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RESUMO

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso sobre Informática na Educação
Infantil e tem o objetivo de avaliar o uso dos computadores e impacto do Projeto Rede
Piá/Lótus nos Núcleos de Educação Infantil (NEIs) do município de Balneário Camboriú,
Santa Catarina. O projeto promove a transformação de máquinas caça-níqueis apreendidas
pela polícia em computadores com software educacional para disposição de laboratórios nos
NEIs. A iniciativa compreende ações do Ministério Público, da UNIVALI e da Prefeitura
Municipal. Situada no contexto do Grupo de Pesquisa Informática na Educação, Linha de
Pesquisa Cultura, Tecnologia e Aprendizagem, do Curso de Mestrado Acadêmico do PPGE
UNIVALI, a pesquisa foi realizada por meio de uma investigação jornalística que tem como
princípio o Jornalismo Científico. O referencial teórico foi construído pelas concepções de
Papert e Valente, bem como por documentos e textos que relatam experiências nacionais e
internacionais de Informática na Educação Infantil, já que é escassa a fundamentação teórica
sobre o tema e há poucos trabalhos acadêmicos relacionados ao projeto. Com caráter
qualitativo, a coleta de dados envolveu uma pesquisa exploratória sobre o Projeto Rede
Piá/Lótus e solicitação de informações preliminares à Secretaria Municipal de Educação.
Foram produzidas quatro entrevistas semiestruturadas e um questionário para as cinco fontes
da pesquisa, os responsáveis pelo projeto. Já, com os sujeitos da pesquisa, 178 professores dos
NEIs que receberam computadores, foram aplicados questionários. Os dados foram analisados
por meio de estatística descritiva e análise de conteúdo e foram classificados nos eixos
“computador”, “software”, “professor” e “aluno”. Os resultados indicam que, oficialmente,
desde 2009, o Projeto Rede Piá/Lótus entregou 128 computadores para o atendimento de,
aproximadamente, 1,6 mil crianças de 2 a 6 anos, mas a realidade marca alguns obstáculos,
como a alta demanda de manutenção dos equipamentos e capacitação insuficiente dos
professores. Apesar disso, a maioria dos sujeitos considera que os alunos gostam de utilizar os
computadores, que as aulas junto aos equipamentos desencadearam melhorias na
aprendizagem e apoio tanto ao desenvolvimento do currículo quanto dos alunos. Logo, a
maioria dos sujeitos demonstra ser a favor da Informática na Educação Infantil, entendendo a
presença da Informática como disciplina com a decorrente necessidade de um profissional
específico para sua prática. Foi possível perceber, ainda, que o projeto consiste em uma
possibilidade menos burocrática para a inserção de computadores na Educação Infantil, nível
de ensino que não é contemplado em programas do Governo Federal como o Programa
Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). A pesquisa realizada permitiu, ao avaliar um
exemplo concreto de Informática na Educação Infantil, promover uma reflexão acerca do
tema, o qual carece de maior aprofundamento por ter pouco apoio na documentação brasileira,
uma vez que a sociedade demonstra que cada vez mais cedo as crianças, fora do espaço
escolar, têm acesso facilitado à tecnologia. Cabe à escola, portanto, trazer essas características
da sociedade para o ambiente educacional com fins pedagógicos, e, ao meio acadêmico,
fundamentar a relação da Informática com a Educação Infantil para melhores práticas.

Palavras-chave: Informática na Educação Infantil. Projeto Rede Piá. Transformação de caçaníqueis.
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ABSTRACT
This research is characterized as a case study on Information Technology in Children’s
Education. Its objective is to evaluate the use of computers, and the impact of the Project
“Rede Piá/Lótus nos Núcleos de Educação Infantil” (Piá/Lótus Networks in Children’s
Education Centers - NEIs) in the municipality of Balneário Camboriú, Santa Catarina. The
project promotes the transformation of slot machines seized by the police into computers with
educational software, through the provision of laboratories in the NEIs. The initiative includes
actions by the Public Authorities, UNIVALI and the Municipal Council. This research is part
of the Line of Research Culture, Technology and Learning, of the Information Technology
Research Group in Education, of the Master’s degree course of the PPGE UNIVALI. It was
carried out through a journalistic investigation based on the principle of Scientific Journalism.
The theoretical framework was based on the concepts of Papert and Valente, and on
documents and texts that report national and international experiences of Information
Technology in Children’s Education, given that there is little theoretical background on the
theme, and there have been few academic works related to the project. The data collection for
this qualitative study involved an exploratory study of the Project Rede Piá/Lótus, and
preliminary information was requested from the Municipal Secretary of Education. Four semistructured interviews were produced, and a questionnaire with the five sources of the research,
i.e. those responsible for the project. Questionnaires were also applied to the research subjects
- 178 professors in the NEIs who received computers. The data were analyzed using
descriptive statistics and content analysis, were classified within the categories “computer”,
“software”, “teacher” and “student”. The results indicate that officially, since 2009, the
Project Rede Piá/Lótus has delivered 128 computers serving approximately 1.6 thousand
children aged between 2 and 6 years, but there have been some obstacles, such as the high
demand to maintain the equipment, and insufficient training of teachers. Despite this, the
majority of the subjects believed the students enjoy using the computers, and that the presence
of the equipment in the classrooms had led to improvements in learning and support, both for
the development of the curriculum and for the students. The majority of the subjects were in
favor of Information Technology in Children’s Education, understanding the presence of
Information Technology as a discipline that requires a professional dedicated to its practice. It
was also perceived that the project offers a less bureaucratic way of including computers in
Children’s Education, a level of teaching that is not covered by Federal Government programs
like the ProInfo, the Programa Nacional de Tecnologia Educacional (National Educational
Technology Program). By evaluating a concrete example of Information Technology in
Children’s Education, this research promotes reflection on the theme, which requires deeper
study as it has little theoretical support in the Brazilian documentation, and society
demonstrates that children at increasingly younger ages are gaining easier access to
technology outside the school space. Therefore, it is the school’s responsibility to bring these
characteristics of society into the educational environment for teaching purposes, and the
responsibility of academics to strengthen the link between Information Technology in
Children’s Education, thereby improving teaching practices.
Keywords: Information Technology in Children’s Education. Project Rede Piá.
Transformation of slot machines.
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1 INTRODUÇÃO
A Informática já faz parte da Educação. De acordo com Valente (1999, p. 13), “[...] o
uso do computador na educação no Brasil teve início com algumas experiências em
universidades, no princípio da década de 70”. Passados quase 50 anos, a presença de
laboratórios de Informática nas escolas é uma realidade. Portais educacionais na internet
disponibilizam ampla gama de materiais de apoio ao trabalho do professor, a disseminação de
experiências com laptops educacionais no Projeto Um Computador Por Aluno (UCA) avança
nas escolas públicas1 e o Pensamento Computacional2 começa a ser discutido como possível
conhecimento a ser abordado nas escolas3.
Um longo caminho, portanto, já foi percorrido. Assim sendo, as reflexões aqui
presentes partem da premissa de que a relação entre a Informática e a Educação já está
estabelecida, porém requer novos questionamentos, novas pesquisas com objetos de estudo
voltados a questões atuais, locais e/ou regionais. Neste sentido, esta pesquisa busca discutir
um tema ainda pouco explorado em trabalhos acadêmicos no Brasil: a Informática na
Educação Infantil.
Em 1993, Valente já preconizava que uma das controvérsias do advento do
computador na educação é o fato de os pais exigirem “[...] o uso do computador na escola, já
que seus filhos, os futuros membros da sociedade do século 21, devem estar familiarizados
com essa tecnologia” (VALENTE, 1993b, p. 1). Contudo, o autor articulava que, para isso, a
escola deveria dispor de todos os recursos existentes na sociedade, caso contrário, continuaria
obsoleta. “[...] a criança vive em um mundo que se prepara para o século 21 e frequenta uma
escola do século 18 (isso tanto em nível de instalações físicas como de abordagem
pedagógica)” (VALENTE, 1993b, p. 3).
Papert (1994) levantou a mesma questão quando indagou: “Por que, durante um
período em que tantas atividades humanas foram revolucionadas, não vimos mudanças
comparáveis na forma como ajudamos nossas crianças a aprender?” (PAPERT, 1994, p. 10).
Neste sentido, Buckingham critica essa questão (2000 apud Buckingham, 2010) quando diz
que
1

Ver Andrade, Hubel e Gomes (2012), Arantes et al. (2012), Baranauskas, Martins e Assis (2012), Fabris e
Finco (2012), Freire (2009), Gomes e Sá (2012), Lima Filho, Castro Filho e Campos (2012), Marques e Jesus
(2012), dentre outros.
2
“O Pensamento Computacional envolve a resolução de problemas, a concepção de sistemas e o entendimento
do comportamento humano, através do desenho dos conceitos fundamentais da ciência da Computação” (WING,
2006, p. 33, tradução nossa).
3
Ver Barcelos e Silveira (2012), Cambraia e Scaico (2013), França, Silva e Amaral (2013), Scaico et al. (2012),
dentre outros.
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[...] se as escolas, de certa forma, não foram atingidas pelo advento da tecnologia
digital, o mesmo não pode ser dito da vida das crianças quando estão fora da escola.
Muito pelo contrário, a infância contemporânea está permeada, em alguns sentidos
até definida, pela mídia moderna – através da televisão, do vídeo, dos jogos de
computador, da Internet, da telefonia móvel, da música popular e pelo leque de
commodities ligadas à mídia que formam a cultura do consumo contemporâneo
(Buckingham, 2000). De fato, já é assim há muito tempo. Já, nos anos 1960, era
patente que as crianças ficavam mais tempo olhando televisão do que na escola.
(BUCKINGHAM, 2010, p. 42, grifos do autor).

A presente pesquisa, portanto, busca refletir sobre esse cenário que também é
reforçado por Passerino (2001), quando a autora ressalta que “[...] não se deve esquecer que as
crianças chegam à escola ‘impregnadas’ de tecnologia e esperam que lá possam usá-la para
aprender, aprender com a tecnologia como parceira do professor e do aluno” (PASSERINO,
2001, p. 181, grifos da autora). Desse modo, pensar sobre a presença da Informática na
Educação Infantil é remeter à escola a realidade que algumas crianças já têm em seu
cotidiano.
Villardi e Oliveira (2005) indicam que discutir a relação da criança com o computador
tornou-se indispensável nos dias de hoje, já que elas, ao contrário dos adultos, apresentam
facilidade e desenvoltura surpreendentes para lidar com os computadores e “mergulham
deslumbradas e curiosas no mundo da informática” (OLIVEIRA; VILLARDI, 2005, p. 31).
Para as autoras, o ideal é que a família e a escola facilitem o contato da criança com o
computador e que este contato enfatize, cuidadosamente, a aprendizagem. (OLIVEIRA;
VILLARDI, 2005).
O tema Informática na Educação Infantil carece de reflexões, uma vez que existem
atividades envolvendo o computador nas escolas de Educação Infantil e constata-se que os
documentos governamentais são omissos quanto a recomendações de uso ou não da
Informática nesse nível de ensino, conforme será relatado nesta pesquisa. Nesse contexto, esta
pesquisa traz como objeto de estudo um projeto que proporciona a utilização de computadores
em Núcleos de Educação Infantil (NEIs) no município de Balneário Camboriú, Santa Catarina
(SC). A ideia é poder promover uma nova reflexão a partir de um exemplo concreto de
utilização de Informática na Educação Infantil que já persiste por cinco anos.
O Projeto Reciclagem Digital Educativa Pró-Infância e Adolescência (Rede Piá) é um
Programa de Inclusão Digital baseado na revitalização das máquinas caça-níqueis apreendidas
em computadores para atender crianças e adolescentes da rede pública escolar. Ele foi lançado
em 30 de novembro de 2007, pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), em
cooperação com 66 universidades do estado.
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A iniciativa é uma parceria entre o MPSC, por intermédio dos Centros de Apoio
Operacional da Infância e Juventude (CIJ), Centros de Apoio Operacional Criminal (CCR), o
Governo do Estado de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) - com 16 instituições, dentre
elas a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) -, a Associação de Mantenedoras
Particulares de Educação Superior de Santa Catarina (AMPESC) - com 49 instituições -, e o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Seu desenvolvimento depende das Instituições de Ensino Superior (IES) ou do Estado
de Santa Catarina, das Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs), com o apoio técnico
e de coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharias e Gestão do Conhecimento
(PPEGC) da UFSC e da Rede de Laboratórios de Experimentação Remota (RexLab). O
objetivo é transformar as máquinas caça-níqueis apreendidas em equipamentos de Informática
para uso didático-pedagógico nas Escolas de Ensino Básico e Médio, das Redes Públicas
Municipais4.
Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso ao buscar conhecer o projeto
realizado no município de Balneário Camboriú, cuja história não foi abordada, ainda, em
trabalhos de caráter acadêmico, como um exemplo que ilustra a utilização de Informática na
Educação Infantil. Essa “modalidade de delineamento” (GIL, 2009, p. 5) foi escolhida para a
pesquisa já que o estudo de caso proporciona “[...] considerar o contexto particular em que se
desenvolvem as práticas educacionais e que se contemple os diferentes pontos de vista dos
diferentes grupos que se relacionam ao programa ou à situação estudada” (GATTI; ANDRÉ,
2010, p. 20). Nesse sentido, a questão que norteia o estudo é: de que forma os computadores
provenientes da transformação de caça-níqueis estão sendo utilizados nos NEIs do município
de Balneário Camboriú?
Posto isso, partindo do princípio de que é necessário conhecer a fundo o
funcionamento e a realidade do projeto em questão e, assim, refletir sobre a Informática na
Educação Infantil, com o propósito de responder a problemática levantada, os seguintes
objetivos foram definidos:

4

Informações retiradas do panfleto de divulgação do Projeto Rede Piá (ver Anexo A).

20

Objetivo geral:


Avaliar o uso dos computadores e o impacto do Projeto Rede Piá/Lótus5 nos NEIs do
município de Balneário Camboriú.

Objetivos específicos:


promover uma reflexão acerca da Informática na Educação Infantil;



conhecer a opinião dos professores e responsáveis pelo Projeto Rede Piá/Lótus no
município;



caracterizar o uso dos computadores provenientes do Projeto Rede Piá/Lótus realizado
pelos professores;



identificar os obstáculos e resultados obtidos do Projeto Rede Piá/Lótus.

Conforme o problema e os objetivos referidos, esta pesquisa tem caráter qualitativo, o
qual, de acordo com Lüdke e André (2013), desenvolve-se em uma situação natural, é rica em
dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e
contextualizada. Além disso, por ser um estudo de caso, sua realização deu-se em três fases,
como Lüdke e André (2013, p. 24) caracterizam: na primeira, a fase aberta ou exploratória,
ocorreu a contextualização do objeto de estudo; na segunda, a fase sistemática, deu-se a coleta
de dados; e na terceira fase, os dados coletados foram analisados e interpretados.
Para a primeira fase foi realizada uma busca sobre o Projeto Rede Piá/Lótus na
internet e a solicitação de informações preliminares à Secretaria Municipal de Educação de
Balneário Camboriú. Para a coleta de dados, entrevistas semiestruturadas e questionário com
as fontes da pesquisa foram realizados, além da aplicação de questionários com os sujeitos da
pesquisa. Já, para a terceira fase, foram criados quatro eixos de análise. O passo-a-passo deste
percurso é apresentado no segundo capítulo desta pesquisa, assim como a caracterização das
fontes e sujeitos.
A oportunidade de pesquisa revelada, neste texto, surgiu por meio da trajetória
acadêmica/profissional da própria pesquisadora, sobretudo por sua afeição pelos estudos.

5

As razões para a utilização de uma nomenclatura dupla para o projeto serão detalhadas no capítulo 4 desta
pesquisa. Mais informações sobre cada uma destas iniciativas podem ser encontradas nos seus respectivos sites,
disponíveis em: <http://www.rexlab.unisul.br/redepia/> e <http://www.lotus.projetointegrador.org/>. Acesso em:
5 abr. 2012.
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“Clandestina” na Educação, por não ter licenciatura na área, quando concluiu seu curso de
Língua Inglesa em 2005, a pesquisadora começou a lecionar essa disciplina para a Educação
Infantil no colégio onde estudava e, posteriormente, no Ensino Fundamental, até meados de
2007. A partir daí, a pesquisadora passou a ser professora substituta em outro colégio, onde
terminaria o Ensino Médio.
Graças à desistência da professora regente do 4º ano do Ensino Fundamental da
respectiva escola, em novembro de 2008, a pesquisadora passou, então, à regência da turma e,
no ano seguinte, do 5º ano. A situação perdurou até meados de 2010, um ano antes da sua
graduação no Curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, pela UNIVALI,
faculdade na qual pode aprender e experimentar uma das atividades pela qual tem mais gosto,
a escrita.
Enquanto jornalista largou a “clandestinidade” e passou a trabalhar como Assessora de
Imprensa da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú até 2012, período em que se
deparou com a oportunidade de pesquisa. Foi no dia 27 de maio do respectivo ano, em um
NEI do município, que a pesquisadora encontrou-se fazendo a divulgação de cunho
jornalístico de um projeto da municipalidade, que conta com o envolvimento da UNIVALI.
De acordo com os movimentos que ela vivenciava dentro do Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE), principalmente do contexto de seu Grupo (Informática na Educação) e
Linha de Pesquisa (Cultura, Tecnologia e Aprendizagem), que tem, dentre suas finalidades,
estudar os processos educacionais mediados por tecnologia, a pesquisadora pensou que aquele
fato renderia reflexões interessantes.
Deste modo, o processo de condução desta pesquisa resgatou elementos presentes no
perfil da pesquisadora ao utilizar a investigação jornalística como um método para a
descoberta de informações. Por essa razão, atribuiu-se à metodologia da pesquisa, a ideia de
“percurso”, no qual, durante a pesquisa exploratória inicial e a coleta de dados, uma
descoberta levava a outra. Por fim, associaram-se ao estudo os princípios do Jornalismo
Científico, campo que relaciona as duas áreas e tem o objetivo de promover a divulgação da
ciência para o público “leigo”. De acordo com Oliveira (2005):

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a primeira, que
busca conhecer a realidade por meio do entendimento da natureza das coisas,
encontra no segundo fiel tradutor, isto é, o jornalismo que usa a informação
científica para interpretar o conhecimento da realidade. (OLIVEIRA, 2005, p. 43).
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A autora faz alusão à relação de “parceria” entre o jornalismo e a ciência por meio da
prensa do alemão Johann Gutenberg, que, em meados do século XV, deu origem a imprensa,
a qual, consequentemente, proporcionou a criação de uma comunidade de cientistas. Essa
tentativa de unir os dois domínios de experiência da pesquisadora vem ao encontro do que
Oliveira (2005) diz serem os requisitos básicos da prática do jornalismo científico:
[...] bom conhecimento de técnicas de redação, considerável familiaridade com os
procedimentos da pesquisa científica, conhecimentos de história da ciência, de
política científica e tecnológica, atualização constante sobre os avanços da ciência e
contato permanente com as fontes, a chamada comunidade científica. (OLIVEIRA,
2005, p. 44).

A partir dessa união, sabendo que “[...] a informação científica permite ao jornalista
visão mais sistêmica e contextualizada dos fatos noticiosos, ao contrário da visão fragmentada
e descontinuada que muitas vezes predomina no noticiário” (OLIVEIRA, 2005, p. 48),
promoveu-se uma caracterização com vistas a uma avaliação do Projeto Rede Piá/Lótus,
sendo ele um exemplo concreto do que propõe este estudo de caso, a Informática na Educação
Infantil, uma vez que dele existem muitos registros midiáticos (ver Anexo B) e poucos
registros científicos, os quais serão apresentados na seção Trabalhos relacionados ao Projeto
Rede Piá/Lótus no capítulo 3 desta dissertação.
O referencial teórico desta pesquisa, portanto, marca, além do contexto da Informática
na Educação, a Informática na Educação Infantil, tendo como pano de fundo o histórico
desses campos e das experiências que relatam a sua prática. Compreende-se, ainda, que a
relevância do presente estudo consiste na realização da primeira investigação com caráter
acadêmico sobre o desenvolvimento e os resultados desses cinco anos de Projeto Rede
Piá/Lótus em Balneário Camboriú.
Para promover uma avaliação que leve em conta esse contexto, os procedimentos
metodológicos desta pesquisa foram pensados de modo a retomar o foco sobre os atores em
educação, ou seja, retratar o ponto de vista das personagens envolvidas nos processos
educativos - o que Gatti e André (2010) descrevem como uma das contribuições da pesquisa
qualitativa associada à investigação em Educação. Desta forma, será possível “ouvir” o que os
sujeitos têm a dizer tanto sobre o tema quanto sobre o objeto desta pesquisa, além de “dar
voz” às suas considerações, as quais são necessárias, uma vez que a pesquisa busca indícios
na prática do que a discussão da temática na teoria não pronuncia. Os objetivos já traçados
vão ao encontro disso.
A contribuição geral é fomentar a reflexão proposta por Valente (1999) quando este
ressalta que
23

[...] a análise das experiências realizadas nos permite entender que a promoção
dessas mudanças pedagógicas não depende simplesmente da instalação dos
computadores nas escolas. É necessário repensar a questão da dimensão do espaço e
do tempo da escola. A sala de aula deve deixar de ser o lugar das carteiras
enfileiradas para se tornar um local em que o professor e alunos podem realizar um
trabalho diversificado em relação ao conhecimento. (VALENTE, 1999, p. 17).

Avaliar o projeto que evidencia uma experiência de Informática na Educação Infantil é
oferecer mais um subsídio para a transformação do cenário escolar frente à inclusão das novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). A demanda pela reinvenção das práticas
escolares subsidiadas por essas tecnologias é grande, por isso, a reflexão sobre perspectivas e
práticas, como a aqui proposta, é de grande valia. Outra contribuição desta pesquisa é poder,
ainda, ao final, remeter um “retorno” às instituições que são os pilares do projeto.
Assim sendo, a presente pesquisa encontra-se dividida em cinco capítulos. Neste
primeiro capítulo foi realizada uma apresentação introdutória com os principais aspectos a
serem tratados no estudo. No segundo, será delineado o percurso metodológico adotado para a
consolidação da pesquisa, sendo ele constituído pelo detalhamento do processo de coleta de
dados e pelos instrumentos de registro, além do desenho da pesquisa, da pesquisa exploratória
inicial, das fontes e dos sujeitos da pesquisa e do processo analítico.
O terceiro capítulo apresenta a busca por um referencial teórico sobre o estudo de caso,
o qual é o cenário para o desenvolvimento da análise e a interpretação de dados. Esta por sua
vez, presente no capítulo 4, junto à caracterização do objeto do estudo aqui proposto. Por fim,
o último capítulo apresenta as considerações da pesquisa. As referências utilizadas encontramse ao final desta dissertação junto aos apêndices e anexos.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO
A presente pesquisa tem como delineamento o estudo de caso. Seu percurso
metodológico envolve fases exploratória e sistemática, além de uma fase final de análise. A
figura 1 a seguir, reúne os passos que dão forma a esse percurso.

Figura 1 - Passo-a-passo dos procedimentos metodológicos desta pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Os primeiros passos compreenderam os procedimentos voltados à pesquisa
exploratória inicial relativa ao material sobre o tema e sobre o objeto do estudo. O quarto
passo voltou-se às fontes da pesquisa, sendo estas entrevistas semiestruturadas com os
responsáveis pelo Projeto Rede Piá/Lótus no município de Balneário Camboriú e um
questionário dirigido ao promotor responsável pelo trabalho inicial que resultou no projeto no
estado de Santa Catarina. O passo cinco compreendeu o procedimento voltado aos sujeitos da
pesquisa, os professores dos NEIs que receberam laboratórios do Projeto Rede Piá/Lótus, e
constituiu-se de um questionário com 21 perguntas abertas e fechadas. No último passo, os
dados coletados foram distribuídos em quatro eixos de análise.
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O percurso foi traçado conforme os objetivos mencionados na introdução desta
dissertação, promovendo cada procedimento elementos necessários para o cumprimento do
objetivo geral, a avaliação do uso dos computadores e impactos do projeto no município.
Nas seções que se seguem, são detalhadas as partes deste percurso e suas relações com
cada objetivo específico, além do estudo de caso, o delineamento da pesquisa, conforme
descrito a seguir.

2.1 O DESENHO DA PESQUISA

A presente pesquisa tem como desenho uma modalidade de delineamento, o estudo de
caso, no qual Gil (2009) explica que “são utilizados diversos métodos ou técnicas de coleta de
dados, como, por exemplo, a observação, a entrevista e a análise de documentos” (GIL, 2009,
p. 6). Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo, descritos nas próximas seções,
seguem essa linha.
Lüdke e André (2013) definem algumas características essenciais do estudo de caso: a
representação dos diferentes pontos de vista presentes em uma situação social, a utilização de
uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros relatórios de pesquisa, a variedade
de fontes de informação e a ênfase na interpretação em contexto. Do mesmo modo, Gil (2009)
enfatiza algumas vantagens desse delineamento, como a possibilidade de estudar um caso em
profundidade, a relevância do contexto em que ocorrem os fenômenos, sua flexibilidade, o
estímulo para o desenvolvimento de novas pesquisas, a possibilidade de aprimorar, construir e
rejeitar teorias, a investigação do caso pelo “lado de dentro”, além de poder ser aplicado sob
diferentes enfoques teóricos e metodológicos. Essas características justificam a escolha do
estudo de caso como o desenho desta pesquisa, além de elas irem ao encontro do que propõe o
Jornalismo Científico, um dos atributos envolvidos na construção desta pesquisa conforme o
perfil da pesquisadora, como relatado na introdução da dissertação.
De acordo com a classificação proposta pelo autor, este estudo de caso caracteriza-se
como descritivo, o qual é desenvolvido para proporcionar a ampla descrição de um fenômeno
em seu contexto, procurando identificar suas múltiplas manifestações e descrevê-lo de formas
diversas, sob pontos de vistas diferentes (GIL, 2009). O pesquisador explica, ainda, que este
delineamento “[...] é útil para proporcionar uma visão mais clara acerca dos fenômenos pouco
conhecidos”, como é o caso do Projeto Rede Piá/Lótus, além de “fornecer explicações sobre
eles com enfoque sistêmico” – uma das carências do objeto desta pesquisa. O estudo de caso
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também “[...] contribui para a descrição de grupos, organizações e comunidades, podendo
servir tanto a propósitos exploratórios quanto descritivos e explicativos” (GIL, 2009, p. 8).
Na sequência, serão descritos os procedimentos da primeira fase deste estudo, a
pesquisa exploratória inicial, fundamental para a contextualização do projeto que exemplifica
e ilustra o estudo de caso aqui proposto.

2.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA INICIAL

Com o intuito de contextualizar o objeto de estudo, em um primeiro momento, a coleta
de dados deu-se por meio de uma pesquisa exploratória, o que, conforme Gil (1994), “[...]
costuma ser a primeira etapa de uma investigação mais ampla” (GIL, 1994, p. 45). Ela teve
como propósito “[...] delinear a formulação do problema de pesquisa para uma investigação
mais aprimorada” (GIL, 2009, p. 3). A figura 2, a seguir, reúne os procedimentos desta etapa:

Figura 2 - Passo-a-passo dos procedimentos metodológicos relativos à pesquisa exploratória inicial

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Nesses primeiros passos do percurso metodológico, foram buscadas informações sobre
o Projeto Rede Piá/Lótus disponíveis na internet, sobre a Rede Municipal de Educação
Infantil de Balneário Camboriú e trabalhos acadêmicos que tivessem tanto a iniciativa quanto
a Informática na Educação Infantil como objeto de estudo. Essas buscas percorreram todo o
segundo semestre de 2012 e o ano de 2013.
Quanto ao material disponível sobre o Projeto Rede Piá/Lótus na internet, foi
encontrada grande divulgação midiática (ver Anexo B) e documentos oficiais, como o Termo
de Cooperação Técnica para adesão ao projeto (ver Anexo C). De acordo com Gil (2009, p.
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80), os documentos “[...] representam limitações, já que não trazem informações essenciais à
pesquisa e podem ser insuficientes para os propósitos da investigação”. O intuito de buscar
esses materiais era poder mapear o funcionamento do projeto no país ou, pelo menos, no
estado.
A solicitação de informações à Secretaria Municipal de Educação ocorreu em dois
momentos, via email: uma em 2012 e outra em 2013, para fins de contextualização. Na
primeira, um questionário aberto contendo 17 perguntas foi encaminhado (ver Apêndice A) e
na segunda solicitação, um questionário mais refinado com 14 perguntas abertas foi enviado
(ver Apêndice B). As perguntas relacionavam-se ao atendimento da Rede Municipal de
Educação Infantil e aos NEIs que receberam os computadores do Projeto Rede Piá/Lótus, por
exemplo. O objetivo era confrontar os dados informados pela Secretaria e conhecer eventuais
mudanças que pudessem ter ocorrido neste período.
Demais documentos referentes ao projeto foram obtidos junto às fontes da pesquisa,
no ato das respectivas entrevistas – a serem descritas na seção a seguir - como o disposto no
Anexo D, o qual trata do contrato do projeto.
A procura por trabalhos acadêmicos que tivessem o Projeto Rede Piá/Lótus como
enfoque também foi realizada. Palavras-chave como “caça-níquel”, “Projeto Rede Piá”,
“Projeto Lótus”, “reaproveitamento de caça-níqueis” e “transformação de caça-níqueis”, e,
também, os mesmos termos traduzidos para a Língua Inglesa, foram submetidas à busca. Para
tanto, foram consultadas base de dados e portais acadêmicos como o Google Scholar, portal
de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
portal de publicações da Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE), Revista
Novas Tecnologias na Educação, Revista Brasileira de Informática na Educação, Revista
Educação & Tecnologia, Revista Informática na Educação, Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e as publicações
das reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped).
Publicações e eventos internacionais também fizeram parte da procura, como o portal
do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Transactions on Education, a
Revista Computers and Education, Revista Computer Applications in Engineering Education,
International

Journal

Learning, International

of

Continuing

Journal

of

Engineering

Information

and

Education

and

Communication

Life-Long
Technology

Education, Revista Education and Information Technologies, Revista Informatics in
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Education, Revista IEEE América Latina, ACM Journal Transactions on Computing
Education (TOCE) e o International Journal: Emerging Technologies in Learning.
Como apenas uma dissertação foi encontrada sobre o objeto de estudo, a qual não se
assemelha a presente pesquisa, por se tratar de outra área do conhecimento e apenas citar o
projeto em questão como um exemplo, sem aprofundá-lo, adotou-se uma estratégia de
ampliação da busca. Via e-mail, foram contatados pesquisadores dos cursos voltados ao
campo da Computação, Educação ou Engenharias, de Instituições de Ensino Superior (IES)
que apareceram nos registros midiáticos como participantes do projeto, já que ele, em
princípio, opera por meio de uma rede de trabalho entre parcerias de universidades com
Ministério Público e Polícia Militar.
Por meio desse canal, chegou-se ao Professor Doutor Juarez Bento da Silva, da área de
Computação e Engenharia e Gestão do Conhecimento, e Coordenador do Projeto Rede Piá no
Laboratório de Experimentação Remota (RexLab) da Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL). Foram, essencialmente, seus trabalhos compartilhados que proporcionaram o
referencial teórico relativo ao Projeto Rede Piá/Lótus. Esses elementos serão relacionados no
capítulo 3 desta dissertação.
Após o delineamento da pesquisa, foi realizada uma segunda busca por trabalhos
acadêmicos, mas, desta vez, que tivessem como enfoque a temática do estudo de caso:
Informática na Educação Infantil. Com ela, teve-se a intenção de poder mapear as
experiências relativas ao tema para dar subsídios a reflexão proposta neste estudo. Palavraschave como “Informática na Educação Infantil” e diversas combinações entre a expressão
“Educação Infantil” com “computador”, “tablet”, “TIC”, “tecnologia educacional”,
“Informática educativa”, “tecnologia”, “mídia”, “inclusão digital”, “Informática”, “digital”,
“internet”, “software” e “laboratório de Informática” foram submetidas às bases de dados e
portais acadêmicos citados anteriormente. Os resultados também são apresentados no capítulo
3 desta dissertação.
A próxima seção apresenta os procedimentos e instrumentos de registro da fase mais
sistemática da coleta de dados, a começar pelas fontes da pesquisa e entrevistas.

2.3 FONTES DA PESQUISA E ENTREVISTAS

Como mencionado na introdução desta dissertação, o estudo de caso aqui proposto se
valeu da investigação jornalística como um método, e, como em todo e qualquer texto
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jornalístico, a entrevista com fontes é necessária, da mesma forma constituiu-se este texto
científico. O processo envolvendo as fontes da pesquisa ocorreu na sequência apresentada na
figura 3 a seguir:

Figura 3 - Passo-a-passo dos procedimentos metodológicos relativos às fontes da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

A coleta de dados, nesta fase sistemática da pesquisa, deu-se por meio de quatro
entrevistas semiestruturadas e da emissão de um questionário. Os relatos dessas fontes, em
alguns momentos, aparecem em meio ao texto corrido e, em outros, destacados dele, com uma
formatação diferenciada, já que Gil (2009) estabelece a redução como uma parte essencial da
redação das entrevistas, as quais requerem a diminuição das falas dos entrevistados e,
também, de suas paráfrases. Essas falas poderão ser vistas no capítulo 4 desta dissertação.
Semelhante a um texto jornalístico, foi optado por se manter o nome de cada
entrevistado, uma vez que eles são os responsáveis pelo projeto, e no caso, as “autoridades”
do assunto descrito. Em nenhum momento, a utilização de seus respectivos nomes teve a
intenção de ferir a ética da pesquisa científica, porque se acredita que eles seriam de fácil
identificação, uma vez que são únicos em seus cargos à frente do projeto.
As entrevistas foram realizadas entre os meses de junho e julho de 2013, procedimento
que, de acordo com Salvador,
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[...] é um instrumento na qual recorre-se sempre que têm necessidade de obter dados
que não podem ser encontrados em registros e fontes documentais, podendo estes
ser fornecidos por determinadas pessoas. Esses dados poderão ser utilizados tanto
para estudos de fatos como de caso ou de opiniões. (SALVADOR, 1980 apud
ARNOLDI; ROSA, 2006, p. 16, grifos do autor).

O critério de seleção dos entrevistados foi de que deveriam ser aqueles que possuíssem
“[...] informações diretamente relacionadas com os objetivos da entrevista” (ARNOLDI;
ROSA, 2006, p. 52), remetendo, também, ao cumprimento de um dos objetivos específicos
desta pesquisa: conhecer a opinião dos professores e responsáveis pelo Projeto Rede Piá/Lótus
no município. A opção coincide com o que Gil (2009) diz ser uma das grandes vantagens do
estudo de caso: “proporcionar o conhecimento da realidade mediante as próprias formas de
expressão das pessoas” (GIL, 2009, p. 138).
Quanto à suas estruturas, esses procedimentos encaixam-se no que Gil (2009, p. 64)
classifica como “entrevistas por pautas”, já que, neste caso, “[...] o entrevistador faz poucas
perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente, à medida que se refere às pautas
assinaladas, proporcionando intervenções de maneira sutil e dando prosseguimento à
entrevista”.
Algumas perguntas foram definidas a priori6 de forma semiestruturada com base nos
temas que seriam dialogados ao longo da entrevista (ver Apêndice C). A pesquisadora, em
determinados momentos, também fazia uso de uma listagem de perguntas secundárias, as
quais iam surgindo no decorrer das entrevistas (ver Apêndice D).
Foi utilizado o gravador digital do Iphone para o registro e realizada a transcrição de
todas as entrevistas na íntegra, Ipsis litteris7, pela própria pesquisadora. Para a realização das
entrevistas foi solicitado às fontes da pesquisa que assinassem o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecimento (ver Apêndice E) e o Consentimento de Participação (ver Apêndice
F).
A primeira entrevista semiestruturada foi realizada com o Coordenador do Projeto
Rede Piá/Lótus, Professor da UNIVALI, Fabricio Bortoluzzi, no dia 12 de junho de 2013, no
Laboratório de Redes de Computadores da própria universidade, gerando um arquivo .mp3 de
1 h 15 min 37 s, que, transcrito, gerou um arquivo de texto com 33 páginas (BORTOLUZZI,
2013). Bortoluzzi esteve à frente do projeto desde o início, conforme a indicação do então
Coordenador do Curso de Ciências da Computação da universidade, Luis Carlos Martins.
6

“Locução latina que significa ‘a partir do que é anterior’, sem ter em conta os precedentes ou a experiência por
hipótese ou dedução”, de acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:
<http://www.priberam.pt/dlpo/a%20priori>. Acesso em 9 fev. 2014.
7
“Com as mesmas letras; exatamente igual”, de acordo com o Wikcionário, o dicionário livre. Disponível em:
<http://pt.wiktionary.org/wiki/ipsis_litteris>. Acesso em: 5 nov. 2013.

31

A segunda entrevista foi realizada com o Promotor de Justiça do Ministério Público da
Comarca de Balneário Camboriú, Ricardo Luis Dell’Agnolo, no dia 26 de junho de 2013, no
Fórum da cidade, gerando outro arquivo .mp3 de 48 min 4 s e um arquivo de texto com 23
páginas (DELL’ AGNOLO, 2013). Dell’Agnolo passou a fazer parte do projeto em meados de
2008/2009, quando se mudou da Promotoria da Infância para o Juizado Especial Criminal, do
qual faz parte até hoje. Optou-se por selecioná-lo como fonte já que ele foi o representante do
MP que mais tempo esteve à frente do projeto.
A terceira entrevista foi realizada com o Professor da Secretaria Municipal de
Educação de Balneário Camboriú, responsável pelo Projeto Rede Piá/Lótus, Celso Paulo
Amorim, no dia 12 de julho de 2013, na sede do projeto, uma sala localizada no prédio da
Casa dos Conselhos do município. Da entrevista, foi gerado mais um arquivo .mp3 de 53
minutos e um arquivo de texto com 29 páginas (AMORIM, 2013).
Amorim é professor da Associação das Bandas e Fanfarras de Balneário Camboriú
(ABAFA) e trabalha na Rede Municipal de Educação há 32 anos, admitido em Caráter
Temporário (ACT). Ele iniciou como voluntário no projeto desde sua implantação no
município. Depois de dois coordenadores passarem pela chefia e o terceiro ter se aposentado,
Amorim teve a oportunidade de dar continuidade à sua participação no projeto, sendo o
responsável pelo trabalho hoje.
Essa entrevista, em particular, apresentou indícios de uma legítima investigação
jornalística, já que o entrevistado optou por dar respostas incompletas, sob a forma de “aspas”,
quando ele não se sentia à vontade para se manifestar. Importante destacar que, na ocasião
dessa entrevista, estava presente um voluntário, o qual aparece na transcrição. Ele é amigo do
Professor Amorim, não possui qualquer vínculo com a Prefeitura e trabalha na área da
tecnologia, assessorando o projeto em suas horas vagas.
A quarta e última entrevista semiestruturada foi realizada com o Secretário Municipal
de Educação, na época, Nelcy Renatus Brandt, no dia 22 de julho de 2013, em sua sala, na
própria secretaria, gerando um arquivo .mp3 de 23 min 24 s e sua transcrição, um arquivo
com 10 páginas (BRANDT, 2013). Brandt não era secretário na época em que o Projeto Rede
Piá/Lótus foi implantado na cidade, ele foi nomeado depois de dois anos do início das
atividades e permaneceu no cargo até outubro de 2013. Por considerar que ele foi a
“autoridade” que há mais tempo teve contato com o projeto, optou-se em tê-lo como fonte, já
que os secretários que lhe antecederam ou sucederam, trariam limitações quanto à
contribuição ao objetivo da entrevista.
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Durante esta fase de coleta de dados, sentiu-se a necessidade de investigar o princípio
do Projeto Rede Piá/Lótus, ou seja, sua primeira iniciativa no estado, já que houve registros de
ocorrência semelhantes a ele em diversas regiões do país, como o Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, São Paulo e em Santa Catarina, sob diferentes nomenclaturas 8. Da primeira entrevista
realizada, chegou-se à Promotoria de Justiça do Ministério Público da Comarca de Criciúma
(SC) como sendo a pioneira do projeto no estado. Para descobrir tal informação, foi
necessário contato telefônico e via email com a Secretaria das Promotorias de Justiça da
localidade. Logo após, um questionário com sete perguntas abertas foi encaminhado, via
email, ao Promotor de Justiça Alex Sandro Teixeira da Cruz, apontado por seus pares como o
responsável pelo projeto inicial que originou o Projeto Rede Piá/Lótus em Santa Catarina,
tornando-se, desta forma, uma das fontes da pesquisa (ver apêndice G).
Para o cumprimento do objetivo relatado nesta seção também foi necessário “dar voz”
aos professores dos NEIS que receberam os computadores provenientes do projeto. São eles,
os sujeitos da pesquisa e os procedimentos utilizados para registrar suas opiniões que serão
descritos a seguir.

2.4 SUJEITOS DA PESQUISA E QUESTIONÁRIOS

A etapa final da coleta de dados e da fase sistemática referiu-se aos sujeitos da
pesquisa, os professores da Rede Municipal de Educação Infantil de Balneário Camboriú dos
NEIs que receberam os computadores provenientes do Projeto Rede Piá/Lótus. O município
possui, atualmente, 26 NEIs, sendo 14 deles participantes do projeto.
Para fins de contextualização, dados de 2012 da Secretaria Municipal de Educação
revelaram um número de 954 professores disponíveis para atender a Rede Municipal de
Educação Infantil. Entretanto, informações de 2013, da mesma fonte, totalizaram 897
profissionais, sendo eles 264 professores regentes, 431 professores auxiliares, 182 professores
de apoio pedagógico infantil e 20 monitores.
As considerações desses sujeitos foram necessárias para o cumprimento de,
basicamente, todos os objetivos da pesquisa, uma vez que são eles quem lidam com o produto
final que o projeto tem a oferecer. Então, pensar em uma avaliação do uso dos computadores

8

Mais informações sobre uma das diferentes nomenclaturas encontradas sobre o projeto de transformação de
caça-níqueis,
“Projeto
Alquimia”,
podem
ser
encontradas
no
site
disponível
em:
<http://www.mprs.mp.br/alquimia>. Acesso em: 25 abr. 2013.
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ou impacto do projeto no município – como o objetivo geral desta pesquisa pretendia -, é
envolver suas opiniões em uma análise.
Por meio dos relatos desses professores foi possível promover uma reflexão acerca da
Informática na Educação Infantil, caracterizar o uso dos computadores provenientes do
projeto além de identificar seus obstáculos e resultados. Para isso, todos os professores dos
NEIs que receberam o projeto foram considerados sujeitos da pesquisa, independentemente de
serem monitores ou regentes, ou de terem tido contato ou não com o projeto; afinal, o estudo
de caso refere-se à Informática na Educação Infantil, portanto, de uma maneira geral, todas as
opiniões foram consideradas. O instrumento de registro utilizado para isso foi o questionário,
método de coleta de dados que passou por algumas reformulações até chegar à estrutura atual
e foi construído conforme a pesquisa exploratória inicial, o andamento das entrevistas
realizadas e a busca pelo referencial teórico.
O questionário foi composto de 21 questões, sendo três abertas (discursivas) e 18
fechadas (de múltipla escolha), e dividido em três seções: a primeira tinha o objetivo de
identificar o perfil dos sujeitos; a segunda, suas respectivas opiniões sobre Informática na
Educação Infantil; e a última, suas práticas e opiniões sobre o Projeto Rede Piá/Lótus (ver
Apêndice H).
Esse método foi aplicado, em um primeiro momento, para validação de sua
construção, com uma Pedagoga, Professora Regente de um NEI de Balneário Camboriú que
não recebeu o projeto de transformação de caça-níqueis. Sua seleção teve como critério o fato
de ela estar presente no mesmo PPGE da pesquisadora. Como o questionário também foi
dividido em duas etapas, nas quais a primeira pode ser respondida por todos os professores e a
segunda somente por aqueles que tiveram realmente algum contato com o projeto, essa
professora preencheu apenas a parte que lhe cabia. Essa aplicação piloto do questionário teve
por objetivo “[...] assegurar validade e precisão a este procedimento desta pesquisa” (GIL,
1994, p. 133), evidenciando possíveis falhas, tais como: complexidade ou desnecessidade das
questões, imprecisão na redação, constrangimentos ao informante e exaustão (GIL, 1994).
A partir dessa iniciativa, para facilitar o preenchimento dos dados pessoais de cada
sujeito, optou-se por se pedir o RG e/ou o CPF no Consentimento de Participação, ao invés de
pedir os dois, informações que nem sempre todos sabem de cor. Na terceira questão, relativa à
Formação acadêmica dos sujeitos, foi acrescentada a alternativa “Mestrado”, esquecida até
então. Percebeu-se a necessidade de incluir uma nova questão aberta, na qual os sujeitos
poderiam descrever um pouco mais de suas opiniões sobre o estudo de caso. Por último,
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enquanto o questionário era validado, seu tempo de preenchimento foi cronometrado e, a
partir disso, foi estipulada uma média de 5 a 7 minutos, caso os sujeitos o preenchessem por
completo. A informação foi inserida na capa do questionário. O questionário em si foi
precedido pelo preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento e pelo
Consentimento de Participação (ver Apêndice H).
Após a banca de qualificação da pesquisa, foram acrescentadas ainda três novas
questões como o tempo de contato com o projeto, a faixa etária com a qual o professor utiliza
os computadores e que tipo de atividades os alunos realizam neles. Além disso, a questão
aberta que pedia um pouco mais da opinião sobre Informática na Educação Infantil foi
reformulada para: “Como você concebe a presença da Informática na Educação Infantil,
considerando a perspectiva epistemológica que você segue?”, de acordo com as orientações
dos professores avaliadores. Desta forma, o tempo de preenchimento do questionário foi
alterado para de 5 a 10 minutos.
As questões que representam a opinião dos sujeitos tiveram como alternativas a escala
de Likert, “[...] atribuída a Rensis Likert (1931), quem descreveu esta técnica para a avaliação
de atitudes” (GLEIM; GLEIM, 2003, p. 82). Essa escala é
[...] um conjunto de itens, composto de um número aproximadamente igual de
afirmações favoráveis e desfavoráveis acerca do objeto de atitude, é dado a um
grupo de sujeitos. Eles são convidados a responder a cada afirmação em termos de
seu próprio grau de concordância ou discordância. Normalmente, são instruídos a
selecionar uma de cinco respostas: concordo plenamente, concordo, indeciso,
discordo, ou discordo totalmente. As respostas específicas para os itens são
combinadas de modo que os indivíduos com as atitudes mais favoráveis terão as
pontuações mais altas, enquanto que os indivíduos com as atitudes menos favoráveis
(ou desfavoráveis) terão as pontuações mais baixas. Embora nem todas as escalas
somadas sejam criadas de acordo com os procedimentos específicos de Likert, todas
essas escalas compartilham a lógica básica associada à escala de Likert. (MCIVER;
CAMINES, 1981, p. 22-23 apud GLEIM; GLEIM, 2003, p. 82, tradução nossa).

Importante ressaltar que os alunos não fizeram parte da amostra deste estudo porque
suas participações implicariam em questões com o envolvimento do Comitê de Ética e dos
próprios pais das crianças, uma vez que a faixa etária desses alunos, 0 a 6 anos, implica em
um trabalho mais delicado e minucioso. Além disso, o tempo hábil de cumprimento desta
pesquisa seria insuficiente, já que a integração destes como sujeitos demandaria a produção de
novos instrumentos de coleta de dados, análises e interpretações respectivas. Fica assim uma
contribuição para trabalhos futuros, que poderão, por meio das crianças, promover novas
avaliações tanto sobre este projeto como de tantos outros da mesma temática. A partir dos
achados da presente pesquisa, novas reflexões poderão ser desencadeadas, como, por
exemplo, o projeto sob o ponto de vista das crianças.
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Outro fator importante de destaque é que estava previsto, até a banca de qualificação
desta pesquisa, realizar, após a aplicação dos questionários, entrevistas com um grupo de até
seis sujeitos, com base em suas respostas nos instrumentos, com o objetivo de aprofundar suas
opiniões tanto sobre o projeto quanto sobre Informática na Educação Infantil, de forma a
proporcionar mais subsídios ainda para o cumprimento dos objetivos da pesquisa. Este
método não pode ser exercido em função de que o período para sua realização seria as férias
dos professores, o que dificultaria sua prática. A falta desse instrumento não afetou a
qualidade das informações coletadas e a posterior análise dos dados.
Para a aplicação dos questionários, uma Declaração de Orientação e Pesquisa foi
entregue à Secretaria Municipal de Educação e à Diretoria do Departamento de Educação
Infantil da secretaria (ver Anexo E), no intuito de conseguir uma autorização para a realização
desta etapa da pesquisa. Essa autorização (ver Anexo F) foi obtida no dia 12 de dezembro de
2013 e levada pela pesquisadora em todos os NEIs do universo da pesquisa no processo de
entrega e recolhimento dos questionários.
O procedimento de entrega desses instrumentos teve limitações em função da época de
sua realização. Os questionários foram entregues nos 14 NEIs que receberam o projeto nas
duas últimas semanas de seus funcionamentos, em dezembro de 2013. Nesse período, todos os
NEIs estavam promovendo festas de final de ano e alguns reformas em suas estruturas. Por
essas razões, os questionários tiveram que ser entregues às secretárias ou coordenadoras, que
fizeram o repasse dos instrumentos aos professores e seu recolhimento. Desta forma, não
houve nenhum tipo de controle sobre sua distribuição.
O tempo de entrega e recolhimento disponível à pesquisadora antes do encerramento
das atividades das unidades e a localização geográfica delas não favoreceu a entrega, espera e
recolhimento dos questionários no mesmo período, por exemplo. Além disso, foi necessário
deixar os questionários por um dia inteiro nos NEIs, em função de haverem professores que
atuam no período da manhã e professores que atuam à tarde. Como o objetivo era atingir o
máximo do universo da pesquisa, foi necessário, então, esperar por pelo menos um dia para o
recolhimento dos questionários. Não se sabe, assim, se alguns professores levaram os
questionários para casa e fizeram qualquer tipo de pesquisa para responder às questões
discursivas, por exemplo. Em pelo menos um caso foi possível perceber que alguns poucos
sujeitos preencheram os questionários “juntos”, já que foram notadas algumas respostas
discursivas iguais. Outra característica é que algumas coordenadoras dos NEIs disseram ter
preenchido também o questionário.
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Todos os questionários foram entregues no período da manhã e a maioria recolhida no
mesmo período, com exceção de três NEIs. Eles foram entregues na sexta-feira (13/12/2013)
em cinco unidades; na segunda-feira (16/12/2013), em sete; e na terça-feira (17/12/2013), em
outros dois NEIs. Quanto ao recolhimento, em sete unidades foram buscados os questionários
na quarta-feira (18/12/2013) e nos outros sete, na quinta-feira (19/12/2013); por sinal, o
último dia de funcionamento dos NEIs antes das férias de verão.
A tabela 1, a seguir, reúne a quantidade de questionários entregues e preenchidos por
NEI:
Tabela 1 - Relação de questionários entregues e preenchidos por NEI
Questionários entregues
Questionários
(%)
preenchidos
NEI A
7
6
85,71%
NEI B
28
16
57,14%
NEI C
22
2
9,09%
NEI D
8
0
0%
NEI E
15
4
26,66%
NEI F
55
41
74,54%
NEI G
40
20
50%
NEI H
25
6
24%
NEI I
28
7
25%
NEI J
32
14
43,75%
NEI K
54
24
44,44%
NEI L
32
18
56,25%
NEI M
52
14
26,92%
NEI N
65
6
9,23%
Total: 14
463
178
38,44%
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa com base na distribuição dos questionários.
NEIs

Dos 463 questionários entregues, 178 foram preenchidos e dos 14 NEIs, apenas um
não apresentou devolutiva dos instrumentos da pesquisa. Importante destacar que, em algumas
unidades, o número de questionários entregues que consta na tabela não se refere ao número
total de professores que atuam nesses respectivos NEIs, visto que muitos professores estavam
em licença ou de férias e, em algumas unidades, já estava vigente o sistema de rodízio devido
aos polos de atendimento no verão. Assim, o número de sujeitos adotado como total em cada
núcleo foi o repassado pelas coordenadoras à pesquisadora, aqueles que estariam presentes no
período de aplicação dos questionários. Portanto, considera-se o total de professores em cada
NEI como o total de questionários entregues. Outras características desse processo: em dois
dos 14 NEIs, foi solicitada a devolutiva da pesquisa para o conhecimento dos resultados e,
mesmo sendo de participação voluntária, dos 178 sujeitos, 145 preencheram seus dados
pessoais na terceira folha do questionário, o Consentimento de Participação, o que
corresponde a 81,46% do total.
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As questões fechadas dos questionários serão apresentadas por meio de gráficos na
seção que se segue e no capítulo 4 desta dissertação, na seção 4.3 - Análise das opiniões das
fontes e sujeitos da pesquisa. Já as questões abertas tiveram todas as respostas transcritas na
íntegra (ver Apêndice I), as quais aparecem, também, na seção 4.3 desta dissertação. A
questão discursiva 10 teve 131 respostas, o equivalente a 73,59% do total de 178 sujeitos. Já
as questões 20 e 21, as quais se relacionavam ao contato com o Projeto Rede Piá/Lótus, e,
portanto, tendo como 37 o número total de sujeitos, tiveram 30 respostas (81,08%) e 19
respostas (51,35%), respectivamente. Tanto a tabulação quanto a transcrição desses dados
ocorreu em janeiro de 2014 e foi realizado pela própria pesquisadora.
A seguir é apresentado o perfil dos sujeitos da presente pesquisa.
2.4.1 O perfil dos sujeitos

Quanto ao gênero, dos 178 sujeitos, 173 são mulheres, o equivalente a 97,19% do total
e cinco são homens, ou seja, 2,80%, do total. O gráfico 1 a seguir reúne a relação da faixa
etária dos sujeitos:

Gráfico 1 - Faixa etária dos sujeitos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Os números são bem distribuídos entre 26 e mais de 46 anos. Uma característica
peculiar a essa questão diz respeito ao sujeito que se diz menor de 18 anos. Do sexo feminino,
a professora declarou que possui Especialização completa, atua de 6 a 10 anos na Educação
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Infantil, é admitida em Caráter Temporário (ACT) e professora auxiliar. O gráfico 2 que
segue, representa a formação acadêmica dos sujeitos:
Gráfico 2 - Formação acadêmica dos sujeitos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Os sujeitos preencheram essa questão de formas variadas. Para aqueles que
assinalaram mais de uma alternativa, foi-se considerado a de maior relevância. Como por
exemplo, aqueles que assinalaram Especialização completa ou incompleta, deduziu-se que já
tenham concluído o Ensino Superior. Já os que só assinalaram uma opção, sem especificar
“completo” ou “incompleto”, apareceram no gráfico por meio apenas do grau de formação,
uma vez que não se pode presumir se ele foi concluído ou se está em andamento. Mesmo
assim, a variável “Ilegível” foi criada em função de dois professores terem optado por
alternativas consideradas impossíveis, sendo uma delas Ensino Superior incompleto mais
Especialização completa, e outra Mestrado incompleto e mais Doutorado incompleto. Vale
destacar que a questão ainda apresentava as alternativas “Mestrado”, “Mestrado completo”,
“Doutorado”, “Doutorado incompleto” e “Doutorado completo”, as quais não foram
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assinaladas e, portanto, ficaram de fora do gráfico. A maioria dos sujeitos diz ter
Especialização completa.
O próximo gráfico exibe as informações sobre o tempo de atuação dos professores na
Educação Infantil:
Gráfico 3 - Tempo de atuação na Educação Infantil dos sujeitos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Este é outro gráfico em que os números estão bem distribuídos. Dessa vez entre 2 e
mais de 10 anos, registrando os que atuam de 2 a 5 anos 30,33% do total; os de 6 a 10 anos,
29,21%; e os há mais de 10 anos, 30,89%.
Acredita-se que uma alternativa acabou sendo esquecida quanto à formação acadêmica
destes sujeitos: o Magistério. Isso porque pelo menos 11 professores declararam não ter o
Ensino Superior completo e atuar na Educação Infantil, em sua maioria, há no mínimo 2 anos.
5 desses professores, por exemplo, disseram não ter o Ensino Superior completo e trabalhar há
mais de 10 anos junto à Educação Infantil.
É possível perceber que os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, possuem experiência
neste nível de ensino e buscaram uma formação acadêmica além da faculdade. Apesar disso, o
gráfico 4, a seguir, que aponta a situação funcional desses professores, demonstra que há uma
rotatividade muito grande em suas atuações:
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Gráfico 4 - Situação funcional dos sujeitos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Como o ACT (66,29%) passa por um processo seletivo ano após ano, o número de
professores que se mantém em seu papel é relativamente baixo, registrando 32,58%. Vale
registrar que outras duas alternativas dessa questão, “Cargo de confiança” e “Outro” não
foram assinaladas, e, portanto, não apareceram no gráfico. Ao invés disso, foi criada a
variável “Efetivo e cargo de confiança” por ter tido as duas alternativas preenchidas por uma
mesma pessoa.
Por fim, o último gráfico sobre o perfil dos sujeitos desta pesquisa retrata a função
desempenhada dos professores na Educação Infantil.
Gráfico 5 - Função desempenhada dos sujeitos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.
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As alternativas dessa questão foram selecionadas conforme informações da Secretaria
Municipal de Educação. A maioria, 48,87%, declarou ser Professor auxiliar, seguido de
32,02% como regente e 17,97% de apoio pedagógico infantil. Essa questão também foi
marcada pela criação de uma variável diferente no gráfico - “Professor(a) auxiliar e de apoio
pedagógico infantil” -, em função de que um sujeito preencheu as duas alternativas.
Assim sendo, conforme os gráficos apresentados, tem-se a maior parte do perfil dos
sujeitos da pesquisa como professoras, em sua maioria de 26 a 35 anos, com Ensino Superior
e Especialização completa, entre dois e mais de dez anos de atuação na Educação Infantil e
admitidos em caráter temporário como professoras auxiliares. A análise e interpretação de
suas considerações e, também, das fontes da pesquisa sobre a Informática na Educação
Infantil e o Projeto Rede Piá/Lótus, tem seu processo descrito na seção que se segue.

2.5 PROCESSO ANALÍTICO

A análise dos dados coletados pode ser conferida no capítulo 4 desta dissertação, sob o
título de O Estudo de Caso, no qual são apresentadas características do projeto que ilustra um
exemplo de Informática na Educação Infantil, bem como a análise das opiniões tanto das
fontes quanto dos sujeitos da pesquisa a respeito de seu funcionamento. Esse procedimento
deu-se sob a forma de triangulação, que, de acordo com Gil (2009), “[...] é reconhecida como
a mais importante estratégia adotada na análise e interpretação dos resultados do estudo de
caso” (GIL, 2009, p. 114). O autor descreve que esse método de análise consiste, basicamente,
no “[...] confronto da informação obtida por uma fonte com outras, com o objetivo de
corroborar os resultados da pesquisa” (GIL, 2009, p. 114).
O estudo de caso proposto caracteriza-se como uma triangulação de dados ou métodos,
dois dos quatro tipos desse procedimento classificado por Gil (2009). O primeiro remete à
“convergência de dados no mesmo fenômeno”, e o segundo à “utilização de mais de um
método para corroborar os dados”. Junto a isso, para assegurar a validade do estudo, também
é levada em consideração a referência que o autor faz ao espaço e às pessoas, já que “consiste
na coleta de dados em mais de um local” e “os dados são coletados de diferentes pessoas,
grupos ou coletividades” (GIL, 2009, p. 115).
Foram triangulados o referencial teórico desta pesquisa, as entrevistas realizadas com
as fontes da pesquisa e o questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa, na perspectiva de que
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“[...] qualquer conclusão de um estudo de caso será mais convincente se baseada na
convergência dos resultados obtidos” (GIL, 2009, p. 115).
As informações foram submetidas à análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) e
à distribuição em eixos de análise. Esses eixos foram selecionados a priori, de acordo com o
que Valente (1993a) considera ser os quatro ingredientes básicos necessários para a
implantação do computador na educação: “o computador, o software9 educativo, o professor
capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno” (VALENTE, 1993a, p.
1, grifos nossos).
O critério de seleção desses eixos deu-se mediante à familiaridade com o projeto de
transformação de caça-níqueis em questão, uma vez que, dele, fazem parte esses quatro
elementos. Junto a isso, soma-se o fato de que todos os procedimentos adotados no percurso
metodológico desta pesquisa levaram à apuração de dados que pudessem ser distribuídos e
interpretados nessas subdivisões. Tanto as falas das fontes da pesquisa quanto os relatos dos
sujeitos evidenciaram aspectos de cada um dos eixos selecionados para a análise.
Na seção 4.2 desta dissertação, sob o título de Caracterização do Projeto Rede
Piá/Lótus, são descritos aspectos do objeto da pesquisa como seu histórico e funcionamento, a
transformação dos caça-níqueis em computadores, o software educacional, a capacitação dos
professores e a situação atual do projeto, em sua grande maioria por meio das perspectivas das
entrevistas realizadas com as fontes da pesquisa. Já a seção 4.3, sob o título de Análise das
opiniões das fontes e sujeitos da pesquisa, são analisados aspectos gerais da Informática na
Educação Infantil e do Projeto Rede Piá/Lótus, em sua grande maioria por meio dos
questionários aplicados com os sujeitos da pesquisa. Nessa seção, foi analisada, também, por
meio de duas tabelas, os aspectos favoráveis e desfavoráveis do projeto em questão, com base
em toda coleta de dados. As questões fechadas, A Informática deve estar presente na
Educação Infantil, A Informática apoia no desenvolvimento dos conteúdos curriculares da
Educação Infantil, A Informática auxilia o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil
e as questões abertas do questionário, Como você concebe a presença da Informática na
Educação Infantil, considerando a perspectiva epistemológica que você segue? e Se quiser,
acrescente abaixo um pouco mais da sua opinião sobre o Projeto Rede Piá/Lótus foram
utilizadas para a análise dessa seção.

9

“Palavra inglesa, de soft, mole + ware, mercadoria. Conjunto de programas, processos, regras e, eventualmente,
documentação, relativos ao funcionamento de um conjunto de tratamento de informação (por oposição a
hardware)”, de acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:
<http://www.priberam.pt/dlpo/software>. Acesso em: 8 nov. 2013.
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Já cada eixo de análise compreendeu uma seção diferente da pesquisa. No primeiro, “o
computador”, foi analisado o contexto da introdução desse recurso na Educação Infantil, tanto
pelo funcionamento do projeto de transformação de caça-níqueis quanto pela opinião dos
envolvidos sobre sua utilização nesse nível de ensino. Foram abordados aspectos das
condições físicas desses equipamentos e se sua infraestrutura é suficiente para a prática. A
questão fechada do questionário Os computadores do Projeto Rede Piá/Lótus apresentam
boas condições de estado e estrutura suficiente para os alunos auxiliou a análise.
No segundo eixo, “o software”, a análise focou no recurso em questão, de
responsabilidade da UNIVALI, no fato de ele se adequar ou não ao contexto no qual está
inserido. Para isso, a questão discursiva do questionário, Que tipo de atividades seus alunos
realizaram com a utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus?, subsidiou a
análise.
No terceiro, “o professor”, foi analisado o processo de capacitação relativo ao Projeto
Rede Piá/Lótus, bem como a relação desses sujeitos com a Informática e o planejamento em
relação ao projeto. As questões centrais a esse eixo foram: A capacitação recebida para a
utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus foi suficiente e Passei a considerar a
utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus pelos alunos no planejamento de
minhas aulas.
No último eixo, “o aluno”, foi promovida uma análise sob o ponto de vista tanto das
fontes quanto dos sujeitos da pesquisa, sobre como ficam as crianças frente ao projeto em
questão e se alguma melhora na aprendizagem foi desencadeada com seu uso. As questões
que se referiram a esse eixo foram Os alunos gostam da experiência de utilizar o computador
do Projeto Rede Piá/Lótus e As aulas junto aos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus
desencadearam alguma melhora na aprendizagem dos alunos. Importante, novamente,
ressaltar que os alunos não fazem parte da amostra deste estudo de caso, conforme razões já
apontadas na seção anterior deste capítulo.
Todos os eixos e as análises promovidas foram pensados no cumprimento do objetivo
geral desta pesquisa: a avaliação do uso dos computadores e impacto do Projeto Rede
Piá/Lótus nos NEIs do município de Balneário Camboriú. O processo analítico também
contribuiu para a realização do último objetivo específico, sendo ele a identificação dos
obstáculos e dos resultados obtidos do projeto.
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3 A BUSCA POR UM REFERENCIAL TEÓRICO

A presente pesquisa não está vinculada a uma relação de conceitos, os quais seriam
apresentados neste capítulo para fundamentar as reflexões que surgirem. Ao contrário, para o
estudo de caso proposto, foi necessário buscar-se a construção de um referencial teórico tanto
sobre o tema do estudo de caso, Informática na Educação Infantil, quanto sobre o objeto de
estudo, o Projeto Rede Piá/Lótus. A busca, apresentada neste capítulo, deu-se, primeiramente,
mediante a uma breve revisita à literatura quanto ao campo da pesquisa, à Informática na
Educação, e, posteriormente, ao tema e objeto de estudo por meio de trabalhos acadêmicos e
documentações com esses respectivos focos, como pode ser visto a seguir.

3.1 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Para fins de conceituação, esta pesquisa considera a Informática na Educação como
uma abordagem de utilização “[...] do computador no processo de aprendizagem dos
conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação” (VALENTE, 1997, p.
1). Por sua vez, ela enfatiza o professor que conhece os potenciais educacionais do
computador e é capaz de somá-lo às atividades tradicionais de ensino-aprendizagem
(VALENTE, 1997).
Falar de Informática remete-nos a pensar sobre tecnologia e Masetto (2000) corrobora
as considerações anteriores para este novo conceito, o qual diz ser um importante instrumento,
que também pode colaborar com ou favorecer o desenvolvimento do processo de
aprendizagem. O autor explica que as
[...] ‘novas tecnologias em educação’ são representadas pelo uso da informática, do
computador, da Internet, do CD-ROM, da hipermídia, da multimídia, de ferramentas
para educação a distância – como chats, grupos ou listas de discussão, correio
eletrônico – e de outros recursos e linguagens digitais de que atualmente dispomos e
que podem colaborar significativamente para tornar o processo de educação mais
eficiente e eficaz. (MASETTO, 2000, p. 152, grifos do autor).

Sua inserção no cotidiano escolar, como mencionado no capítulo introdutório desta
pesquisa, parece “irreversível” (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 3). Para Moran (2007),
“[...] um dia, todas as salas de aula estarão conectadas em rede” (MORAN, 2007, p. 96).
Todavia o objetivo da introdução do computador na educação não deve, segundo Valente
(1993b), “[...] ser o modismo ou estar atualizado com relação às inovações tecnológicas”
(VALENTE, 1993b, p. 21). Essa relação pode colocar em xeque o potencial que esses
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recursos têm a oferecer, o que é corroborado por Villardi e Oliveira (2005) quando relatam
que “[...] dentro desse cenário, a utilização de recursos tecnológicos no espaço educacional
não pode significar uma simples transformação do papel em tela de monitor – de TV ou de
PC” (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 38).
Da mesma forma, Buckingham (2009, p. 43, tradução nossa) argumenta que, mesmo
os meios digitais, tendo um potencial a favor da aprendizagem, só será possível percebê-lo ao
considerarem-se esses meios, ao invés de meras tecnologias, tecnologias da comunicação e da
cultura:
[...] a resposta não será enfeitar os materiais de ensino com penduricalhos – dar mais
vida ao currículo com um brilho superficial da cultura digital amiguinha das
crianças. Nem será adotar a tecnologia digital a serviço de formas estritamente
instrumentais de aprendizagem, numa tentativa de torná-la mais agradável.
(BUCKINGHAM, 2010, p. 47).

Para tanto, Valente (1993b) defende que “[...] o computador pode provocar uma
mudança no paradigma pedagógico, enriquecendo ambientes de aprendizagem onde o aluno,
interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir o seu conhecimento”
(VALENTE, 1993b, p. 1-2). O autor enfatiza esse paradigma como sendo construcionista, em
que a “[...] ênfase está na aprendizagem ao invés de estar no ensino; na construção do
conhecimento e não na instrução” (VALENTE, 1993b, p. 1-2).
No Brasil, um dos grupos de destaque em meio a pesquisas sobre o tema é o Programa
de Pós-Graduação em Informática na Educação (PPGIE) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)10, além do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)11. Ambos têm uma relação muito próxima à
linha do tempo que marca a presença da Informática na Educação brasileira, já que suas
pesquisas e trabalhos estabeleceram alguns fatos marcantes dessa história. O quadro 1 a seguir
resume alguns desses marcos históricos.

10

Mais informações podem ser encontradas no site do programa. Disponível em:
<http://www.pgie.ufrgs.br/index.php>. Acesso em: 10 out. 2013.
11
Mais informações podem ser encontradas no site do núcleo. Disponível em:
<http://www.nied.unicamp.br/?q=node/8>. Acesso em: 10 out. 2013.
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Quadro 1 - Fatos marcantes da linha do tempo da Informática na Educação brasileira
Período
Características
Década de 1970
Início da utilização do computador na educação no
Brasil, com algumas experiências em universidades,
motivadas pelo que já vinha ocorrendo em países
como Estados Unidos e França.
Década de 1980
Começam a serem delineadas as políticas de
implantação da Informática na escola pública,
norteadas na direção da mudança pedagógica.
Década de 1990
Criação do Programa Nacional de Informática na
Educação (Proinfo). Implantação até 1998 de 119
Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) em 27
estados e no Distrito Federal, além da capacitação de
1419 multiplicadores para atuarem nos NTEs.
Década de 2000
Começa a ser estudada a ideia de implantação do
Projeto Um Computador por Aluno (UCA).
Década de 2010
Com o UCA já estabelecido e sendo fruto de
pesquisas científicas, inicia a distribuição de tablets
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) à escolas públicas do Ensino
Médio.
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa 12.

Esse histórico demonstra que o país já percorreu um longo caminho, mas ainda não
evidencia incentivos à inserção desses recursos em outros âmbitos do ensino brasileiro, como
a Educação Infantil, enfoque do referencial teórico desta pesquisa a partir de agora.

3.2 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Informática na Educação Infantil é um assunto que divide opiniões. Algumas
pessoas demonstram-se contrárias a essa relação, argumentando que as crianças desse nível de
ensino têm aspectos mais importantes para aprenderem e desenvolverem, como a questão do
corpo, por exemplo. Outras são favoráveis à sua prática, despertam curiosidade pelo tema e
interesse no potencial que os computadores têm a oferecer, mas remetem essa Informática à
utilização, acima de tudo, da internet.
Para iniciar as reflexões sobre essa polêmica, é necessário contextualizar o nível de
ensino em questão. A Educação Infantil é reconhecida como dever do Estado com a Educação
na Constituição de 1988, sendo o atendimento em creches e pré-escolas um direito social das
crianças (BRASIL, 2010b). Essa conquista resultou de um processo com “[...] ampla
participação dos movimentos comunitários, de mulheres, de trabalhadores, dos próprios
12

Para a elaboração desta tabela foram utilizados referenciais teóricos de VALENTE (1999) e conteúdo de sites
disponíveis em: <http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp> e
<http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-tablets>.
Acesso em: 22 out. 2013.
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profissionais da educação e dos movimentos de redemocratização do país” (BRASIL, 2010b,
p. 7). Esse nível de ensino deve ter garantida sua oferta “pública, gratuita e de qualidade, sem
requisito de seleção” (BRASIL, 2010b, p. 12), além de ser
[...] a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial,
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e
submetidos a controle social. (BRASIL, 2010b, p. 12).

Recentemente, a Educação Infantil tomou conta dos noticiários com a aprovação de
uma nova Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
de 1996. Ela “estabelece a obrigatoriedade da matrícula das crianças com quatro anos na préescola” (BRASIL, 2013b), o que nos leva a lógica de que quanto mais cedo esses indivíduos
estão em ambientes educacionais, mais cedo se espera que haja o estímulo à sua formação.
Desta forma, pensar na qualidade da educação que é atribuída a essa nova etapa obrigatória é
de grande valia.
Ao tomar-se como ponto de partida a ideia de que esses espaços educacionais ainda
são considerados por muitos com “pressupostos higienistas, de amparo e assistência”13
(PEREIRA; GRAVE, 2008, p. 104), pode-se perceber que eles ainda parecem estar em
descompasso com a sociedade atual. A premissa da inserção da Informática na Educação
Infantil vem contribuir com a reversão dessa situação, uma vez que ela já se faz presente na
educação de outros países, como pode ser visto na seção 3.2.2 deste capítulo.
Como parte da Educação Básica, é indispensável que se concentrem esforços para o
desenvolvimento desse nível de ensino com qualidade, promovendo reflexões que o coloquem
frente às transformações da sociedade, afinal esse é o primeiro passo que o aluno dá na sua
trajetória escolar.
O cenário já delineado no capítulo introdutório pode ser visualizado cotidianamente
em vários segmentos da sociedade, afinal é muito comum observar crianças cada vez mais
novas em contato contínuo e compreensivo com as tecnologias em suas variadas formas.
Villardi e Oliveira (2005) corroboram esse fato quando dizem que “[...] o computador está
presente na vida da criança da modernidade e afeta ativamente a construção de sua
identidade” (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 30).
13

“A inclusão da Educação Infantil como etapa da Educação Básica pela LDB 9394/96, no artigo 29, constituiuse num ganho sem precedentes em sua história no país, pois deixou de ser entendida como meramente
assistencialista para assumir uma dimensão maior, articulando as funções de educar, cuidar e brincar”
(PEREIRA; GRAVE, 2008, p. 104).
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Essa afirmação já era preconizada por Papert, quando, em 1994, dizia que “ao redor do
mundo inteiro, as crianças entraram em um apaixonante e duradouro caso de amor com os
computadores” (PAPERT, 1994, p. 7), caso este que envolvia
[...] mais que o desejo de fazer coisas com os computadores. Ele também apresenta
um elemento de possessividade e, mais importante, de afirmação de identidade
intelectual. Grande número de crianças vê o computador como “nosso” – como algo
que pertence a elas, à sua geração. Muitas observam que se sentem mais confortáveis
com as máquinas do que seus pais e professores. Elas aprendem a usá-las mais fácil
e naturalmente. No momento, alguns de nós, da velha guarda, podemos ter
adquirido, de algum modo, o conhecimento especial que nos permite dominar o
computador, mas as crianças sabem que é apenas uma questão de tempo até que elas
herdem as máquinas. Elas são a geração da Informática. (PAPERT, 1994, p. 7).

Não é clara a delimitação de faixa etária quando autores como os acima referenciados
mencionam “crianças”, mas entende-se que parte dos argumentos também é válida para a
Educação Infantil, principalmente pelos referenciais já serem datados. Muita coisa evoluiu
desde então, como o surgimento de uma nova interface nessa área, o touch, presente na
grande maioria dos dispositivos tecnológicos da sociedade nos dias atuais.
Se há quase 20 anos já se falava na relação do computador e a identidade das crianças,
na atualidade, a analogia encontra-se devidamente justificada. “As crianças e os jovens
mostram-se extremamente interessados por essas tecnologias, chegando a obter-se um input14
sensível em termos motivacionais, até mesmo com alunos que se apresentavam apáticos e
desinteressados pelas atividades escolares” (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 3).
A ideia de uma Informática, com base no conceito estabelecido por Valente (1997),
oferece um estímulo a essa nova geração, e deve aproveitar a oportunidade desse interesse
para a promoção de uma utilização crítica e construtiva dos recursos tecnológicos, com uma
interação que objetive incrementar a esse caso de amor, o reforço da aprendizagem.
Piaget observou que a criança constrói a noção de certos conceitos porque ela
interage com objetos do ambiente onde ela vive. Essa interação propicia o
desenvolvimento de esquemas mentais e, portanto, o aprendizado. Entretanto, esse
desenvolvimento é fruto do trabalho mental da criança e não de um processo de
ensino ou transmissão de informação, como se essa informação fosse um ‘tijolo’ que
se agrega a outros, contribuindo para a construção de uma noção maior.
(VALENTE, 1993b, p. 12).

Uma abordagem de construção de conhecimento ao invés de ensino pode ser
promovida com a utilização de recursos tecnológicos porque “[...] a criança descortina a
multiplicidade de possibilidades de descoberta do mundo e de construção de conceitos,
14

“Conjunto de informações que chegam a um sistema (organismo, mecanismo) e que este vai transformar em
informações de saída”, de acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:
<http://www.priberam.pt/dlpo/input>. Acesso em: 8 nov. 2013.
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propiciada pelo ‘mergulho’ nas modernas tecnologias de informação e comunicação e nos
ambientes educativos virtuais” (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 20, grifo das autoras). As
autoras remetem essa submersão “[...] a uma relação que toca o simbólico e o imaginário,
envolvendo a emoção e afetividade. Não são lápis, cadernos ou uma borracha, mas objetos
que têm cores, sons e movimentos, que ‘pulsam’ e respondem à criança, como se estivessem
vivos” (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 20, grifo das autoras).
Da mesma forma, Passerino (2001) relata que a Informática na Educação Infantil “[...]
não se trata de usar ou não um recurso técnico determinado dentro da sala de aula, se trata de
abrir a porta para deixar o mundo entrar, contextualizar a educação dentro da sociedade, para
que esta, dialeticamente, afete e seja afetada pela educação” (PASSERINO, 2001, p. 181).
Mesmo não tendo rigor científico comprovado, a matéria de capa da Revista Crescer,
publicação da Editora Globo especializada em gravidez e em pais de crianças de até 8 anos de
idade, de novembro de 2013, sob o título de “Bebês hi-tech”, ajuda a contextualizar a
realidade da sociedade quanto ao tema. Na seção Crianças e tecnologia, a revista realizou
uma pesquisa com seus leitores, “1.045 mães e pais de crianças de 0 a 8 anos para entender
como a tecnologia é usada na casa das famílias brasileiras e como está transformando a visão
dos nossos filhos sobre o mundo” (CRESCER, 2013, p. 79). Dos participantes, 86% eram
mulheres, 14% homens e 90% com idade entre 26 e 45 anos.
É importante reforçar que a pesquisa não teve cunho acadêmico. Ainda assim, o texto
de abertura da matéria reflete uma particularidade do cotidiano que provoca o meio científico,
uma das inquietações tomadas como base para esta dissertação:
Nicolas ganhou seu primeiro iPhone aos 2 anos. A mãe, a consultora de marketing
Adriana Kravchenko, 41, trocou seu aparelho pelo modelo novo e presenteou o filho
com o antigo. Hoje, aos 3, o menino já abre aplicativos, consegue encontrar seus
vídeo favoritos no YouTube e sabe reconectar o WiFi quando a conexão cai. Cedo
demais para uma criança manusear um eletrônico como esse? “Não tenho essa neura.
Eu tive que aprender a mexer no computador, ele já nasceu sabendo como um
smartphone funciona. É uma habilidade das crianças dessa geração, o mundo deles é
touch”. (CRESCER, 2013, p. 79, grifo do autor).

Buckingham (2010, p. 45) explica que a cultura infantil é fonte de aprendizado para a
escola:
As crianças aprendem a usar a mídia quase sempre pelo método de ensaio e erro –
por meio da exploração, da experimentação, do jogo e da colaboração com os outros
– tanto diretamente quanto em formas virtuais – um elemento essencial do processo.
Alguns jogos de computador, por exemplo, envolvem uma extensa série de
atividades cognitivas: lembrar, testar hipóteses, prever e usar planos estratégicos.
(BUCKINGHAM, 2010, p. 45).
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Nicolas, portanto, exemplifica aspectos da cultura infantil que tendem a ser cada vez
mais comuns na sociedade. Ele faz o que o autor (BUCKINGHAM, 2010) chama de aprender
fazendo, quando sua aprendizagem é informal e compreende a exploração, sem ações
explícitas de ensino. A matéria segue descrevendo aspectos dessa cultura infantil que hoje já é
concebida com internet, iPad e Facebook:
Essa revolução tecnológica sentida por nós se apresenta para eles de forma natural e
impulsiona uma antecipação às etapas do desenvolvimento infantil: os primeiros
passos são dados com menos de 1 ano, palavras balbuciadas com menos de 2 e, aos
3, já são capazes de ler as primeiras letras. Para 93% dos participantes da pesquisa,
as crianças de hoje são mais espertas e apresentam raciocínio mais desenvolvido do
que seus pais quando tinham a mesma idade. E 72% deles acham que a interação
com os gadgets contribui para agilizar o processo de alfabetização. (CRESCER,
2013, p. 80).

Ao mesmo tempo em que se apoiam expressões como “Vida digital”, “Eles estão
conectados” e “Novos estímulos, novas habilidades”, a revista realça que nem tudo são flores.
De acordo com a publicação, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, segundo
orientações da comunidade internacional, que as crianças só devem ser expostas aos recursos
tecnológicos como tablets e televisão após completar dois anos, idade a partir da qual se
recomenda ter contato com estes gadgets de até duas horas diárias no total e, de preferência,
não sequenciadas, para que elas tenham outras opções de lazer e aprendizado (CRESCER,
2013, p. 81). Na matéria são descritas, ainda, algumas competências atribuídas às crianças por
meio dos gadgets, como a alfabetização precoce, leitura polivalente, o contato com outro
idioma, a busca pela informação, o cérebro multifocado e raciocínio lógico e frustração.
Esses argumentos, ainda que sem embasamento científico comprovado, refletem
características da sociedade atual que acabam por interferir na forma de se fazer Educação.
Está aí a abertura para pensar na Informática dentro da Educação Infantil, já que essas
crianças que vivem este caso de amor e imersão no mundo da tecnologia estão sendo, hoje,
impulsionadas a iniciarem sua trajetória escolar mais cedo. Contudo, o potencial que essa
relação demonstra ter como um recurso de desenvolvimento de aprendizagem ainda não
parece ser reconhecido no Brasil, conforme evidencia a leitura da documentação brasileira
proposta a seguir.

3.2.1 Achados na documentação brasileira

Um levantamento realizado no fim do primeiro semestre de 2013 pela pesquisadora,
com o objetivo de problematizar quanto ao que dizem os documentos oficiais norteadores da
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educação brasileira sobre a Informática na Educação Infantil, demonstrou que a presença dela
ou o seu incentivo para uso nesse nível de ensino é pouco significativa e, por muitas vezes,
mencionada com vistas à Educação Básica, que tem a Educação Infantil como uma de suas
vertentes, mas aparece como mera coadjuvante.
O critério utilizado para a seleção do material foram documentos que apontam
diretrizes ou orientações para a prática da Educação Infantil, uma vez que não existem
documentos com foco exclusivo sobre a Informática para esse nível de ensino. Foram
selecionados a LDB de 1996, o Referencial Curricular Nacional de 1998 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2010, o Projeto de Lei que aprova o Plano
Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, os Indicadores de Qualidade na
Educação Infantil, o Guia de Tecnologias Educacionais de 2009 do Ministério da Educação
(MEC) e o Manual de Orientação Pedagógica Brinquedos e Brincadeiras de Creches, de 2012.
A LDB de 1996 não traz o campo da Informática como alicerce da Educação Infantil.
Ela o apresenta quando menciona a Educação Básica, de maneira mais significativa, nas
implicações dos ensinos Fundamental e Médio. Sua presença é descrita por meio da formação
com vistas à compreensão da tecnologia e dos conhecimentos científico-tecnológicos e o
destaque para a educação tecnológica básica no currículo (BRASIL, 1996). Ela prevê, para o
Ensino Médio, a adoção de “[...] metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a
iniciativa dos estudantes” (BRASIL, 1996). Os argumentos já apresentados reforçam a ideia
de que essas metodologias para estimular os estudantes encontram um campo em aberto
quando eles são crianças que nasceram mergulhadas em um mundo tecnológico, e podem
promover, por isso, grande impacto.
O segundo documento, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
dividido em três volumes, “[...] foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexão
de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais
que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos pedagógicos
e a diversidade cultural brasileira” (BRASIL, 1998a, p. 7). Seus dois primeiros volumes não
fazem alusão à temática. Já o terceiro, denominado Conhecimento de Mundo, que discorre
sobre a construção das diferentes linguagens pelas crianças e as relações que estabelecem com
os objetos de conhecimento, traz a sugestão de que
[...] materiais e instrumentos, como mimeógrafos, vídeos, projetores de slides,
retroprojetores, mesas de luz, computadores, fotografias, xerox, filmadoras, CDROM etc., possibilitam o uso da tecnologia atual na produção artística, o que
enriquece a quantidade de recursos de que o professor pode lançar mão. (BRASIL,
1998b, p. 112, grifos do autor).
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Além disso, na indicação de recursos didáticos e sua utilização, o documento relata
que “[...] o trabalho com a escrita pode ser enriquecido por meio da utilização do computador”
(BRASIL, 1998b, p. 156). Aliás, sua contribuição mais significativa, a apresentação mais
explícita do lugar da Informática na Educação Infantil, é encontrada logo em seguida, quando
se expõe que
[...] ainda são poucas as instituições infantis que utilizam computadores na sua
prática, mas esse recurso, quando possível, oferece oportunidades para que as
crianças tenham acesso ao manuseio da máquina, ao uso do teclado, a programas
simples de edição de texto, sempre com a ajuda do professor. (BRASIL, 1998b, p.
156).

Esse é um dos poucos documentos do contexto brasileiro a reconhecer as
oportunidades que a Informática, aqui na forma de computadores, pode trazer para esse nível
de ensino. Todavia, não é indicada qualquer orientação ou diretriz para sua inserção com
propósitos voltados à aprendizagem nesses espaços educacionais.
Em consonância com o último documento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, fixadas pela Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, apesar de não
abordarem a temática, destacam no capítulo voltado às Práticas Pedagógicas da Educação
Infantil, a utilização de materiais que possam enriquecer os recursos do professor. A partir
disso, pode levantar-se uma nova questão: se as crianças já são imersas no mundo
tecnológico, é viável pensar em recursos somente para os professores? A ocorrência dá-se nos
eixos do currículo, no qual as práticas devem ter como eixos norteadores as interações e a
brincadeira e garantir experiências que “[...] possibilitem a utilização de gravadores,
projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos”
(BRASIL, 2010b, p. 27).
Essas diretrizes “[...] reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas
públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e
curriculares de Educação Infantil” (BRASIL, 2010b, p. 11). Partindo do princípio que esse é
um documento regulador das propostas pedagógicas na Educação Infantil, não se deveria
pensar que nele constaria alguma indicação de como ou de que forma deve se adotar os
recursos mencionados para esse nível de ensino?
Nos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, também se pode notar como esses
recursos são voltados somente à utilização pelos professores. Eles são direcionados para a
elaboração da proposta pedagógica por parte da equipe da instituição de Educação Infantil,
“[...] que deve estar atualizada quanto às orientações legais vigentes e os conhecimentos a
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respeito deste nível de ensino” (BRASIL, 2009, p. 37). É indicado que “[...] livros, revistas,
materiais acessíveis pela internet, entre outros recursos, são importantes subsídios para
fundamentar o planejamento do trabalho pedagógico, a formação em serviço e o
relacionamento com as famílias” (BRASIL, 2009, p. 37).
Seu objetivo é “[...] auxiliar as equipes que atuam na educação infantil, juntamente
com famílias e pessoas da comunidade, a participar de processos de autoavaliação da
qualidade de creches e pré-escolas que tenham um potencial transformador” (BRASIL, 2009,
p. 14). Se as oportunidades já reconhecidas pelo Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, em 1998, tivessem sido exploradas a ponto de impactar na prática das
creches e pré-escolas do país, um documento que pretende avaliar a qualidade desta educação
não teria em uma de suas dimensões a avaliação das experiências com a Informática? Essa
seria uma ocasião para, inclusive, aferir ou não o lugar desse campo no ambiente educacional
em questão.
Quanto ao Projeto de Lei que aprova o PNE para o decênio 2011-2020, os princípios
fundamentais para a Educação Infantil concentram-se na expansão da matrícula nas creches,
universalização do atendimento e ampliação da oferta. Apesar de uma de suas dez diretrizes
ser a “promoção humanística, científica e tecnológica do país” (BRASIL, 2010a), não há
menção sobre a Informática na Educação Infantil.
O documento limita-se a explorar tal área para outros níveis de ensino da Educação
Básica – da qual novamente se ressalta a participação do Ensino Infantil: “[...] universalizar o
acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e aumentar a
relação computadores/estudante nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo
a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação” (BRASIL, 2010a).
Esse é apenas um dos exemplos de estratégias previstas, assim como “[...] selecionar,
certificar e divulgar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas” (BRASIL, 2010a).
“Manter e aprofundar programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil, voltado à expansão e à
melhoria da rede física de creches e pré-escolas públicas” (BRASIL, 2010a) e “[...] estimular
a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e cursos de formação de
professores para a educação infantil, de modo a garantir a construção de currículos capazes de
incorporar os avanços das ciências no atendimento da população de 4 e 5 anos” (BRASIL,
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2010a), talvez sejam as estratégias que mais poderiam vislumbrar à questão da Informática na
Educação Infantil no documento.
Tais quais os demais documentos, mais uma vez é possível notar que a preocupação
registrada tem enfoque na garantia de infraestrutura, certamente necessária, a esses ambientes
educacionais, sem fazer alusão a efetivas ações que promovam experiências voltadas à
aprendizagem e ao desenvolvimento de habilidades, iniciativas estas que poderiam ser
subsidiadas por meio da Informática, assim como o são para os demais níveis de ensino. Podese perceber, também, o progresso estagnado quanto ao reconhecimento caracterizado no
Referencial Curricular da Educação Infantil de 1998.
O Guia de Tecnologias Educacionais de 2009, do MEC, que “[...] busca oferecer aos
sistemas de ensino uma ferramenta a mais que os auxilie na decisão sobre a aquisição de
materiais e tecnologias para uso nas escolas brasileiras de educação básica pública (ANDRÉ,
2009, p. 13)”, foi outro documento selecionado para leitura. Seu texto, do qual se espera
sugestões de experiências voltadas à Informática, as quais não foram encontradas nos demais
documentos, também se limita em deixar a Educação Infantil como mera coadjuvante nessa
relação.
Suas ações e programas são referenciados à Educação Básica, com o foco, novamente,
sob os ensinos Fundamental e Médio. São previstos dois portais educacionais (Portal dos
Professores da UFSCar e Portal Estuda Mais Brasil) voltados a difundir conteúdos e
ferramentas interativas e o Programa de Gestão Educacional (ANDRÉ, 2009, p. 32).
Na categoria Ensino Aprendizagem, de acordo com André (2009), três outras ações são
sugeridas para a Educação Básica (Aprender Fazendo, Método das Boquinhas e Tabulinha).
A primeira ação constitui-se em uma metodologia de resolução de problemas para o
desenvolvimento de aprendizagens formais no contexto escolar; a segunda utiliza livros com o
objetivo de trabalhar aquisição da leitura e escrita com crianças de 4 a 6 anos; e a terceira
voltada ao ensino e aprendizagem de conceitos de geometria plana por meio de um software
que permite a construção virtual de objetos geométricos.
A Educação Básica, segundo André (2009), compreende, ainda, outras quatro ações da
categoria Formação dos Profissionais da Educação (CECEMCA/UNESP: Tecnologia
Educacional na Formação Continuada de Professores, EaD – TIC, Mesa Educacional
Alfabeto Educação Especial e Tonomundo). Elas reúnem ações dirigidas à formação
continuada de professores e à produção de material didático; um programa de formação
continuada com ferramentas de educação à distância; uma combinação de software
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educacional e elementos de hardware15 para a construção da linguagem e aprendizagem de
LIBRAS e Braile, em nível de alfabetização na Educação Infantil; e, por último, um programa
de formação continuada para o uso da Informática educativa para além do laboratório, do qual
algumas escolas já ampliaram sua metodologia para a Educação Infantil.
Não muito distante dos demais documentos analisados, o Guia limita-se a propor ações
principalmente voltadas à formação continuada dos professores, em que, novamente, percebese a falta de integração das crianças a esses recursos. A mesma situação talvez possa ser vista
quando Bez, Passerino e Vicari (2011, p 32-33) descrevem “[...] a qualificação de tecnologia
educacionais para orientação da organização dos trabalhos dos profissionais da Educação
Básica e da Educação Infantil em diferentes áreas”. As autoras demonstraram que o Currículo,
Formação continuada, Múltiplas linguagens, Conhecimento do mundo físico e social,
Ciências, Artes e cultura e Avaliação institucional dos estabelecimentos foram as áreas que
tiveram tecnologias pré-qualificadas em relação à Educação Infantil para a construção do
Guia de 2010.
Zuin (2010) é outro autor que também evidencia o desprovimento de algumas
orientações na documentação brasileira. O autor ressalta o Documento-Referência da
Conferência Nacional de Educação (CONAE), o qual, “no que diz respeito à relação entre o
Sistema Nacional de Educação (SNE) e as TIC” (ZUIN, 2010, p. 963-964) está o incentivo,
por exemplo, de recursos pedagógicos por meio de laboratórios de Informática. Contudo, o
documento refere-se apenas a aspectos técnicos desses recursos, omitindo questões mais
práticas que as inovações tecnológicas implicam, como a ressignificação da infância, o que
interfere na consolidação desses incentivos.
O último documento do levantamento, o Manual de Orientação Pedagógica
Brinquedos e Brincadeiras de Creches, de 2012, reúne, em seu primeiro módulo, Brincadeira
e interações nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, um tópico especial para
Brincadeiras e tecnologia.
Trata-se de um documento técnico com a finalidade de orientar professoras,
educadoras e gestores na seleção, organização e uso de brinquedos, materiais e
brincadeiras para creches, apontando formas de organizar espaço, tipos de
atividades, conteúdos, diversidade de materiais que no conjunto constroem valores
para uma educação infantil de qualidade. (BRASIL, 2012, p. 5).

15

“Palavra inglesa, de hard, duro + ware, mercadoria. Material físico de um computador (por oposição a
software)”, de acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:
<http://www.priberam.pt/DLPO/hardware>. Acesso em: 8 nov. 2013.
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O manual tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
e, antes de apresentar seis sugestões sobre o aproveitamento adequado da tecnologia nas
brincadeiras infantis, descreve que “na creche, a tecnologia está presente em forma de
brinquedos como fogão, geladeira, ou meios de comunicação como o karaokê e o celular, que
servem para as brincadeiras de imitação” (BRASIL, 2012, p. 53).
A primeira das sugestões talvez seja a mais expressiva relacionada à utilização da
tecnologia e vai ao encontro do que já foi referenciado pela literatura nesta pesquisa: “Com o
apoio da professora, as crianças podem pesquisar temas de interesse na internet, escanear,
gravar e imprimir desenhos realizados em outras atividades, tendo o computador como
suporte para aprofundar o conhecimento” (BRASIL, 2012, p. 54).
As demais sugestões remetem à gravação de filmes para as crianças assistirem - o que
“contribui para o desenvolvimento da memória” (BRASIL, 2012, p. 54) -, para as professoras
assistirem aos programas que as crianças gostam junto a elas de maneira a comentá-lo e
avaliá-lo junto às crianças - o que “colabora para uma visão crítica dos meios de
comunicação” (BRASIL, 2012, p. 54) -; aos brinquedos que fazem com que as crianças
imitem o mundo adulto utilizando celulares, rádio, máquinas fotográficas ou televisão
(BRASIL, 2012); a deixar que as crianças fotografem para que, por meio dessa experiência,
seus interesses sejam descobertos ou para que crianças maiores construam uma máquina
fotográfica com a ajuda dos adultos (BRASIL, 2012); à utilização de brinquedos que
produzem sons e movimentos quando acionados por botões, mas que exigem “[...] a
necessidade de reposição de pilhas [...], constante supervisão do adulto [...] e a necessidade de
separar o lixo eletrônico” (BRASIL, 2012, p. 54).
Nesse documento, percebe-se a relação de várias atividades voltadas ao uso da
tecnologia na Educação Infantil, mas ele considera que esses ambientes educacionais possuam
a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de tais atividades, o que nem sempre
condiz com a realidade. Seguindo seus apontamentos, as creches deveriam possuir
equipamentos como karaokê, celular, rede de acesso à internet, impressora, computador,
televisão, rádio, máquina fotográfica e brinquedos programáveis, semelhantes a robôs – este
último em particular, observado como um avanço ao ser citado dentre as atividades, porque
em outros países, conforme descrito na próxima seção deste capítulo, já faz parte do cotidiano
das creches a ideia de programação para as crianças, foco de cada vez mais pesquisas na área.
Quanto ao aspecto da infraestrutura desses espaços educacionais, um fator de grande
incidência nos documentos do levantamento realizado, dois são os programas do Governo
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Federal. Eles fazem parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma
autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo
Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, que é responsável pela execução de políticas
educacionais do MEC16.
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado pela Portaria nº
522, de 9 de abril de 1997, pelo MEC, para promover o uso da tecnologia como ferramenta de
enriquecimento pedagógico no ensino público Fundamental e Médio, a partir de dezembro de
2007, mediante a criação do decreto n° 6.300, passou a ter como principal objetivo promover
o uso pedagógico das TICs nas redes públicas de Educação Básica 17. Mesmo falando de
Educação Básica, da qual faz parte a Educação Infantil, o documento que orienta a adesão das
prefeituras ao programa especifica que, para serem beneficiadas com equipamentos como
laboratórios de Informática, computadores interativos ou lousas digitais, as escolas devem
obedecer a critérios, sendo um deles “escolas que não sejam exclusivamente de educação
infantil (creche, pré-escola e jardim de infância)” (BRASIL, 2011, p. 4, grifo do autor).
Já o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), instituído pela Resolução nº 6, de 24 de
abril de 2007, e parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do MEC,
tem como principal objetivo prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios
visando garantir o acesso de crianças a creches e a escolas de Educação Infantil da Rede
Pública18. Para aderir ao programa, as prefeituras devem enviar projetos solicitando o tipo de
construção a qual desejam ser contempladas. Nesse projeto, solicita-se que seja especificado
se “[...] são previstos espaços para o desenvolvimento de atividades diferenciadas (como
brincadeiras, jogos, biblioteca, brinquedoteca, informática e outros)” (BRASIL, 2013a, p. 33).
O programa até prevê um ambiente para Informática, mas não explica como, quando, onde ou
mesmo por quê.
Mais uma vez, percebe-se a falta de força de ações que remetam à Informática na
Educação Infantil. Tanto os documentos quanto os programas não pensam em inovar o espaço
educacional para as crianças das creches e das pré-escolas, que já têm em seus cotidianos a
relação com a tecnologia. O enfoque do levantamento realizado dá-se no pessoal e no
16

Mais informações podem ser encontradas no site do Fundo. Disponível em:
<http://www.fnde.gov.br/fnde/institucional/quem-somos>. Acesso em: 12 set. 2013.
17
Mais informações podem ser encontradas no site do programa. Disponível em:
<http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfoapresentacao>. Acesso em: 5 abr. 2013.
18
Mais informações podem ser encontradas no site do programa. Disponível em:
<http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao>. Acesso em: 15 mai. 2013.
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material, mesmo não havendo menção a computadores. Se a temática na formação continuada
é descrita, na prática pedagógica não o é.
A mesma situação pode ser observada em outro levantamento realizado no final do
segundo semestre de 2013 pela pesquisadora. Nesse caso, o cenário para análise foi o portal
do MEC na internet e seu segmento destinado à Imprensa19, onde todo conteúdo noticioso
pode ser encontrado por meio de palavras-chave, tema ou período. A intenção era averiguar se
existe uma pauta oficial sobre Informática na Educação Infantil.
O objetivo desse segundo levantamento foi verificar se o meio digital em questão,
fonte de informação para outros diversos meios de comunicação, considera a Informática na
Educação Infantil em suas iniciativas ou ações divulgadas; e, ainda, ser um reforço na busca
do referencial teórico sobre o tema. Para tanto, foram pesquisadas notícias que relatassem o
tema, dentro do portal, mais precisamente no banco de dados denominado “Notícias”.
Esse ambiente compreende mecanismos que auxiliam as buscas, a saber: “Palavraschave”; “Tema”; delimitação de um período, fazendo-se uso de palavras como “De” e “Até”;
“Tipo de Pesquisa”; e ordenação dos resultados por relevância da pesquisa ou data. Esse
levantamento valeu-se como tema da opção “Educação Infantil” em todas as suas buscas.
Nenhuma data inicial ou final foi especificada, já que, para verificar se o meio digital em
questão considera a Informática na Educação Infantil em suas iniciativas ou ações divulgadas,
seria necessário buscar todas as notícias que ali existissem sobre o tema, independentemente
de um período estabelecido. Contudo, para fins de delimitação do escopo do levantamento, as
buscas por notícias deram-se até a data de 21 de outubro de 2013, não sendo as informações
divulgadas posteriormente a esse tempo consideradas para a análise20. Quanto ao tipo de
pesquisa, a estratégia de busca utilizada foi a opção “Exatamente”. Já para a seleção de
palavras-chave foi-se empregado as mais recorrentes ao tema, conforme a literatura e o
levantamento feito nos documentos brasileiros.
A coleta de dados, considerando 31 palavras-chave pesquisadas, resultou em um total
de 166 notícias. As expressões buscadas e seus resultados foram: “Brinquedos programáveis”
(0), “CD” (6), “Celular” (0), “Cinema” (0), “Computador” (3), “Datashow” (0), “Digital” (0),
“DVD” (2), “Filme” (1), “Gravador” (0), “Inclusão digital” (0), “Informática” (12), “Internet”
(9), “Laboratório de informática” (2), “Lousa digital” (0), “Mídia” (1), “Música” (4),
19

Ver seção “Notícias” do portal do MEC na internet. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=noticias&Itemid=86>. Acesso em: 15 jan.
2014.
20
Vale ressaltar que o escopo deste estudo ainda teve, ao final, o ano de 2005 como ponto de partida, se pensado
na divulgação de notícias por uma linha cronológica.
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“Notebook” (1), “Quadro interativo” (0), “Rádio” (1), “Retroprojetor” (0), “Software” (0),
“Tablet” (0), “Tecnologia” (2), “Tecnologia da Informação e Comunicação” (0), “Tecnologia
educacional” (1), “Televisão” (1), “TIC” (119), “TV” (0), “Vídeo” (1) e “Virtual” (0).
Importante esclarecer que o total de 166 é marcado por algumas notícias que se
repetem em palavras-chave diferentes. Outro esclarecimento é de que a palavra-chave “TIC”,
sigla correspondente às Tecnologias da Informação e Comunicação, popularmente adotada em
trabalhos da área da Informática e afins, não teve em suas buscas resultados concretos, apesar
de 119 notícias constarem na relação encontrada acima. Na verdade, a busca implicou apenas
na junção das três letras no meio de outras palavras, como por exemplo, na palavra “prática”,
ao invés da sigla que corresponde a uma expressão relacionada ao tema desta pesquisa.
Portanto, as 119 notícias encontradas não se referem ao tema, mas sim a textos que tenham as
três letras presentes em uma mesma palavra.
Em um primeiro momento, as notícias foram quantificadas conforme a recorrência das
expressões pesquisadas e logo, por meio da leitura de todos os textos encontrados, foi
realizada a filtragem, na qual restaram apenas as informações divulgadas que consideravam
aspectos efetivos sobre Informática na Educação Infantil – sendo esta efetividade entendida
por iniciativas reais de utilização da Informática nesse nível de ensino, metas ou
investimentos para a sua concretude.
Dentre o total de 166 notícias buscadas junto ao portal do MEC, a grande maioria não
fez jus às respectivas palavras-chave ou tema desse levantamento. Apenas em duas notícias
foram verificadas iniciativas de Informática na Educação Infantil.
A primeira, sob o título de Escola catarinense aposta em práticas criativas de ensino,
de 14 de junho de 2013, relatou o uso da Informática por meio de projetos com crianças de
dois anos e meio a seis, nos quais foram registradas as atividades e compartilhadas via redes
sociais para o acompanhamento dos pais, realizada simulação de atividades de mercado com o
uso de calculadoras e atividades relacionadas ao cinema. A notícia pode ser conferida, na
íntegra a seguir21.

21

A notícia pode ser encontrada no portal do MEC. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18797:escola-catarinense-apostaem-praticas-criativas-de-ensino-&catid=207>. Acesso em: 12 jan. 2014.

60

Sexta-feira, 14 de junho de 2013 – 20:01
O Centro de Educação Infantil Zé Carioca, no município catarinense de Joinville, a 180 quilômetros de
Florianópolis, atende 147 alunos na faixa etária de dois anos e meio a cinco anos. Interessada em promover
condições que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças, a instituição aposta em projetos pedagógicos,
em colaboração com as famílias dos alunos.
Este ano, segundo a diretora da escola, pedagoga Maria José da Silva, os projetos visam à criação de espaços que
propiciem experiências com a natureza, como o Cantinho Verde e a Minitrilha. O Cantinho Verde terá uma horta
vertical e espaços para experiências e manipulação de elementos naturais, como terra e água. A Minitrilha será
construída em uma área verde disponível em trecho acidentado do terreno da escola.
A diretora explica que a instituição busca aproximação com os pais. Este ano, a participação dos familiares é
incentivada por meio de redes sociais, com a publicação de fotos de atividades das crianças. “A família pode ver
e comentar”, justifica Maria José. Há 23 anos no magistério, cinco deles na direção, ela é pós-graduada em
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.
A professora Cleitimar dos Santos, que atua em turma com crianças de cinco anos, explica que os alunos vão
aprender sobre temas como água e biodiversidade. Entre as atividades previstas está a apresentação de peça de
teatro. Ela registra o trabalho pedagógico em fotos, publicadas no blogue da escola e no facebook.
Pedagoga com habilitação em educação infantil e pós-graduação em educação infantil e séries iniciais, há 12
anos no magistério, Cleitimar trabalha frequentemente com projetos. “Percebo que a prática, bem elaborada,
resulta em atividades prazerosas e criativas, norteadas pela ludicidade e pelas relações entre as crianças, com
experiências significativas em linguagens”, avalia.
Entre os projetos com melhores resultados, ela ressalta o trabalho realizado com crianças de seis anos sobre o
sistema monetário. Os estudantes simularam, na sala de aula, as atividades de um mercado. Com uso de
calculadoras, observavam os preços, somavam as compras e passavam no caixa. “Foi gratificante ver o quanto
aprenderam e observar o interesse na aprendizagem”, relata a professora.
Prêmio — A pedagoga Eliana Maria Gastaldi, hoje auxiliar de direção, diz que o trabalho mais bem-sucedido
em seus 22 anos de magistério foi o projeto Cineastas Mirins. Com ele, Eliana conquistou um lugar entre os
vencedores da terceira edição do Prêmio Professores do Brasil, em 2008. “O envolvimento com a tecnologia
fascinou as crianças, e o entusiasmo contagiou a todos durante a execução do projeto”, revela.
A turma participou de diversas etapas, desde a escolha da história, construção de cenários, definição de figurino
e da trilha sonora, ensaios e gravações, até o processo de edição, com auxílio dos pais e de pessoas da
comunidade escolar. “Todos interagiram e contribuíram para que a produção fosse concretizada”, salienta Eliana.
Na função atual, como coordenadora dos projetos da instituição, a professora coordenou trabalhos com uso de
tecnologias. Entre eles, a produção de um 61S, o Curta Zé Carioca, com quatro curtas-metragens, e de outro com
clipes musicais, o Zé Carioca Cantando e Dançando a África. “Agora, gravar cenas de histórias, documentários
sobre estudos realizados e produzir vídeos faz parte do cotidiano das crianças”, enfatiza Eliana, que tem
especialização em psicopedagogia e em educação infantil.
Fátima Schenini
Saiba mais no Jornal do Professor e no blogue da CEI Zé Carioca

Já a segunda notícia, sob o título de Escola gaúcha integra família ao processo de
aprendizagem, de 24 de junho de 2013, relatou o uso da Informática por meio de projetos com
crianças de cinco anos, nos quais foram utilizados filme, o laboratório de Informática da
escola ou o notebook da professora para o desenvolvimento de pesquisas e criação de um blog
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para compartilhamento das atividades realizadas. A notícia pode ser conferida, na íntegra, a
seguir22.
Segunda-feira, 24 de junho de 2013 – 14:27
Com 1.001 alunos matriculados, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Poester Peixoto, em Rio
Grande, a 300 quilômetros de Porto Alegre, valoriza a relação família e escola e incentiva a participação dos pais
na educação dos filhos. “Cuidar e educar envolvem estudo, dedicação, cooperação, cumplicidade e,
principalmente, amor de todos os responsáveis pelo processo”, diz a diretora, Elizabete Guimarães.
Para que ocorra a aproximação, a família é chamada a participar de diferentes atividades. “Essa presença
constante fortalece as relações e estimula os alunos”, avalia Elizabete. Pós-graduada em gestão escolar, com
ênfase em orientação, supervisão e administração, ela está há 25 anos no magistério, dois deles na direção.
Ao desenvolver atividades educacionais, a instituição conta sempre com a participação dos familiares dos alunos.
Um exemplo é o projeto pedagógico Procurando Nemo, criado pela professora Carla Dias Coutinho para alunos
da educação infantil, na faixa etária de cinco anos. Inspirado no filme de animação de mesmo nome, sobre as
aventuras de um peixe-palhaço, Marlin, e seu filho, Nemo, o projeto ganhou proporção pelo fato de a maior parte
das crianças ter pais pescadores. “Houve grande colaboração entre família e escola”, diz Carla. “As crianças
tiveram noções sobre pesca predatória, poluição dos rios e mares e seres que habitam esses locais.”
Atualmente, Carla desenvolve o projeto Nossos Bichinhos de Estimação, sobre a “posse responsável” de
animais. A proposta é diminuir o abandono de animais domésticos. “Começamos com a escolha dos bichos
prediletos e procuramos figuras em revistas. Os pais ajudam com desenhos e nomes dos animais que têm em
casa”, explica a professora.
Para iniciar o projeto, os estudantes pesquisaram as características do gato e participaram de inúmeras outras
atividades, que incluíram o relato de uma professora sobre a vida com seus bichos. Os estudantes tiveram
também a oportunidade de refletir sobre os maus-tratos sofridos pelos animais.
Carla pretende organizar outras atividades, como um dia para as crianças mostrarem os bichos de estimação aos
colegas e visitas a um veterinário e a uma organização não governamental (ONG) que acolha animais
abandonados. Campanha contra os maus-tratos também está nos planos.
A professora criou o blog Deixa que Eu te Conto, que permite aos alunos mostrar aos familiares os trabalhos
desenvolvidos nas aulas. “Por meio do laboratório de informática da escola ou do meu notebook, em sala de aula,
as crianças relembram as atividades desenvolvidas e me auxiliam na escolha das imagens que serão postadas”,
explica.
Graduada em psicologia e em pedagogia, com habilitação em educação infantil e pós-graduação em
psicopedagogia institucional, Carla acredita que os projetos têm grande retorno. “É preciso tornar a metodologia
atraente, mágica, para que as crianças tenham vontade de acordar cedinho e ir para escola e ali desenvolver e
construir a própria aprendizagem”, enfatiza.
Independência — Também professora de educação infantil na mesma escola, Rosana Miranda Cabral é
defensora da metodologia de projetos. “Com essa pedagogia, a criança vai despertando a autonomia, a
independência e descobrindo formas de aprendizagem em que ela mesma seja protagonista desse processo”,
afirma.
Pedagoga, com mestrado em educação ambiental, Rosana envolve as famílias dos alunos nos projetos por
entender que são parceiras fundamentais. “Considero extremamente importante que o trabalho do professor
esteja articulado e receba auxílio e estímulo da família”, diz. No projeto Higiene e Saúde, desenvolvido este ano
pela professora, a família participa de todas as etapas e assume protagonismo em ações como a fiscalização da
adoção de hábitos saudáveis no cotidiano das crianças.
22

A notícia pode ser encontrada no portal do MEC. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18826:escola-gaucha-integrafamilia-ao-processo-de-aprendizagem&catid=207&Itemid=86>. Acesso em: 14 jan. 2014.

62

Em 2012, Rosana desenvolveu o projeto As Diferentes Infâncias e a Sustentabilidade: Cuidando da Vida, da
Escola e do Planeta. A ideia surgiu do comentário de um aluno sobre a quantidade de lixo nas ruas próximas à
escola. A partir da pergunta norteadora da proposta — que planeta temos, que planeta queremos? —, foi criado
um personagem, o Planetinha, que a cada dia visitava a casa de um aluno. Os pais eram encarregados de registrar
o que o Planetinha fazia no período em que estava na casa e quais atitudes poderiam ser tomadas em família para
contribuir com o meio ambiente.
As atividades foram intensas e variadas. Em um livro coletivo, as crianças registraram momentos significativos
do projeto. Rosana resolveu criar também um jornal, O Ruizinho, para divulgar o trabalho.
Fátima Schenini
Saiba mais no Jornal do Professor, no blogue da escola Rui Poester Peixoto e no blogue Deixa que Eu Conto

É possível perceber que os textos marcam iniciativas pontuais de professores da
Educação Infantil que veem nos projetos pedagógicos a oportunidade de explorar tais recursos
com as crianças como um reforço à aprendizagem. Não parece haver orientação ou diretrizes
para essas atividades, conforme visto na documentação brasileira, apesar de as iniciativas
ilustrarem o que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1998
reconhece como sendo uma oportunidade para a utilização da Informática. Elas também vão
ao encontro do que o manual de 2012 orienta quanto à utilização pedagógica de brinquedos e
brincadeiras nas creches.
Os dados mostram que, assim como nos documentos oficiais, o próprio MEC não
evidencia a utilização da Informática na Educação Infantil em suas notícias. Os dois relatos
que envolvem recursos voltados à Informática são oriundos da região sul do país e recentes.
Considerando que a própria Educação Infantil é determinada como a primeira etapa da
Educação Básica há relativamente pouco tempo, não é difícil imaginar que outras iniciativas
como essas relatadas sejam cada vez mais difundidas.
As demais notícias encontradas reuniram conteúdos de Educação Básica – mesmo a
pesquisa tendo sido feita com o tema “Educação Infantil” selecionado -, principalmente
relacionado às séries iniciais, políticas públicas da Infância ou Educação Infantil, construções
de creches, projetos pedagógicos, recursos, formação de professores, seminários, reuniões e
encontros para debate sobre Educação Infantil, o Prêmio Professores do Brasil, a Provinha
Brasil e alimentação escolar.
Uma última notícia sob o título de Projeto premiado ajuda alunos a alcançar o
autoconhecimento, de 23 de dezembro de 2011, descreveu, brevemente, uma experiência em
que 70 alunos na faixa etária de 4 a 5 anos utilizaram máquinas fotográficas - outra atividade
registrada nos documentos brasileiros relacionada à Informática na Educação Infantil. No
projeto pedagógico contemplado pelo Prêmio Professores do Brasil, os equipamentos
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auxiliaram na busca de informações, características e história de vida das crianças, que
puderam manusear as máquinas dentro e fora da escola.
É importante destacar que esse segundo levantamento realizado valeu-se de notícias,
as quais podem, eventualmente ou não, condizer efetivamente com a prática das ações
relatadas. Os dois levantamentos mostraram que, mesmo que a Educação Infantil vem
consolidando seu espaço como nível de ensino por meio de normativas que asseguram a
presença das crianças nesses ambientes educacionais, ela ainda fica à sombra dos demais
níveis de ensino. A documentação oficial brasileira já havia apontado isso e a busca realizada
no portal de informações do MEC reforçou esse cenário.
Em outros países, a situação é bastante complexa quando comparada à realidade
brasileira, afinal registros de diretrizes para a utilização de Informática na Educação Infantil já
fazem parte do contexto de outras regiões do mundo, como descrito a seguir.

3.2.2 Exemplos de outros países

Fora do contexto brasileiro, a relação da Informática com a Educação Infantil já está
estabelecida. É o que demonstra uma pesquisa analítica do Instituto para Tecnologias da
Informação na Educação, da Organização das Nações Unidas (UNESCO). O documento
ressalta o reconhecimento do potencial das TICs para crianças entre três e sete anos, o que
significa “[...] promover um desenvolvimento mais avançado destes estudantes antes de
entrarem para a escola” (KALAS, 2010, p. 9, tradução nossa).
O documento tem como contribuição relatos de nove países. Mesmo reconhecendo que
uma das dificuldades desse processo é a acessibilidade aos recursos tecnológicos, para centrar
sua convicção sobre o tema, a pesquisa utiliza-se da fala de um professor de um Centro de
Educação Infantil de uma das regiões mais pobres do sul do Chile, onde todas as crianças
pertencem à comunidade indígena Mapuche:
Nós acreditamos no poder das TICs para motivar e desafiar as crianças, expandir
suas percepções de mundo, sua linguagem e pensamento, e desenvolver seus valores
como sendo indígenas. Nós vemos as TICs como um componente importante para o
processo de aprendizagem atual, particularmente assim em ambientes pobres.
(KALAS, 2010, p. 9, tradução nossa).

O documento descreve iniciativas de uso das TICs por 17 diferentes Centros de
Educação Infantil, como a utilização de emails, brinquedos programáveis como robôs,
software educacionais, quadros interativos, dentre outros. Nele, são descritas áreas da “[...]
aprendizagem que podem ter na utilização das TICs um suporte para o desenvolvimento desde
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cedo das crianças, como a comunicação e colaboração, a criatividade, o jogo de dramatização
e o aprender a aprender” (KALAS, 2010, p. 28-29, tradução nossa). Além destas, áreas do
conhecimento que podem ser aprimoradas pela integração das TICs também são descritas:
aprendizagem de música, educação midiática, alfabetização, compreensão matemática,
ciência, resolução de problemas, dentre outros (KALAS, 2010, tradução nossa).
Outro documento que relata evidências do “potencial da tecnologia como apoio ao
desenvolvimento da política e prática educacional para com crianças abaixo de cinco anos”
(AUBREY; DAHL, 2008, p. 3, tradução nossa) foi desenvolvido pela Universidade de
Warwick, no Reino Unido. O estudo revisou softwares e hardwares disponíveis para essas
crianças, o cenário atual da utilização de TICs pelas crianças em casa e na escola, o conjunto
de habilidades e de conhecimentos dos professores que atendem essas crianças, a contribuição
da tecnologia para o aprendizado e o desenvolvimento dessas crianças, os riscos associados a
essa utilização, quais conselhos os pais e professores precisam para utilizar a tecnologia e
onde esses conselhos estão disponíveis hoje (AUBREY; DAHL, 2008, tradução nossa).
Quanto à contribuição da tecnologia para o desenvolvimento e a aprendizagem das
crianças, o documento aponta três grandes áreas:


o desenvolvimento de disposições para o aprendizado que perpassam pelo
desenvolvimento pessoal, social e emocional, e pelos primeiros anos da educação em
geral;



a ampliação do conhecimento e entendimento do mundo no sentido mais amplo da
comunicação, linguagem e alfabetização, resolução de problemas, raciocínio e
matemática, desenvolvimento de criatividade e comportamento lúdico e de lazer;



a aquisição de habilidade operacionais (AUBREY; DAHL, 2008, p. 5, tradução nossa).

Experiências de outros países como a da Universidade Comenius, da Eslováquia,
apontam “[...] a robótica ou os brinquedos programáveis como uma nova dimensão para
atividades no chamado jardim de infância” (JANKA, 2008, p. 1, tradução nossa). Janka
(2008) descreve que, dentre outros aspectos, “[...] as atividades com tecnologias de controle
podem ajudar as crianças a desenvolverem mais habilidades gerais de pensar e aprender, e os
brinquedos programáveis podem simular resoluções de problemas em condições reais do
ambiente da própria criança” (JANKA, 2008, p. 2, tradução nossa).
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O autor chama a atenção de não haver “[...] requisitos explícitos no programa nacional
de educação para as crianças do jardim de infância da Eslováquia” (JANKA, 2008, p. 2,
tradução nossa) – uma similaridade com o Brasil - e explica que “[...] a atitude para
tecnologias digitais para crianças do jardim de infância são mais positivas em outros países”
(JANKA, 2008, p. 2, tradução nossa). O currículo britânico é um exemplo, no qual se
recomenda a “[...] introdução de brinquedos programáveis para crianças como um bom
exemplo para o desenvolvimento e entendimento do mundo contemporâneo, além de auxiliar
no desenvolvimento do campo da matemática” (JANKA, 2008, p. 2, tradução nossa).
Dagan, Kuperman e Mioduser (2012) relatam “[...] o primeiro estágio de
implementação de um currículo inovador para o pensamento tecnológico no jardim de
infância em Israel” (DAGAN; KUPERMAN; MIODUSER, 2012, p. 1, tradução nossa). Os
autores descrevem que
[...] o desafio neste esforço é a introdução de um programa inovador que influencia
múltiplos aspectos da vida do jardim de infância, como o conteúdo da tecnologia, o
pensamento tecnológico, seus processos cognitivos e habilidades, a pedagogia e
ensino da tecnologia e os ambientes para que crianças pequenas aprendam pela
prática da tecnologia. (DAGAN; KUPERMAN; MIODUSER, 2012, p. 1, tradução
nossa).

O Guia para desenvolvimento de um currículo com TICs na Educação Infantil
britânica também aponta como essas tecnologias contribuem na aprendizagem das crianças
“[...] por meio da identificação de áreas chave como, comunicação e colaboração,
criatividade, jogo sócio-dramático e o aprender a aprender” (SIRAJ-BLATCHFORD, 2006, p.
9, tradução nossa).
Contudo, uma publicação da Alliance for Childhood, organização do estado de
Maryland, nos Estados Unidos (CORDES; MILER, 2000), aponta uma série de argumentos
que demonstram os riscos da utilização de computadores na infância. Os perigos dessa relação
são elencados, segundo Cordes e Miler (2000), por meio de aspectos como a saúde física das
crianças, seus desenvolvimentos social, emocional, intelectual, moral e criativo, provocando,
por exemplo:


lesões muscoesqueléticas;



problemas de visão;



falta de exercícios e obesidade;



emissões tóxicas e radiação eletromagnética;



vidas isoladas;
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o saber centrado no computador;



pouca automotivação;



distanciamento da comunidade;



comercialização da infância;



imaginação atrofiada;



perda do pensamento abstrato;



linguagem e alfabetização debilitadas;



pouca concentração;



pouca paciência para trabalhos difíceis;



plágio;



distração do significado (CORDES; MILLER, 2000, tradução nossa).

Outra publicação com dados que representam aspectos de preocupação em relação às
crianças da faixa etária da Educação Infantil e a Informática é a “[...] última pesquisa da série
de estudos ‘Digital Diaries’ realizadas desde 2010 pela AVG Technologies, fabricante de
softwares de segurança para computadores e dispositivos móveis” (SANCHES, 2014, grifo do
autor). As informações a respeito desse estudo partiram de um release23 jornalístico24, lançado
no dia 4 de fevereiro de 2014, e do contato da pesquisadora, via email, com a jornalista
responsável por sua distribuição, solicitando acesso aos dados globais da pesquisa.
Os gráficos do estudo, os quais se referem à faixa etária da Educação Infantil, são
apresentados em seguida, em inglês (ver Figuras 4, 5 e 6), com a intenção de justificar ainda
mais a importância dos ambientes educacionais em que estão inseridas essas crianças, em
voltar-se à utilização da tecnologia para a aprendizagem. O último deles refere-se ao Brasil e
reforça a necessidade de mais reflexões sobre o tema no país, o incentivo à sua utilização
pedagógica e à elaboração de diretrizes que orientem e fundamentem sua prática, em virtude
do que apresenta a realidade.

23

“Comunicado feito por um indivíduo ou organização para a imprensa visando divulgar uma notícia ou um
acontecimento, através do qual jornalistas decidem se vão ou não divulgar certa notícia e como fazê-lo”, de
acordo com a Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunicado_de_imprensa>. Acesso em: 9 fev. 2014.
24
Ver 57% das crianças até cinco anos sabem utilizar aplicativos de smartphones mas apenas 14% sabem
amarrar os sapatos. Disponível em: <http://migre.me/hQjVj>. Acesso em: 8 fev. 2014.
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Figura 4 - Habilidades digitais das crianças entre 3 e 5 anos

Fonte: Digital Diaries – Dados globais.25

Figura 5 - Habilidades digitais das crianças entre 3 e 5 anos - Estados Unidos e Canadá

Fonte: Digital Diaries – Dados globais.
25

Os gráficos presentes nas figuras 4, 5 e 6, foram enviados por email à pesquisadora, pela jornalista responsável
pela publicação do release com os dados da pesquisa.
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Figura 6 - Habilidades digitais das crianças entre 3 e 5 anos - Brasil

Fonte: Digital Diaries – Dados globais.

A metodologia do estudo consistiu na aplicação de um questionário online com 5.423
pais, realizado entre novembro e dezembro de 2013, nos países da Alemanha, Austrália,
Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Nova Zelândia, Reino Unido, República Tcheca,
incluindo o Brasil (SANCHES, 2014). No release são destacados os principais achados do
estudo, que tem características mercadológicas, mas aborda aspectos que são relevantes às
reflexões promovidas nesta dissertação, como as mencionadas a seguir:
3-5 anos - Mais habilidosos no tablet do que na rua?
Ao olhar para uma geração de crianças incrivelmente imersas no mundo digital
desde o seu nascimento, o estudo demonstra que grande parte das habilidades
digitais estão sendo conquistadas e aprendidas antes de atividades - antes básicas do 'mundo real'.

A pesquisa demonstrou que 57% das crianças sabe operar pelo menos um
aplicativo de smartphone ou tablet - um aumento de 38% desde que a mesma
pergunta foi feita na primeira pesquisa da série, quatro anos atrás;

62% das crianças sabem ligar um PC, mas só 42% sabem o endereço de casa;

66% sabem operar jogos de computador, mas só 14% sabem como amarrar os
sapatos;

57% sabem utilizar pelo menos 1 aplicativo de smartphone, mas apenas 25%
sabem o que fazer em uma emergência;

Dentre os países pesquisados, os que apresentam maiores índices de
desenvolvimento de habilidades tecnológicas são EUA, Reino Unido, Brasil e
República Tcheca. (SANCHES, 2014).
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O quadro 2, a seguir, reúne alguns documentos, livros e artigos sobre a temática deste
estudo de caso que ilustram experiências em outros países:

Título

Quadro 2 - Relação de trabalhos similares ao tema da pesquisa (internacional)
Autor(es)
Tipo
Palavras-chave
Ano
Fonte

A review of the
evidence on the use
of ICT in the Early
Years Foundation
Stage
Recognizing the
potential of ICT in
early childhood
education
Fool’s Gold: A
Critical Look at
Computers in
childhood
A guide to
developing the ICT
curriculum for
early childhood
education
The use of
computers in
kindergarten, with
or without adult
mediation; effects
on children’s
cognitive
performance and
behavior
Using a
Programmable Toy
at Preschool Age:
Why And How?

Technological
thinking in the
kindergarten –
training the
teaching-team

Professor
Carol Aubrey
e Sarah Dahl.

Documento

Não possui.

2008

Ivan Kalas.

Documento

Não possui.

2010

Colleen
Cordes e
Edward
Miller.
Iram e John
SirajBlatchford.

Livro

Não possui.

2000

Early Childhood
Research Unit Institute
of Education. University
of Warwick, Coventry,
England.
UNESCO. Institute For
Information
Technologies in
Education.
Alliance for Childhood.

Livro

Não possui.

2006

Google Books.

P. S. Klein, O.
Nir-Gal e E.
Darom.

Artigo

Pre-school children;
Computers; Adult
mediation;
Cognitive
performance; MLE.

2000

Computers in Human
Behavior, vol. 16, issue
6 – Elsevier.

Pekárová
Janka.

Artigo

Programmable toy;
Preschool; Bee-Bot.

2008

Osnat Dagan,
Asi Kuperman
e David
Mioduser.

Artigo

Technological
thinking; Design;
Teacher training;
Preschoolers.

2012

Workshops of
International Conference
on Simulation, Modeling
and Programming
Autonomous Robots –
SIMPAR. TERECOP
Workshop
Teaching with robotics:
didactic approaches and
experiences.
PATT 26 Conference,
Technology Education
in the 21st Century,
Stockholm, Sweden,
issue 073, article nº 016.
Tel-Aviv University,
School of Education.

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Como feito em relação ao contexto brasileiro, por meio de uma visita ao portal do
Departamento de Educação dos Estados Unidos na internet, em seu blog oficial, onde
embaixadores e demais servidores postam relatos, artigos e outras informações, é possível
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identificar evidências de como o contexto deste estudo de caso em outros países é avançado,
em comparação com o Brasil.
Um texto em particular chama a atenção: Teaching Computer Coding in K-12, de Dan
Brown, de março de 201326. Nele, o autor relata sobre o site CODE.org, uma página sem fins
lucrativos, criada para promover o ensino de programação de computadores nas escolas
americanas desde o chamado jardim de infância. Uma das justificativas é que
[...] de acordo com dados do CODE.org, 90% das escolas americanas atualmente não
oferecem programação enquanto que em 2020, haverá cerca de um milhão de
empregos na Computação a mais do que estudantes de Ciência da Computação.
(BROWN, 2013, tradução nossa).

Em outros países, portanto, a presença da Informática na Educação Infantil já é fato,
seja por meio de diretrizes que orientem sua prática ou experiências com resultados positivos
e negativos. Importante ressaltar que apenas uma pequena fração das produções científicas e
documentais sobre a temática no âmbito internacional foi apresentada, uma vez que a intenção
é subsidiar a realização de comparações entre o que se faz e se pensa sobre a Informática na
Educação Infantil no exterior e no Brasil, o qual terá ainda mais um pouco de sua realidade
descrita na seção que segue.

3.2.3 Produção científica no Brasil

Enquanto que em relação aos documentos brasileiros citados na seção 3.2.1 deste
capítulo nota-se que a Educação Infantil fica à sombra dos demais níveis de ensino quando
mencionada a Educação Básica, o que o meio acadêmico discute sobre a temática desta
pesquisa reforça a necessidade de se fomentar a discussão. Por meio da relação dos trabalhos,
percebe-se que ainda não existe uma “cultura” de utilização de Informática na Educação
Infantil, até porque são poucas as reflexões a esse respeito.
Outra característica da produção científica brasileira sobre o tema é a falta de aporte
teórico como fundamento das experiências descritas, que parecem “soltas”, sem um contraste
profundo com abordagens teóricas da utilização de computadores para as crianças com idade
entre zero e seis anos. A impressão que se tem é de que apenas são relatadas experiências que
um professor ou outro realizaram por iniciativa própria em suas creches. Uma interpretação
dessa realidade leva a crer que existe um distanciamento entre as duas áreas que envolvem a

26

Ver Teaching Computer Coding in K-12, de Dan Brown, disponível em:
<http://www.ed.gov/blog/2013/03/teaching-computer-coding-in-k-12/>. Acesso em: 12 dez. 2013.
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temática em questão: a Informática, ou Computação, e a Educação, ou Pedagogia. A situação
demonstra não haver integração de professores do próprio ambiente educacional infantil no
desenvolvimento dos equipamentos e das ferramentas que são relatados.
De maneira geral, a evidência mais marcante da comparação entre experiências
internacionais e nacionais é de que existe, entre elas, uma grande defasagem. A partir de
exemplos concretos e duradouros de outras localidades, os quais são fundamentados em
princípios e diretrizes, não é possível adaptá-los para a realidade brasileira, já que os próprios
exemplos internacionais remetem a países tão diferentes entre si?
Algumas considerações da produção científica brasileira revelam aspectos positivos e
justificam a inserção da Informática na Educação Infantil. Fortkamp e Raupp (1989 apud
Schlickmann et al., 2006) apontam que as crianças entre quatro e cinco anos – estas sim, da
Educação Infantil –, “são ativas e têm atividade mental intensa” (FORTKAMP; RAUPP, 1989
apud SCHLICKMANN et. al., 2006, p. 63). Para os autores, é uma etapa na qual
[...] estão se construindo as categorias fundamentais que permitirão uma apropriação
do mundo. Estas categorias correspondem a funções intelectuais, implicativa,
explicativa e reguladora que, ao final deste período, darão origem as estruturas do
pensamento operatório concreto. Na verdade, o trabalho com estes conceitos vai
sendo construído desde o início da vida escolar da criança, por isso podemos
começar um trabalho na área da informática educativa com crianças a partir dos três
anos. (FORTKAMP; RAUPP, 1989 apud SCHLICKMANN et. al, 1989, p. 63).

Para Schlickmann et al. (2006), o computador contribui para o desenvolvimento de
vários aspectos dessas crianças. Ele pode:


ser lúdico, instigante, atrativo;



possibilitar a resposta imediata;



produzir resultados interessantes por meio do erro;



não ser um instrumento autônomo, não fazer nada sozinho;



favorecer a flexibilidade do pensamento;



estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico;



possibilitar o desenvolvimento do foco de atenção e concentração;



reforçar o autoconceito, quando a criança vence o computador em softwares de
desafios e jogos educativos;



favorecer a expressão emocional (SCHLICKMANN et. al., 2006).
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Dentre esses estudos, uma experiência com 38 alunos com idade entre cinco e seis
anos, em uma pré-escola do município de Blumenau (SC), quis integrar essas crianças à
construção de um software educacional referente à miscigenação de cores. O trabalho
constatou que os alunos “[...] antes mesmo de aprender a ler e escrever, não encontram
nenhuma dificuldade diante do computador e gostam de utilizá-lo pois ele proporciona o
prazer pela descoberta, motivação, alegria, emoção, cooperação e interação” (MATTEI, 2003,
p. 6). Nessa experiência, os alunos sugeriram mudanças nos ícones do software com seus
próprios desenhos.
Outra experiência com alunos da Educação Infantil, em Manaus, realizada com
softwares educacionais de desenhos e pinturas, revelou aspectos proporcionados com o uso do
computador como recurso pedagógico, como o desenvolvimento da criatividade do aluno, o
enriquecimento da prática pedagógica, o estímulo ao pensamento e à autonomia da criança, a
transformação do professor e do aluno como parceiros na construção do conhecimento e o
trabalho de várias habilidades ao mesmo tempo por meio dos recursos multimídias (ROSA,
2010).
Em relação aos softwares voltados à Educação Infantil, Mousquer e Rolim (2011)
descrevem aspectos que devem ser observados para que esses recursos atendam as
necessidades de ensino-aprendizagem da criança, sendo eles a autonomia, a criatividade, a
curiosidade, o desenvolvimento sensório-motor, o erro sem medo, a interdisciplinaridade, a
motivação, a rapidez e o raciocínio lógico, a mobilidade e a socialização (MOUSQUER;
ROLIM, 2011).
O quadro 3, que segue, reúne um mapeamento dos achados da produção científica do
Brasil sobre experiências de Informática na Educação Infantil:

Título
As tecnologias nas
instituições de
Educação Infantil:
limites e
possibilidades
Computadores:
Super-heróis ou
vilões? Um estudo
das possibilidades
do uso pedagógico
da Informática na
Educação Infantil
Informática na
Educação Infantil

Quadro 3 - Relação de trabalhos similares ao tema da pesquisa (nacional)
Autor(es)
Tipo
Palavras-chave
Ano
Fonte
Nádia Juppe
Dissertação
Não possui.
2004
Pós-Graduação em
Engenharia de Produção
e Sistemas da
Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).
João Josué da
Dissertação
Não possui.
1998
Centro de Ciências da
Silva Filho
Educação do Programa
de Pós-Graduação em
Educação (PPGE), da
UFSC.

Daniel Santos
Silva

Monografia

TIC’S; Cultura
digital; Crianças.

2009

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
(UERJ), Faculdade de
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Educação, Curso de
Pedagogia.
Livro “A Criança de 0 a
6 anos e a Educação
Infantil: Um retrato
multifacetado”. Eurinda
Dias Roman e Vivian
Edite Steyer. Canoas,
ULBRA, p. 169-180.
Livro “Ações
Institucionais de
Avaliação e
Disseminação de
Tecnologias
Educacionais”. Ricardo
Azambuja Silveira e
Raymundo Carlos
Machado Ferreira. Porto
Alegre: JSM
Comunicação Ltda., p.
23-34.
Instituto Catarinense de
Pós-Graduação (ICPG).

Informática na
Educação Infantil:
perspectivas e
possibilidades

Liliana Maria
Passerino

Capítulo de
livro

Não possui.

2001

Plano de
Desenvolvimento
da Educação e
Tecnologias
Educacionais na
Educação Infantil:
uma proposta para
a construção de
uma política
nacional de
qualificação de
tecnologias
O prazer de
aprender com a
Informática na
Educação Infantil
O computador
como ferramenta
pedagógica na
Educação Infantil

Maria
Rosangela
Bez, Liliana
Maria
Passerino e
Rosa
MariaVicari

Capítulo de
livro

Não possui.

2011

Claudinéia
Mattei

Artigo

Educação; Software
educacional;
Informática.

2003

Críssia Passos
Rosa

Artigo

Computador;
Recurso
pedagógico;
Educação Infantil.

2010

Tatiana
Mousquer e
Carlos
Oberdan
Rolim

Artigo

Educação Infantil;
Ensino
aprendizagem;
Dispositivos
móveis.

2011

Vitor
Schlickmann,
et al.
Simone
Andrea
D’Ávila Gallo

Artigo

2006

Revista Educação em
Rede, vol. 1, nº 1.

Artigo

Educação Infantil;
Informática;
Tecnologia.
Não possui.

2002

Joana Piske

Artigo

Não possui.

2000

Associação Nacional de
Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação
(Anped). Reunião 25,
Grupo de Trabalho 07 –
Educação da Criança de
0 a 6 anos.
Núcleo de Estudos e
Pesquisa da Educação de
0 a 6 anos (NEE 0 a 6),
da Anped.

Tatiane
Severgnini da
Cruz e Lucélio
Ferreira
Simião

Artigo

Tecnologia e
Educação; Criança;
Infância; Recursos
tecnológicos.

2010

A utilização de
dispositivos móveis
como ferramenta
pedagógica
colaborativa na
Educação Infantil
Informática na
Educação Infantil
Informática na
Educação Infantil:
Tesouro ou Ouro
de Tolo?

Análise de
softwares
educacionais
voltados para
Educação Infantil:
levantamento,
caracterização e
tendências
Integração das
mídias na
Educação Infantil:
um olhar sobre
propostas e
práticas para o

Anais do Congresso
Norte-Nordeste de
Pesquisa e Inovação
(CONNEPI), Centro de
Convenções de Maceió.
2º Simpósio da
Tecnologia da
Informação da Região
Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul.

Anais do Encontro de
Iniciação Científica –
(ENIC), da Pró-Reitoria
de Pesquisa e PósGraduação (PROPP), da
Universidade Estadual
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atendimento
infantil
O computador e a
alfabetização:
estudo das
concepções
subjacentes nos
softwares para a
Educação Infantil
A inclusão digital
na Educação
Infantil

de Mato Grosso do Sul
(UEMS).
Anped. Reunião 23,
Grupo de Trabalho 07 –
Educação da Criança de
0 a 6 anos.

Márcia R. G.
S. Stemmer

Artigo

Não possui.

2012

Ana Claudia
Meregalli, et
al.

Artigo

2010

Educação Infantil e
os softwares
educacionais:
abrindo caminhos
para exploração de
critérios
pedagógicos
Ambiente Legal em
TAMPO:
Aprendizagem
Colaborativa em
Educação Infantil

Margareth
Feiten Cisne

Artigo

Inclusão digital;
Educação Infantil;
Relatos; Novas
Tecnologias.
Educação Infantil;
Softwares
educacionais;
critérios
pedagógicos.

Andréia
Pereira,
Alberto
Raposo e
Hugo Fucks

Artigo

Não possui.

2007

Zorelha: um objeto
de aprendizagem
para auxiliar o
desenvolvimento
musical infantil
Criando Jogos
para a Educação
Infantil
A TV Digital
interativa como
ferramenta de
apoio à Educação
Infantil
Mediação
Pedagógica:
objetos de
aprendizagem na
Educação Infantil
Software para
Auxílio à Préalfabetização
Infantil Baseado
em
Reconhecimento
Inteligente de
Caracteres
Manuscritos
Legal: Ambiente de
Autoria para
Educação
Infantil apoiada em
Meios Eletrônicos
Interativos

Elieser A. de
Jesus, Mônica
Z. Uriarte e
André L. A.
Raabe
Joelene de
Oliveira de
Lima.
Tatiana Aires
Tavares, et al.

Artigo

Não possui.

2008

Artigo

Não possui.

2002

Portal de Publicações da
CEIE. XIII SBIE.

Artigo

2007

Portal de Publicações da
CEIE. Revista Brasileira
de Informática na
Educação.

Aluska
Silmary F.
Moraes e
Maria Lúcia
Serafim
Peterson
Adriano
Belan,
Edilaine
Petinari Nery
e Sidnei Alves
de Araújo

Artigo

Sistemas
Multimídia;
Televisão Digital e
Interativa;
Educação Infantil.
Não possui.

2010

Portal de Publicações da
CEIE. Anais do SBIE.

Artigo

Software
educacional;
Inteligência
artificial; Redes
neurais;
Caracteres
manuscritos.

2005

Portal de Publicações da
CEIE. XVI SBIE.

Andréia
Regina Pereira
e Roseli de
Deus Lopes

Artigo

Não possui.

2005

Portal de Publicações da
CEI. XVI SBIE.

2003

Revista Ágora –
Educação e Tecnologia –
Porto Alegre, ano 1, nº
1.
Revista Zero-a-Seis, da
UFSC, nº 8.

Portal de Publicações da
Comissão Especial de
Informática na Educação
(CEIE). XVIII Simpósio
Brasileiro de Informática
na Educação (SBIE).
Portal de Publicações da
CEIE. XIX SBIE.

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.
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A consulta a esses trabalhos também justifica o objetivo específico desta pesquisa de
promover uma reflexão acerca da Informática na Educação Infantil, já que se tem em mãos
um projeto concreto da prática dessa relação em todo um município, o que rende perspectivas
para se pensar na utilização desses recursos em um panorama mais amplo, elementos os quais
não puderam ser encontrados nos trabalhos relacionados anteriormente, já que retratam apenas
algumas experiências pontuais. Mesmo assim, o objeto de estudo desta pesquisa ainda não foi
suficientemente discutido no meio acadêmico, como pode ser visto na seção que se segue.

3.3 TRABALHOS RELACIONADOS AO PROJETO REDE PIÁ/LÓTUS

Para fins de seleção dos trabalhos relacionados ao objeto de estudo desta pesquisa,
restringiu-se o rol de textos para aqueles que mencionassem a transformação de caça-níqueis
com cunho educacional ou citassem o Projeto Rede Piá. Vale ressaltar que os últimos dois
artigos presentes no quadro 4, a seguir, talvez não tenham passado pelo processo de avaliação
de pares como os outros, já que são trabalhos como requisitos para notas de cursos da
Graduação.

Título
Um estudo teórico sobre
a gestão do
conhecimento e a
inclusão digital no
Brasil: apresentação
dos casos Rede Piá e
Navegapará como
exemplos de aplicação
Reconversão de
máquinas caça-níqueis
em plataformas de
apoio à aprendizagem
de pessoas portadoras
de necessidades
especiais
From cheating to
teaching:
a path for conversion of
illegal gambling
machines

Projeto Lótus: um
relato da transformação
de máquinas caça-

Quadro 4 - Relação de trabalhos similares ao objeto da pesquisa
Autor(es)
Tipo
Palavras-chave
Ano

Fonte

Denise do
Socorro Costa
Tavares
Mesquita

Dissertação

Gestão do
conhecimento;
Governo
eletrônico;
Inclusão digital.

2011

Banco de Teses e
Dissertações do
Programa de PósGraduação em
Engenharia e Gestão
do Conhecimento
(PPEGC), da UFSC.

Juarez Bento
da Silva

Artigo

Pedagogia;
Tecnologia;
Inclusão digital;
Usabilidade;
Educação
especial.

2009

O próprio autor.
Programa Frida.

Juarez Bento
da Silva,
Gustavo
Ribeiro Alves
e João Bosco
da Mota Alves

Artigo

2010

O próprio autor.
Elearning Papers, p.
12-22.

Fabrício
Bortoluzzi,
Hendrig

Artigo

Social inclusion;
Innovation;
Pedagogy;
Computer-Based
Educational
Tools; Gambling
machines;
Recycling; Open
source software.
Não possui.

2012

Anais do 18º
Workshop de
Informática na
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níqueis em
computadores de apoio
ao ensino fundamental

Reaproveitamento de
Máquinas Caça-Níqueis

A reutilização de
máquinas caça-níqueis
para fins educacionais

Wernner, Ana
Carolina
Rocha
Carneiro,
Renate Raabe e
André Luís
Alice Raabe
Gustavo
Rissetti

Escola, do 18º
Congresso Brasileiro
de Informática na
Educação.

Artigo

Não possui.

2008

Curso de Ciência da
Computação da
Universidade Federal
de Santa Maria
(UFSM).

Daniel Souza
Artigo
Máquinas caça2010
Moraz;
níqueis;
Guilherme
Reutilização;
Peixe de
Inclusão social;
Moura; Pedro
Inclusão digital.
Inácio Leoni;
José Luiz
Ungericht
Júnior
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Biblioteca do
Instituto Federal
Catarinense (IFC) de
Camboriú, SC.

Percebe-se que o objeto de estudo em questão não é muito abordado no meio
acadêmico e é exclusivo do estado de Santa Catarina. O primeiro trabalho da relação é o único
que menciona o Projeto Rede Piá tal qual ele é, porém não pode ser comparado ao objeto
desta pesquisa já que aborda o projeto apenas como um exemplo de outra perspectiva, sendo
esta a análise de como programas de inclusão digital contribuem para que a socialização da
informação seja uma realidade nas práticas e tecnologias da gestão do conhecimento.
Os três trabalhos seguintes são os que mais se assemelham ao objeto de estudo aqui
proposto. Os trabalhos à frente do Professor Juarez Bento da Silva destacam a reconversão de
máquinas caça-níqueis em plataformas de apoio à aprendizagem de pessoas portadoras de
necessidades especiais, os quais contaram com o patrocínio do Fundo Regional para a
Inovação Digital na América Latina e Caribe e concorreram a premiações.
O desenvolvimento de seu projeto foi “[...] motivado pela necessidade e direito de
incluir as pessoas com necessidades especiais nas Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (NTIC)” (SILVA, 2009, p. 1, grifos do autor). O autor viu no projeto uma
possibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais utilizarem a tecnologia como
ferramenta de instrução aliada à educação (SILVA, 2009).
De acordo com o autor, a máquina caça-níquel surgiu como uma perspectiva de
construção do modelo em larga escala. Uma síntese do projeto é apresentada a seguir:
A plataforma de apoio ao ensino aqui apresentada foi implementada em dois
módulos básicos: uma interface física (hardware), materializada em uma “máquina
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caça-níqueis” convertida em equipamento computacional com fins educacionais e
uma interface virtual (software) que contempla software educacional com recursos
multimídia direcionado a atividades pedagógicas. A interface física conta com um
teclado modular que permite a caracterização das teclas de acordo com a aplicação a
ser utilizada. A interface virtual (software) foi desenvolvida utilizando software livre
e procura explorar conceitos de usabilidade e ergonomia, os temas e exercícios
pedagógicos estão sendo implementados em diversos níveis e utilizando recursos
multimídia. (SILVA, 2009, p. 2, grifos do autor).

Sua publicação internacional descreve o projeto como em execução na Universidade
do Sul de Santa Catarina (Unisul) desde 2001, com a doação de aproximadamente 300
máquinas educacionais convertidas a partir de 200 máquinas caça-níqueis para escolas básicas
da rede pública de ensino e outras instituições dedicadas à assistência comunitária de jovens.
Silva, Alves e Alves (2010) destacam que “[...] a conversão de máquinas de jogos de azar em
máquinas educacionais foi um processo inovador e alternativo ao simples procedimento de
destruição” (SILVA; ALVES; ALVES, 2010, p. 2).
Os autores destacam algumas oportunidades levantadas pela conversão das máquinas
de jogos de azar que vão desde a direta conversão até o simples reuso de suas partes e
componentes:
1. Utilização do console original e substituição do “jogo” por um sistema
operacional e aplicações livres tais como: editor de textos, planilha eletrônica, paint,
acesso a Internet, etc., e acrescentam-se mouse e teclado.
2. Utilização do console original e substituição do “jogo” por sistema operacional e
aplicações específicas (Jogos educacionais). Nessa configuração, é utilizado o
teclado original da máquina.
3. Utilização do console original e substituição do “jogo” por aplicações especiais.
Um novo teclado é construído a partir do original com uso direcionado para
especiais para pessoas portadoras de necessidades educativas especiais.
4. Utilização de partes e peças para reciclar microcomputadores convencionais
defasados tecnologicamente. (SILVA; ALVES; ALVES, 2010, p. 3, grifos dos
autores).

Já que o aporte teórico do projeto em questão não é expressivo, considerando que os
resultados dos trabalhos do Professor Juarez voltam-se a uma área não adotada na presente
pesquisa, que é a Inclusão, pensou-se que outra contribuição deste estudo é, portanto, a
criação de uma reflexão sobre o Projeto Rede Piá/Lótus, o que colabora, ao mesmo tempo,
para o reforço de experiências voltadas à Informática na Educação Infantil no contexto
brasileiro.
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4 O ESTUDO DE CASO
Para avaliar o uso dos computadores e o impacto do Projeto Rede Piá/Lótus nos NEIs
do município de Balneário Camboriú, objetivo geral da presente pesquisa, este capítulo
descreve o estudo de caso conforme os dados coletados. Nele é possível compreender
aspectos que promovem uma reflexão acerca da Informática na Educação Infantil – o que já
vem ocorrendo desde o capítulo introdutório desta pesquisa -, que proporcionam conhecer a
opinião dos professores e responsáveis pelo Projeto Rede Piá/Lótus no município, que
caracterizem o uso dos computadores provenientes do projeto realizado pelos professores e,
até mesmo, que identifiquem seus obstáculos e resultados obtidos, objetivos específicos
traçados nesta pesquisa.
Este capítulo, em um primeiro momento, apresenta as características fundamentais do
projeto em questão, como o município no qual ele acontece, seu histórico e seu
funcionamento, o processo de transformação das máquinas caça-níqueis, o software
educacional adotado, a capacitação realizada com os professores e sua situação atual. Em
seguida, traz-se a análise e a interpretação dos dados, tanto a respeito do projeto como da
Informática na Educação Infantil, tema deste estudo de caso.

4.1 O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Balneário Camboriú é um dos 295 municípios do estado de Santa Catarina, localizado
na região sul do país, e possui população de 108.089 habitantes com uma área territorial de
46,238 km²27. A Educação Infantil, na cidade, conta com 26 creches, os chamados Núcleos de
Educação Infantil (NEIs), que disponibilizam 4.198 vagas com um número de 3.930 alunos
matriculados. São atendidas crianças de 0 a 6 anos, distribuídas em turmas de Berçário,
Maternal e Jardim. Esses NEIs contam com 264 professores regentes, 431 professores
auxiliares, 182 professores de apoio pedagógico infantil e 20 monitoras28.
A IES participante do Projeto Rede Piá/Lótus que contempla o município é a
UNIVALI, por meio do Laboratório de Redes, do Curso Superior de Computação, no qual
funciona o projeto de extensão de transformação desses caça-níqueis em computadores com
27

De acordo com informações do Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), na plataforma Cidades@. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=420200&search=santa-catarina|balneáriocamboriú>. Acesso em: 11 jul. 2013.
28
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de maio de 2013. Vale
ressaltar que o número de alunos matriculados é flutuante devido a constantes transferências ou desistências.
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software educacional. Internamente, o nome Projeto Lótus29 foi proposto para a iniciativa que
passou a adotar estratégias diferenciadas quanto ao que o Termo de Adesão ao projeto original
do Rede Piá descrevia, de forma a aprimorar seu funcionamento. Um exemplo é que o produto
final do Rede Piá, em alguns casos, assemelha-se a uma máquina de fliperama, e o do Lótus a
um computador, como pode ser observado nas figuras 7 e 8 a seguir.
Figura 7 - Produto final do Projeto Rede Piá

Figura 8 - Produto final do Projeto Lótus

Fonte: Silva (2009).

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal
de Balneário Camboriú (06/07/2012).

De acordo com o Coordenador do Projeto Rede Piá/Lótus, Professor da Univali,
Fabricio Bortoluzzi, uma das fontes da pesquisa, o nome partiu de um dos alunos voluntários
do projeto, como referência à flor de Lótus, que representaria, de acordo com o aluno,
“transformação” na cultura indiana, exatamente o que o projeto faz. Além disso, na fase
inicial, os computadores eram distribuídos em mesas repartidas para quatro pessoas,
lembrando as pétalas da flor.
O Projeto Lótus atua apenas com a Rede Municipal de Educação Infantil de Balneário
Camboriú, enquanto o Rede Piá é o braço catarinense do projeto que abrange outras regiões
do país, já citadas anteriormente, para a Educação Básica30, não sendo encontrados registros
de utilização do projeto na Educação Infantil nessas outras localidades. Assim, este estudo de
29

Mais informações podem ser encontradas na página do Facebook ou no site do projeto. Disponíveis em:
<https://www.facebook.com/proj.lotus> e <http://www.lotus.projetointegrador.org/>. Acesso em: 25 mai. 2013,
bem como no artigo científico de Bortoluzzi et. al. (2012).
30
Por essas razões o texto seguiu usando a nomenclatura “Projeto Rede Piá/Lótus”.
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caso busca abordar esta peculiaridade do projeto que pretende aprimorar o já existente no
estado e alcançar toda a Rede Municipal de Educação Infantil da cidade. Segundo o Promotor
de Justiça do Ministério Público da Comarca de Balneário Camboriú, Ricardo Luis
Dell’Agnolo, outra fonte da pesquisa, mais uma peculiaridade do município é a grande
presença de pessoas aposentadas, que são os maiores usuários dos caça-níqueis, e, portanto,
sustentam essa prática da contravenção na cidade.
Segundo Bortoluzzi, o contrato do projeto prevê que a cidade que apreende a máquina
deve ser a mesma que a recebe transformada. Em Itajaí, cidade berço da UNIVALI, nove
máquinas, inicialmente, foram transformadas, por meio de um acordo com o MP e a SDR da
cidade. Porém, como elas tinham baixa qualidade, já que eram antigas e ficaram sujeitas à
ação da chuva, por questões técnicas, o projeto teve de ser inviabilizado, e seu contrato
finalizado em Itajaí. Assim, o coordenador destacou a receptividade como um dos aspectos
positivos do município de Balneário Camboriú quanto ao projeto.
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO REDE PIÁ/LÓTUS

4.2.1 Histórico e funcionamento
Para descrever a história do Projeto Rede Piá/Lótus, foi necessário buscar sua origem
no estado. Para tanto, o Promotor de Justiça da Comarca de Criciúma (SC), Alex Sandro
Teixeira da Cruz, responsável pelo trabalho inicial, caracterizado como outra fonte da
pesquisa, relatou que, dos projetos que tomou “conhecimento, todos foram posteriores ao
nosso e, pelo que sei, alguns é que se inspiraram no trabalho ocorrido em nossa cidade”. A
iniciativa surgiu, segundo o promotor, a partir da percepção do grande acúmulo de material
reaproveitável.
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Posteriormente ao trabalho empírico, o promotor explicou que a Procuradoria-Geral da
Justiça na época, sendo o Procurador-Geral Gercino Gerson Gomes Neto, esteve em Criciúma
para conhecer a iniciativa, pois havia o interesse de ampliá-la para as demais comarcas do
estado. Foi designado, então, “Gilberto Polli, à época integrante de sua equipe, ocupando o
cargo de Coordenador do CIJ, para aprofundar os estudos. Foi o Dr. Gilberto Polli, quem, a
partir da experiência de Criciúma, concebeu, de forma orgânica, o projeto conhecido como
‘Rede Piá’”. (Fonte da pesquisa: Cruz).
Em Balneário Camboriú, a iniciativa passou por um projeto piloto. Por volta de 2007,
o Centro Integrado de Educação Pública Rodesindo Pavan (CIEP), primeiro colégio de
atendimento em período integral no município e estado, recebeu 20 computadores
transformados a partir de caça-níqueis com o software educacional Gcompris31. O
Coordenador do projeto explicou que a receptividade foi positiva, mas logo os professores
expressaram descontentamento com as atividades educacionais oferecidas pelo software.
Nesse momento, o CIEP passou a ser contemplado pelo Proinfo, o que, segundo Bortoluzzi,
anulou o funcionamento do Projeto Rede Piá/Lótus, visto que o programa do Governo Federal
implica em disponibilizar uma maior infraestrutura de Informática para as escolas, com
computadores de livre acesso, com internet.
A partir disso, o coordenador esclareceu que se percebeu o interesse e a necessidade de
levar esses equipamentos para espaços escolares não atendidos pelo Proinfo, ou seja, os NEIs
da cidade, a qual teve, desde 2009, 14 deles contemplados com laboratórios de Informática.
31

“Suíte de aplicações educacionais que compreende [...] atividades para crianças de idade entre 2 e 10 anos.
Algumas [...] são de orientação lúdica, mas sempre com um caráter educacional. [...] possui 80 aplicativos que
estão divididos em categorias, como descoberta do computador, álgebra, ciências, geografia, jogos, leitura, e
outros” (RAABE et. al., 2008, p. 3).
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Vale ressaltar que o projeto original que resultou no UCA, o One Laptop Per Child (OLPC)32,
responsável pela distribuição de laptops nas escolas, só surgiu nos Estados Unidos dois anos
antes do Projeto Rede Piá/Lótus.
A tabela 2 a seguir destaca o atendimento do Projeto Rede Piá/Lótus no município em
números.
Tabela 2 - Relação de atendimento dos NEIs e computadores entregues pelo Projeto Rede Piá/Lótus em
Balneário Camboriú
NEIs
Maternal I
Maternal II
Jardim I
Jardim II
Total de
Computadores
(2 a 3 anos)
(3 a 4 anos)
(4 a 5
(5 a 6 anos)
alunos
entregues
anos)
NEI A
NEI B
NEI C
NEI D
NEI E
NEI F
NEI G
NEI H
NEI I
NEI J
NEI K
NEI L
NEI M
NEI N

48
-

61
35
60
22
50
127
73

20
78
64
71
56
29
106
30
38
37
33

20
90
68
63
38
28
128
30
50
44
24

109
75
168
132
134
154
57
234
22
60
138
81
127
130

8
11
10
6
13
11
14
10
4
5
9
7
7
13

Total: 14

48

428

562

583

1621

128

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa com base nas informações da Secretaria Municipal de
Educação.

Para o funcionamento de tal trabalho, o Projeto Rede Piá/Lótus, na cidade, possui um
processo que envolve cinco instituições, sendo elas retratadas na figura 9 a seguir:

Figura 9 - Funcionamento do Projeto Rede Piá/Lótus em Balneário Camboriú

Polícia
Militar

Ministério
Público

UNIVALI

Prefeitura
Municipal
Secretaria de
Educação

Núcleos de
Educação
Infantil

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa 33.

32

Mais informações podem ser encontradas no site do projeto. Disponível em: <http://one.laptop.org/>. Acesso
em: 13 jul. 2013.
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A Polícia Militar responsabiliza-se pela apreensão das máquinas caça-níqueis, na qual
é elaborado o Termo Circunstanciado, que materializa a constatação da prática da
contravenção. O documento é encaminhado ao Fórum. Por orientação da UNIVALI, a polícia
também se responsabiliza em retirar as placas-mãe e os monitores de LCD dessas máquinas.
O Ministério Público, por sua vez, tem o papel de autorizar a liberação desses componentes
para o projeto, acionando a universidade para seu recolhimento. A UNIVALI encaminha esses
materiais e o software educacional, contido em um pen drive, para a Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú. Em uma sala, hoje localizada na Casa dos Conselhos do município, um
professor representante da prefeitura realiza a manutenção dos computadores já entregues e
também é responsável por organizar os laboratórios nos NEIs da cidade de acordo com a
solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
4.2.2 A transformação dos caça-níqueis em computadores
As máquinas caça-níqueis, requisitos centrais do projeto, têm a sua exploração
proibida no Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, o qual
“proíbe a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional” (BRASIL,
1946). Além disso, representam “símbolos de corrupção no país” (SILVA, 2009, p. 1).
Um caça-níquel contém muitos componentes de um computador tradicional, com
exceção de teclado, mouse, gabinete e disco rígido. A aquisição dos três primeiros
componentes é necessária, sendo o disco rígido substituído, no projeto, por pen drives, nos
quais é incluído o software educacional. A escolha representa uma diminuição de gasto de
aproximadamente R$ 132,00. Com isso, a intenção é preservar a viabilidade financeira da
iniciativa, já que ambos têm a mesma finalidade, apesar de o pen drive representar um
armazenamento menor do que a primeira opção (BORTOLUZZI et al., 2012) e limitar o
computador quanto ao suporte para internet, o qual é inexistente no projeto.
Moran (2007) lembra que “iniciativas como o computador barato para os alunos, sem
dúvida, aceleram a inclusão, mas, se em quase metade das escolas não há sanitários decentes,
o notebook provavelmente enfrentará problemas de manutenção, não de implantação”
(MORAN, 2007, p. 16, grifos do autor), uma das particularidades do projeto.
Os custos que envolvem o projeto vêm de uma contrapartida da universidade junto a
uma pequena quantia da multa aplicada aos contraventores, sendo cerca de R$ 180,00
33

Para esta caracterização optou-se em não entrevistar um representante da Polícia Militar já que o trabalho desta
instituição no projeto constitui-se apenas na apreensão das máquinas ilegais.
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destinados a cada computador criado para a aquisição dos componentes mencionados. Desta
forma, representam valor inferior do que a aquisição de computadores novos.
Contudo, “[...] apenas uma fração das máquinas apreendidas permanece em estado
aproveitável” (BORTOLUZZI et al., 2012, p. 4). Segundo o Professor da Secretaria
Municipal de Educação de Balneário Camboriú, responsável pelo Projeto Rede Piá/Lótus,
Celso Paulo Amorim, um das fontes da pesquisa, grande parte do material é obsoleta. As
condições a que estão expostas as máquinas caça-níqueis apreendidas até chegar à
universidade ou à sala do projeto em Balneário Camboriú justificam esse problema. “A
quantidade de unidades apreendidas é alta quando comparada às unidades transformadas”
(BORTOLUZZI et al., 2012, p. 4). De acordo com Amorim, a manutenção dos computadores
existentes é garantida porque foi previsto uma reserva dos materiais para esse fim.
A figura 10, a seguir, ilustra um exemplo de laboratório de Informática proveniente do
Projeto Rede Piá/Lótus, no NEI L:

Figura 10 - Laboratório de Informática do Projeto Rede Piá/Lótus no NEI L, em Balneário Camboriú

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (25/05/2012).

4.2.3 O software educacional
O projeto adotou o Gcompris34 como software educacional em seus equipamentos. O
Coordenador do projeto esclareceu que ele é uma suíte educacional com 120 atividades
relacionadas ao Português, à Matemática, à História, à Biologia, dentre outras disciplinas. As
34

Mais informações podem ser encontradas no
site do
<,http://www.gcompris.net/index-pt_BR.html>. Acesso em: 17 nov. 2013.

software.

Disponível

em:
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atividades, no entanto, segundo Bortoluzzi, fonte da pesquisa, podem ou não se referir a uma
disciplina em especial, e sim se dar de forma interdisciplinar, ao exemplo de um jogo de
memória.
Caracterizado como um software livre35, Bortoluzzi explicou que ele não tem caráter
comercial, como suítes educacionais vendidas por licenças no país. “Ele funciona conforme o
trabalho das pessoas interessadas neste formato. As mudanças que alguém da Romênia fez
vão para uma versão que chega até mim e as mudanças que eu faço no Gcompris voltam para
a Romênia, para onde tiver gente usando o software”.
A escolha pelo software livre deu-se por ele “[...] se mostrar facilmente ajustável aos
computadores de baixa potência” (RAABE et al., 2008, p. 333), já o Gcompris foi selecionado
por “[...] sua qualidade gráfica, pela estabilidade e principalmente pelo suporte ao idioma
português” (RAABE et al., 2008, p. 335). Ele oferece desafios de
[...] descoberta do computador por meio do teclado e mouse, prática de leitura,
identificação de horas, quebra-cabeças com pinturas famosas, produção de
quadrinhos, jogos de memória, xadrez, distribuição de países em mapas, atividades
de aritmética, ciências, entre outras. (GCOMPRIS, 2013, grifo do autor).

Moran (2007, p. 112) afirma que “[...] os jogos são meios de aprendizagem adequados
principalmente para as novas gerações, para quem os jogos eletrônicos fazem parte das formas
de diversão e do desenvolvimento de habilidades motoras e de decisão”.
A UNIVALI trabalha na produção de novas atividades para serem incluídas no
software, sendo estas imitações de jogos que existem hoje no tabuleiro. “Como é mais barato
colocar no Gcompris do que comprar vinte, trinta, cinquenta mil tabuleiros, se faz isso em
software e a criança passa a ter um joguinho novo, usando o computador”, explicou
Bortoluzzi. Contudo nenhum profissional da área da Pedagogia participou ou participa do
planejamento das atividades, tanto que sua viabilidade pedagógica, segundo o coordenador, é
considerada “subjetiva”. “O Gcompris não é fundamentado cientificamente em todo o seu
rigor, em algum técnica ou fundamento pedagógico. Agora, você olhando ele, intui que ali
existe uma vantagem de aprendizado para a criança” (Fonte da pesquisa: Bortoluzzi).
No quadro 5, a seguir, podem-se observar algumas das atividades e jogos do software
em questão:

35

“Segundo Silveira (2003), o Software Livre representa uma opção pela criação, pela colaboração e pela
independência tecnológica e cultural, uma vez que é baseado no princípio do compartilhamento do conhecimento
e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores”
(BORTOLUZZI, et. al., 2008, p. 1).
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Categorias

Quadro 5 - Relação de algumas atividades do Gcompris conforme categorias
Atividade
Descrição
Atividade
Descrição

Quebracabeças

Tangram

Consiste em sete peças
de vários formatos e
tamanhos, com os quais
se deve formar figuras.

Sudoku

Jogo no qual não se pode ter
uma linha ou coluna com
números ou figuras iguais.

Matemática

Atividades de
álgebra
Operações de
soma

Jogo no qual se deve
digitar o resultado da
soma antes que o balão
caia no lago.

Numeração
Números em
ordem

Estratégia

Xadrez

Ligue 4

Diversão

Jogo de
Futebol

Leitura

Nome da
imagem

Descobrir o
computador

Manipulações
do teclado
Número com
dados
Aprender o
ciclo da água

Jogo contra o
computador no qual ao
clicar nas peças pode-se
ver a movimentação
possível delas.
Jogo no qual se deve
clicar na bola para
impulsioná-la ao gol.
Jogo no qual é preciso
arrastar cada figura para
o seu respectivo nome.
Consiste na digitação do
número que estiver nos
dados antes que eles
caiam no chão.
Jogo no qual se deve
clicar nos objetos na
ordem correta do ciclo da
água.
Consiste em encontrar a
saída do labirinto
utilizando as setas
direcionais.

Consiste em movimentar um
helicóptero pelas setas do
teclado com o objetivo de
fazê-lo capturar as nuvens
com números na ordem
correta.
Consiste no alinhamento de
quatro bolas, contra o
computador, no qual ganha
quem for mais rápido.

Experiências

Descoberta

Atividades de
labirinto
Labirinto 3D

Criar um
desenho ou
animação
A letra
desaparecida
Manipulações
do mouse
Irrigação de
plantas
Pilote um
submarino

Consiste em uma ferramenta
de desenho similar ao Paint.
Tem o objetivo de completar
o nome das figuras, dos quais
faltam algumas letras.
Jogo no qual se deve irrigar as
flores com uma mangueira.

Consiste no controle de um
submarino conforme a
abertura e fechamento de
válvulas e lemes.
Jogo no qual é preciso clicar
nas cartas para desvirá-las,
memorizá-las e juntar os
pares.

Atividades de
memória
Jogo da
memória com
imagens
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa com base na Lista de Atividades do Manual do Gcompris36.

4.2.4 A capacitação dos professores
Aos professores que utilizam os laboratórios de Informática nos NEIs, o Projeto Rede
Piá/Lótus prevê uma capacitação de quatro horas junto aos bolsistas, o Coordenador, ou o
professor representante da prefeitura, responsáveis pelo projeto. Em entrevista, o Coordenador
Fabricio Bortoluzzi relatou o funcionamento dessa capacitação:

36

Mais informações podem ser encontradas no site do software. Disponível em:
<http://gcompris.net/wiki/Manual_pt-BR#Montem_um_quebra-cabe.C3.A7a>. Acesso em: 4 fev. 2014.
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Segundo Amorim, professor representante do projeto na prefeitura, quatro professores
de Informática estão disponíveis para atuar nos NEIs que receberam os computadores,
variando o restante entre os professores regentes, auxiliares, de apoio e monitores, conforme o
perfil dos sujeitos desta pesquisa, descritos no percurso metodológico.
Em relação ao processo de capacitação e sua importância, Moran (2007) explica que
[...] para que uma instituição avance na utilização inovadora das tecnologias na
educação, é fundamental a capacitação de docentes, funcionários e alunos no
domínio técnico e pedagógico, realçando que a capacitação técnica os torna mais
competentes no uso de cada programa e a capacitação pedagógica os ajuda a
encontrar pontes entre as áreas de conhecimento em que atuam e as diversas
ferramentas disponíveis, tanto presenciais como virtuais. Essa capacitação não pode
ser pontual, tem de ser contínua. (MORAN, 2007, p. 90).

No caso do Projeto Rede Piá/Lótus, apenas a capacitação mencionada é realizada. Não
há um processo contínuo ou mesmo formação continuada para que os professores que utilizam
esses recursos possam contribuir na produção de novas atividades, por exemplo, ou novos
meios de utilização desses computadores.
4.2.5 A situação atual do projeto
No presente momento, o Projeto Rede Piá/Lótus encontra-se desativado, à espera da
renovação do seu Termo de Adesão, vencido em dezembro de 2012. Os laboratórios ainda
funcionam nos NEIs que os receberam e são realizadas as manutenções dos computadores já
existentes, mas nenhum bolsista da UNIVALI trabalha junto ao Professor Amorim no espaço
reservado ao projeto na Casa dos Conselhos, como de costume, quando o projeto estava em
suas primeiras iniciativas.
O Promotor de Justiça à frente do projeto, Ricardo Luis Dell’Agnolo, em entrevista,
explicou que, formalmente, eles não existe mais. Para ele, a possibilidade da renovação desse
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convênio “vai ter que existir. Como é que nós vamos deixar esse negócio morrer assim?”.
Dell’Agnolo afirmou que vai buscar uma resposta do Promotor Geral e vai “[...] propor a ele
que o convênio então seja mantido nem que fosse só para Balneário Camboriú, porque,
infelizmente, o jogo não terminou aqui, a contravenção continua e cada vez mais rica, então
nós temos que continuar aproveitando essas máquinas” (Fonte da pesquisa: Dell’Agnolo).
Durante a entrega e recolhimento dos questionários aos professores dos NEIs que
receberam o projeto, ao longo do percurso metodológico desta pesquisa, a pesquisadora pode
conversar – de maneira informal - com algumas coordenadoras ou secretárias, as quais
relataram sobre a realidade da utilização dos laboratórios, hoje. Em alguns núcleos, inclusive,
foi possível conhecer a estrutura dos ambientes. Do mesmo modo, na ocasião em que
solicitava a autorização junto à Secretaria Municipal de Educação para aplicação dos
questionários, a pesquisadora obteve, como relato dos responsáveis na instituição, que houve
uma reunião em julho de 2013 com integrantes do Projeto Rede Piá/Lótus para debate sobre a
continuação ou não da proposta. Logo, foi repassado, por meio da conversa informal, que, na
atualidade, apenas três dos 14 NEIs ainda utilizam os laboratórios de Informática.
A realidade observada pela pesquisadora apontou laboratórios fechados, sem utilização
e, ao mesmo tempo, outros com portas e paredes enfeitadas com EVA, dentro da temática do
ambiente. Os relatos informais de coordenadoras, secretárias ou professoras indicaram tanto a
continuidade do Projeto Rede Piá/Lótus em alguns NEIs, quanto sua “instabilidade”:


Em um NEI, o laboratório fica na sala dos professores.



Em outro, a coordenadora informou que em 2014 eles colocarão os computadores nas
salas dos Jardins porque precisaram ocupar o laboratório de Informática.



Uma unidade dá continuidade ao projeto por meio de um professor de Informática que
coloca mais atividades no pen drive dos computadores conforme o tema de cada
turma. De acordo com a coordenadora, em relato informal, o laboratório é utilizado
como outra aula qualquer, com horário e planejamento. Ela disse que não gostaria que
o projeto acabasse e demonstrou receio de que, se não der certo nos outros NEIs, ele
também será encerrado na sua unidade.



Em um NEI a secretária relatou que apenas um computador não funciona e por não
terem nenhum profissional específico de Informática, só utilizam os laboratórios de
uma a duas vezes por semana.
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Um NEI, que apresentou evidências de funcionamento do projeto, segundo relato
informal da coordenadora à pesquisadora, foi o único que não teve nenhum
questionário respondido. As quatro turmas ali existentes utilizam sempre o laboratório,
que, atualmente, fica no corredor da unidade. Segundo a coordenadora, antes os
computadores ficavam em uma sala, mas a estrutura teve de ser reformulada para
receber uma sala multifuncional, de acordo com novas normas do governo. Ela
lamenta a situação uma vez que os computadores em exposição permitiu que algumas
pessoas roubassem os pen drives que contém o software educacional. Ela disse, ainda,
considerar os jogos da UNIVALI apropriados e mencionou o trabalho de manutenção
realizado pelo professor Amorim que sempre vai ao NEI porque sabe que ali os
computadores são utilizados.



Em uma unidade, a qual havia recebido, segundo a coordenadora, 12 computadores, só
mantém seis, dos quais somente três ainda funcionam. A sala do laboratório passou a
ter várias atribuições, como biblioteca e brinquedoteca.



Em outro NEI o laboratório permanece com a sala – que tem os dizeres Projeto Rede
Piá em EVA na porta - trancada pela falta de utilização. A coordenadora relatou que o
projeto não deu certo e os professores não querem mais o laboratório, inclusive ela já
havia entrado em contato com a Secretaria Municipal de Educação para pedir o
desligamento do projeto na unidade.



Outra situação relatada foi de que, em um NEI, o qual, segundo a coordenadora,
recebeu 10 computadores, os equipamentos ainda existem, mas o projeto não funciona
direito porque a manutenção leva dois ou três meses para acontecer.



Da mesma forma, em outra unidade, uma professora relatou, informalmente, que o
projeto vai fazer dois anos ali e num dia alguém instala uma tomada e no outro some,
mas que, no início, as turmas utilizavam os computadores por 15 minutos.



Em um NEI, os computadores eram usados e agora não são mais. A coordenadora
acredita que os recursos não são bons para o desenvolvimento da faixa etária da
Educação Infantil (0 a 6 anos) e acha melhor deixar para o 1º ano do Ensino
Fundamental, o qual, segundo ela, possui outra rotina. Ela relatou também que as
professoras da unidade não têm cuidado com os equipamentos e as crianças quebram
as cadeiras.
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Em outra unidade, o projeto foi desativado pela falta de espaço. A coordenadora, em
relato informal, disse que as crianças são muito pequenas e enjoam com facilidade das
atividades, portanto não quer mais o projeto ali em 2014.



Em uma unidade, segundo a coordenadora, o laboratório ainda existe, mas nunca foi
usado.



No último NEI, o projeto foi desativado porque, de acordo com a coordenadora, as
crianças são muito pequenas e as professoras perderam o interesse.

4.3 ANÁLISE DAS OPINIÕES DAS FONTES E SUJEITOS DA PESQUISA
Esta seção encontra-se dividida em seis tópicos. Os dois primeiros relacionam-se às
opiniões sobre a presença da Informática na Educação Infantil e à caracterização do contato
com o Projeto Rede Piá/Lótus, respectivamente. Os outros quatro tópicos referem-se aos eixos
de análise da pesquisa segundo Valente (1993a), conforme relatado no capítulo do percurso
metodológico desta dissertação.
Nesta seção, é apresentada a análise das opiniões das fontes e sujeitos da pesquisa, à
luz do referencial teórico já exposto, elementos os quais são confrontados para autenticar os
resultados da pesquisa, conforme Gil (2009) descreve como triangulação. As informações
coletadas foram submetidas à análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). A seguir, são
apresentados e analisados os dados relativos ao estudo de caso desta pesquisa.

4.3.1 Quanto à Informática na Educação Infantil

As questões fechadas, A Informática deve estar presente na Educação Infantil, A
Informática apoia no desenvolvimento dos conteúdos curriculares da Educação Infantil, A
Informática auxilia o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil e a questão aberta do
questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa, Como você concebe a presença da Informática
na Educação Infantil, considerando a perspectiva epistemológica que você segue? fazem
parte deste tópico, na sequência.
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Gráfico 6 - A Informática deve estar presente na Educação Infantil

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Dos 178 sujeitos da pesquisa, 64,04% concordam totalmente que a Informática deve
estar presente na Educação Infantil. Os que concordam parcialmente registram 32,02%.

Gráfico 7 - A Informática apoia no desenvolvimento dos conteúdos curriculares da Educação Infantil

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Já com relação à Informática como apoio ao currículo da Educação Infantil, a
quantidade de professores que concordam totalmente diminuiu um pouco em relação à
pergunta anterior, para 57,30% do total, enquanto que os que concordam parcialmente
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aumentaram para 39,3%. Essa questão ainda possuía a alternativa “Discordo parcialmente”, a
qual não foi selecionada e, por isso, não apareceu no gráfico.

Gráfico 8 - A Informática auxilia o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Com relação à Informática como auxílio ao desenvolvimento dos alunos, não há
grandes mudanças. “Concordo totalmente” equivaleu a 61,23% do total, seguido de
“Concordo parcialmente” com 35,39% e “Nem concordo nem discordo” e “Discordo
totalmente” com 1,68% cada. Nessa questão, também não houve registro da alternativa
“Discordo parcialmente” assinalada.
Os gráficos demonstram que a maioria dos professores é favorável à utilização da
Informática na Educação Infantil. Quanto à pergunta discursiva, dos 178 sujeitos da pesquisa,
131 respostas foram registradas. Vale lembrar que elas constam transcritas na íntegra no
Apêndice M desta dissertação. Para esse tópico, foram selecionadas as de maior destaque,
conforme um agrupamento realizado por meio das respostas que apresentavam semelhanças.
Desse total, duas foram ilegíveis em relação ao que era perguntado. Dez professores
responderam não ter contato com a Informática na Educação Infantil ou por serem professores
de berçário, por ainda não terem trabalhado com computadores, por ainda não ter tido os
equipamentos necessários nos NEIs que trabalham ou por até terem equipamentos, porém,
estragados.
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Cinco professores relataram uma disposição um pouco contrária à presença da
Informática na Educação Infantil. Neste momento, foram resgatados alguns depoimentos para
ilustrar a situação:
Quero saber quem autoriza ou fiscaliza jogos terríveis que destroem as nossas
crianças. Mães compram porque o filho pede e não param nem para ver do que se
trata. Estão destruindo nossas crianças, nem os psicólogos sabem o que fazer.
Crianças entrando em depressão severa. A violência de hoje tem tudo a ver com
jogos da internet, onde crianças têm total acesso sem restrições. Informática na
escola tudo bem. O problema é em casa com pais omissos. – Professor 57.
Acredito que na Educação Infantil a informática não se torna tão necessária, uma vez
que estamos formando cidadãos conscientes, a uma educação de qualidade. O acesso
à informática na educação infantil limita o processo didático do desenvolvimento.
*Sou a favor de sucatas ao invés de computadores. – Professor 114.
É uma ferramenta importante, mas não fundamental; acredito que neste período as
crianças necessitam brincar, manipular objetos, tocar, sentir, explorar. Pois o contato
em casa com a família é maior com a TV, computador, do que com a criação e o faz
de conta. – Professor 11737.

Outras 80 respostas concebem que a Informática deve estar presente na Educação
Infantil além de mencionar como isso pode acontecer e os benefícios dessa relação. Foram
descritos, a seguir, pelos menos dez desses relatos:
Ajuda a desenvolver a linguagem oral, a coordenação motora e a percepção. –
Professor 1.
Ela é uma ferramenta que desperta a curiosidade das crianças podendo ser utilizada
para ampliar as estratégias do processo de ensino aprendizagem. – Professor 16.
A educação infantil não só prepara a criança para a sociedade, como deve trazer o
que atrai na sociedade para dentro do núcleo, com o objetivo de ampliar o trabalho
pedagógico, torná-lo mais atrativo e usar como uma ferramenta a mais na construção
do conhecimento. – Professor 21.
A informática na Educação Infantil é importante pois os alunos aprendem a utilizar
este meio de comunicação, desenvolvem a memória, raciocínio, coordenação motora
fina e através dos jogos propostos trabalham várias matérias que irão encontrar nos
anos sucessivos. A informática se torna interdisciplinar. – Professor 42.
Auxiliando os alunos na sua perspectiva para um futuro globalizado. – Professor 55.
Todas as ferramentas disponíveis para complementar o desenvolvimento infantil,
são importantes, pois quanto mais cedo a criança tem contato com as tecnologias
mais adquirem habilidades para dominá-las. – Professor 64.
Considero a Educação 3.0 onde apresentam-se os desafios para a criança e ela cria
suas alternativas. – Professor 69.
A presença da informática na Educação Infantil busca levar os alunos a ampliar as
experiências, proporcionando assim a construção social no espaço que ocupam. E,
37

Os números de referência desses professores apenas seguem a ordem estipulada na transcrição das respostas
discursivas, presentes no Apêndice I desta dissertação.
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com isso, tornam-os capazes de intervir nos ambientes sociais, mais críticos. –
Professor 84.
Embora no cotidiano escolar, na Educação Infantil, a Informática praticamente
inexista (mesmo com os PCs nas creches), considero que o acesso aos meios digitais
garante desde cedo ao ser humano, contato com uma das formas mais usuais, rápidas
e dinâmicas de comunicação e informação da contemporaneidade. E reconhecer-se
como ser social de seu tempo é princípio fundamental à percepção das possibilidades
de (inter)ação e transformação de sua realidade social. – Professor 107.
A informática está presente no contexto da criança em vários segmentos. Na
Educação Infantil vem sendo inserida de forma gradual, seja através do professor
que a utiliza como ferramenta em seu trabalho como também por meio de projetos a
exemplo do projeto Rede Piá. – Professor 116.

As últimas 34 respostas também se apresentam como favoráveis à presença da
Informática na Educação Infantil, mas, ao mesmo tempo, relatam precauções quanto à
relação, mencionando cuidados a serem tomados para a sua prática. Foram resgatados, aqui,
os depoimentos mais significativos:
É uma ferramenta de trabalho extra para o aprendizado da criança, quando dispomos
de um profissional da área para auxiliar as crianças. – Professor 7.
Deve estar presente, pois estamos na era da informática, mas deve ser muito bem
planejada, pois sabendo usar é muito útil, do contrário ficaria sem sentido educativo.
– Professor 29.
A informática não será a solução mágica para a educação, mas é um instrumento
pedagógico útil para enriquecer e melhorar o aprendizado, principalmente na
educação infantil. – Professor 35.
A Informática é muito importante, pois estimula a percepção, raciocínio lógico e
coordenação motora, enfim, porém o seu conteúdo deve ser planejado
cuidadosamente e deve respeitar e seguir os parâmetros curriculares pedagógicos da
Educação Infantil. – Professor 47.
Penso que é bom, já que eles têm contato em casa. Podem aprender com prazer,
cores formas, números, quantidade, memória, mas não por muito tempo, pois a
criança precisa mais é agir, brincar e não ficar muito tempo na frente do computador.
– Professor 59.
Como uma ferramenta de auxílio e não como base educacional. – Professor 61.
Acho importante quando há capacitação para os professores e pessoas especializadas
para atuar junto com a unidade escolar. Os professores devem ser capacitados, pois a
informática auxilia no desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança. –
Professor 67.
Acredito que a informática pode contribuir no desenvolvimento da criança na
Educação Infantil desde que bem aplicada de forma lúdica e agradável, pois nessa
faixa etária eles dedicam pouco tempo de atenção nas atividades. – Professor 72.
A informática é importante na Educação Infantil desde que seja com planejamento,
sempre com um objetivo e que não seja só para preencher o tempo, mas este é um
recurso que o professor pode utilizar e será bem aceito pela criança, pois faz parte do
mundo, da realidade delas. – Professor 81.
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É fundamental desde que tenha suporte para a prática, ao contrário não precisaria
estar presente, pois só ocupa um espaço que poderia ser utilizado para outros fins. –
Professor 87.

Em outra leitura, das 131 respostas, quatro mencionaram aspectos sobre a importância
da capacitação dos professores e oito, a necessidade de um professor de Informática para sua
prática.
Por fim, é possível perceber que quanto à Informática na Educação Infantil, os sujeitos
desta pesquisa demonstraram ser a favor da sua prática e, ao mesmo tempo, prudentes quanto
à sua efetivação na realidade dos NEIs, salientando a importância de um equilíbrio no uso
pelas crianças, do planejamento voltado aos conteúdos trabalhados com a faixa etária e do
suporte relativo ao material, profissional, físico e pessoal, porque, caso contrário, a prática
poderia abrir tempo e espaço para a realização de outras atividades com mais sentido
pedagógico para os alunos da Educação Infantil.

4.3.2 Quanto ao Projeto Rede Piá/Lótus

Deste tópico, fazem parte as perguntas fechadas do questionário, a saber: Tive contato
com o Projeto Rede Piá/Lótus, Tempo de contato com o Projeto Rede Piá/Lótus, Utilizo os
computadores do Projeto Rede Piá/Lótus com meus alunos, Utilizo os computadores do
Projeto Rede Piá/Lótus com alunos de: (se necessário, assinale mais de uma faixa etária); e a
questão aberta: Se quiser, acrescente abaixo um pouco mais da sua opinião sobre o Projeto
Rede Piá/Lótus. Elas serviram para caracterizar o funcionamento do projeto na realidade dos
NEIs que o receberam, como se segue.
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Gráfico 9 - Contato com o Projeto Rede Piá/Lótus

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Dos 178 questionários preenchidos, apenas 37 professores relataram ter tido contato
com o projeto, ou seja, 20,78%. Para os próximos gráficos, o número correspondente ao total,
portanto, equivale a 37. Dos 14 NEIs que receberam o Projeto Rede Piá/Lótus, apenas dois
(NEIs, D e N) não apresentaram a opinião sobre ele, já que nenhum dos professores que
preencheram os questionários disse ter tido contato com o projeto.
Algumas curiosidades da questão: um sujeito da pesquisa, ao lado de sua resposta
positiva escreveu que teve “contato teórico com o projeto”. Outro sujeito, ao lado de sua
resposta negativa, escreveu que “no ano de 2013 não teve contato”. Um professor, ao assinalar
que não teve contato, escreveu ao lado “esse ano não”. Outro, da mesma forma, escreveu
“Observação: Pois não temos disponível um professor que nos auxilia nas atividades, e os
nossos computadores tiveram um período que estavam com defeitos, apesar de que esse
problema já foi resolvido”. O último, no mesmo sentido, escreveu: “Nossa escola oferece,
porém não há profissional específico e preparado para essa função!”.
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Gráfico 10 - Tempo de contato com o Projeto Rede Piá/Lótus

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Dos 37 sujeitos da pesquisa, 32,43% tiveram contato com o Projeto Rede Piá/Lótus em
um período de 6 meses a 1 ano; 29,72%, menos de seis meses; 13,51%, de 1 a dois anos; e
13,51% mais de três anos.
Gráfico 11 - Utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus com meus alunos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Em relação à quantidade de utilização dos computadores do projeto junto aos alunos
da Educação Infantil, a maior incidência deu-se em relação a “Uma vez por semana”, com
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45,94% do total, seguida de “Pelo menos uma vez por mês”, com 27,02%. Um sujeito da
pesquisa escreveu ao lado de sua resposta que utilizou o projeto uma vez por semana em
2012. A variável “Quase todos os dias e uma vez por semana” teve de ser acrescentada ao
gráfico em função de um professor assinalar as duas alternativas.

Gráfico 12 - Utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus com alunos de mais de uma faixa etária

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Quanto à faixa etária na qual os professores fazem uso dos computadores, a maioria
disse ser de 2 a 3 anos, ou 18,91% do total. As variáveis “4 a 5 anos e 5 a 6 anos”, “3 a 4 anos
e 4 a 5 anos”, “3 a 4 anos, 4 a 5 anos e 5 a 6 anos” e “Todos” foram criadas no gráfico já que
foram opções de alternativas escolhidos por alguns sujeitos.
Os dados mostram que dos 178 sujeitos da pesquisa que preencheram os questionários,
poucos tiveram contato com o Projeto Rede Piá/Lótus. Dos 37 professores, a maioria disse ter
tido contato entre menos de 6 meses a 1 ano e utilizaram uma vez por semana os
computadores do projeto com alunos, em sua maioria, de 2 a 3 anos.
Outra leitura dos dados coletados apontam aspectos favoráveis e desfavoráveis quanto
ao projeto, conforme o relato das fontes da pesquisa por meio das entrevistas e das
informações dos questionários aplicados com os sujeitos da pesquisa, mais precisamente, das
questões abertas desses questionários.
O Promotor de Justiça Ricardo Luis Dell’Agnolo, em entrevista, comentou que, em
2012, foi realizado um encontro estadual para verificar qual era a situação do Projeto Rede
Piá/Lótus. Na ocasião, o resultado aparentou ser negativo já que as poucas iniciativas levadas
99

adiante se depararam com dificuldades para fazê-las funcionar. Ele creditou o que diz ser o
sucesso do projeto em Balneário Camboriú à universidade, porque ele acredita que “[...] não
existe em nenhum lugar o Rede Piá com o número de equipamentos transformados e
implementados como em Balneário Camboriú. Não existe. Nenhum. Nem perto não se chega”
(Fonte da pesquisa: Dell’Agnolo).
Para o Secretário Municipal de Educação na época, Nelcy Renatus Brandt, fonte da
pesquisa, hoje o projeto ainda apresenta algumas dificuldades, como a disponibilização de
espaços para os laboratórios:

O secretário destacou que o projeto tem de ter seu ambiente próprio, como se tem
garantido, segundo ele, nas unidades em que ele está implantado. A tendência é de que, nos
novos núcleos, ao exemplo dos recém-inaugurados, tenham-se os espaços próprios e se possa
promover a ampliação do Projeto Rede Piá/Lótus nessa dinâmica. Para Brandt, o projeto é
importante.

Amorim, professor responsável pelo projeto na Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú, disse em entrevista, que ele acredita ser viável o Projeto Rede Piá/Lótus na cidade.
“Vou falar uma coisa para ti. Sabia que Balneário Camboriú é a única cidade do Brasil que o
projeto funciona? E que por sinal está sendo bem visto lá fora e todo mundo está de bobeira?
Por que o projeto está funcionando aqui?”. O docente revelou que os pais costumam dar
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relatos sobre o projeto, comentando que o adoram. “Teve pais que me pediam para arranjar
um lugarzinho para eles lá nos laboratórios. Tem família que não tem condições de ter
computador dentro de casa, entende? Na realidade muitas dessas crianças não sabem nem o
que é um computador, vai saber dentro da sala de aula”. (Fonte da pesquisa: Amorim).
O quadro 6, a seguir, reúne os aspectos favoráveis e desfavoráveis segundo as fontes
da pesquisa quanto ao Projeto Rede Piá/Lótus no município de Balneário Camboriú:
Quadro 6 - Aspectos favoráveis e desfavoráveis do Projeto Rede Piá/Lótus segundo as fontes da pesquisa
Fontes da
Aspectos favoráveis
Aspectos desfavoráveis
pesquisa
Promotor de
Justiça

“Só a possibilidade de você transformar essas
máquinas usadas na contravenção, em um
ambiente útil, para crianças e adolescentes, já
é a grande vantagem, o que justifica e
legitima o projeto e isso agrega várias coisas,
o acesso que uma criança pode ter a um
ambiente de Informática que está aí hoje
embora seja bastante disseminado, tem muita
criança que não tem acesso a ele”.

“Baixa capacidade da apreensão, isso não
aqui em Balneário Camboriú, mas em
muitos lugares existe e às vezes não
justifica o projeto, então talvez seria o caso
de pensar em agregar essas apreensões em
cidades maiores. Muitas vezes, não existe
valorização do projeto por parte de uma
dessas entidades parceiras, nós temos que
fazê-las perceber que é importante”.

Coordenador do
projeto

“A sala de aula muda quando o projeto existe.
Um professor que está alfabetizando a
criança, ele estava limitado a um quadro
negro, ao giz, às ilustrações, letras e textos do
seu livro didático. Hoje, o professor pode,
além de usar isso, e ele deve usar esses
materiais, levar os alunos para o computador,
onde o aluno vai ter uma outra forma com
fundamento pedagógico, mas muito mais
divertida de aprender a mesma coisa. Então o
aluno que vai para uma sala aprender letras,
aprender palavras, ao invés de ficar num
ditado escrito muitas vezes repetitivo,
enfadonho, nós temos certeza que ali a
criança está tendo uma vantagem pedagógica,
um aprendizado. Essa certeza é que norteia o
interesse do projeto. As crianças que têm
contato com o Projeto Lótus têm uma
oportunidade a mais de aprender o conteúdo
do que aquelas que não têm. Uma
oportunidade de aprender de uma forma
totalmente diferente, totalmente didática,
totalmente
embasada
em
conceitos
pedagógicos”.

“Alto índice de manutenção, o que
significa que o projeto vai ficando caro à
medida que o tempo passa. Ele é muito
barato, é interessante porque é barato, custa
cento e oitenta reais por máquina. Se não
fosse assim, seria mais barato não fazer o
projeto e comprar máquinas novas do que
fazer. Mas a manutenção é alta. Um terço
das máquinas estragam, está estragando ou
vão estragar logo. O alto custo, a
dificuldade de aferir que esse projeto
realmente dá um impacto positivo lá na
pontinha final, a gente acredita muito,
muito, muito que sim, mas não temos
certeza científica, queremos ter certeza
científica e não temos. Os trabalhos que
nós temos publicados nessa área vão
pouco, tentam ir até aí mas não dão toda
certeza que gostaríamos”.

Secretário
Municipal de
Educação

“Nós temos crianças que pela primeira vez se
depararam com computador, cujas famílias
não têm um computador em casa. A situação
existe, não é preponderante, porque nós
estamos numa cidade de IDH alto, de um
IDEB melhor da região, mas nós temos
efetivamente exemplos concretos de crianças
que pela primeira vez estão diante do
computador. Nessa interação com seus

“Os equipamentos costumam dar uma alta
manutenção porque são de origem
desconhecida, vamos dizer assim. A gente
não sabe o tempo de uso e que condições
eles foram usados, eles são remontados e
demandam uma permanente manutenção.
Eles dão muito problema, mas nós temos
profissionais disponibilizados para isso.
Com apoio do pessoal da UNIVALI a
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colegas, com a sua turminha e com os
pedagogos que estão ali no entorno deles,
essas
máquinas
acabam sendo
um
instrumento fabuloso na recreação e também
no aprendizado de algumas habilidades
específicas que são trabalhadas com eles
nessas máquinas”.
Professor
responsável pelo
projeto na
Prefeitura

gente consegue deixar grande parte, a
maioria dessas máquinas em atividades
satisfatórias”.

“Você olha para as crianças e vê o resultado”.

“Você não instalar máquina nos núcleos,
sabendo que tem espaço, sabendo que tem
estrutura. O projeto também estaria melhor
se tivesse mais apoio, mais interesse. Tem
computadores que foram instalados já faz
dois anos e até hoje não foram ligados.
Outro problema é que a maioria do
material que recebemos para transformar já
está obsoleto, não existe mais como a gente
fazê-lo funcionar”.
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nas entrevistas.

Já o quadro 7 que segue concentra os aspectos favoráveis e desfavoráveis sob o ponto
de vista dos sujeitos da pesquisa quanto ao Projeto Rede Piá/Lótus no município de Balneário
Camboriú:

Quadro 7 - Aspectos favoráveis e desfavoráveis do Projeto Rede Piá/Lótus segundo os sujeitos da pesquisa
Sujeitos da
Aspectos favoráveis
Aspectos desfavoráveis
pesquisa
Professor 1
O Projeto é um meio importante e prazeroso para [...] desde que se tenham metas e
todos os envolvidos [...].
objetivos definidos e pré-estabelecidos
de acordo com a faixa etária.
Professor 3
Uma iniciativa muito válida. Um progresso na [...] Porém necessita-se rever a qualidade
educação pública onde a maioria dos alunos é de dos aparelhos.
família humilde [...].
Professor 4
Em nosso núcleo Rio das Ostras, o Projeto Rede
Piá funciona plenamente desde 2010 e até mesmo
antes, pois já tínhamos computadores doados que
eram utilizados exclusivamente com nossos
alunos. Os alunos têm aulas semanais, desde o
Maternal I (3 anos) até o Jardim II (6 anos), pois
temos um cronograma de horários com aulas para
todas estas turmas. Em nossa creche, as aulas são
ministradas pelo professor Rafael, que procura
integrar as aulas aos projetos desenvolvidos por
cada turma e também aos projetos da escola. As
aulas de informática também são de fundamental
importância para nossos alunos de educação
especial (deficiência motora, autismo, entre
outras). Destaco também que, no final de cada
semestre, realizamos e escrevemos uma avaliação
que é entregue aos pais, assim como as avaliações
de cada aluno, feito pela professora da turma.
Professor 6
[...] As raras vezes que os alunos utilizam, ficam A teoria do projeto é nobre mas falha
encantados com a proposta de nova quase que em sua totalidade no
aprendizagem.
momento da prática. A capacitação é
insuficiente bem como a manutenção.
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Professor 8

O projeto é legal [...].

Professor 9

-

Professor 10

O projeto é Bom [...].

Professor 11
Professor 12

Acredito ser um projeto que tem muito a
acrescentar no ensino aprendizagem. (sic).
Sou totalmente a favor ao projeto.

Professor 13

Sou favorável ao projeto.

Professor 14

O Projeto em si é ótimo [...].

Professor 15

Os jogos oferecidos são exercícios como outros,
seduzem a uns e nem tanto a outros.
Consideramos
que
auxiliam
para
o
desenvolvimento da criança e ela começa sua vida
como um cidadão digital. Contudo, se não for
inserida (a informática) já na educação infantil
não vejo que fará muita diferença – Penso que
uma aula mensal (se a escola tiver ferramentas)
será suficiente. Caso contrário se a escola oferecer
possibilidades de desenvolvimento; quando a
criança chegar nos anos iniciais não terá nenhuma
dificuldade em aprender a ciência da informática.
O projeto é ideal [...].

Professor 16

[...] mas não tem apoio e manutenção
para um bom trabalho”.
Procurar o projeto ter formato em
português. E se quiser doar mais
computadores para o núcleo, faremos
cantos da net nas salas para o contato
com produção tecnológica.
[...] porém não tem apoio de professores
na área e manutenção mensal e isso
atrapalha o bom funcionamento dos
computadores”.
[...] então necessitamos ser orientados e
receber uma capacitação para tal.
[...] Penso que os equipamentos
utilizados são de má qualidade, onde na
maioria das aulas, eles não funcionam.
[...] porém discordo com a qualidade dos
computadores que deixam muito a
desejar, pois muitas vezes não
funcionam.
[...] mas infelizmente não funciona na
prática, os alunos gostam muito, no
entanto, são apenas três computadores
em funcionamento para 23 alunos, sem
assistência técnica não tem condições do
projeto ir adiante.
-

[...] mas seria mais satisfatório se
houvesse uma apresentação mais
específica para as professoras e
educadoras auxiliares.
Professor 17
Acredito ser um projeto muito bom.
[...] porém o que falta é a assistência
técnica, e a capacitação para os
professores.
Pensar
também
na
possibilidade de a cada período mudar
os jogos (ou melhor os programas).
Professor 18
Antes de ser implementado os
professores devem ter um BOM
treinamento sobre o projeto, para poder
aproveitar ao máximo das ferramentas
didáticas que o programa possui.
Professor 19
Considero importante a partir dos 4-5 anos [...].
[...] Falta de manutenção frequente dos
computadores.
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Finalmente, fontes e sujeitos da pesquisa, relataram aspectos comuns em análises
positivas e/ou negativas do Projeto Rede Piá/Lótus. Do lado positivo estão práticas como a
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mencionada pelo Professor 4 e o fato de a utilização dos computadores na Educação Infantil
ser algo raro e ainda pouco experimentado, tanto que algumas crianças têm acesso aos
equipamentos somente nesses NEIs. Já, do lado negativo, encontra-se, principalmente, e à
frente de toda e qualquer questão, o alto índice de manutenção dos computadores e a
capacitação dos professores, que não a consideram satisfatória.

4.3.3 Eixo 1: o computador

Um dos quatro ingredientes básicos necessários para a implantação do computador na
educação de acordo com Valente (1993a), o computador propriamente dito, foi analisado a
partir da seguinte questão: Os computadores do Projeto Rede Piá/Lótus apresentam boas
condições de estado e estrutura suficiente para os alunos, presente no questionário aplicado
aos sujeitos da pesquisa. O gráfico 13, que segue, apresenta os resultados.

Gráfico 13 - Computadores do Projeto Rede Piá/Lótus apresentam boas condições de estado e estrutura
suficiente para os alunos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Essa questão talvez tenha sido a que mais agregou respostas negativas. Dos 37
professores que tiveram contato com o Projeto Rede Piá/Lótus, 31,13% discordou totalmente
que os computadores apresentam boas condições de estado e estrutura suficiente para os
alunos, enquanto que 24,32% concordou totalmente, 18,91% concordou parcialmente, e
18,91% discordou parcialmente.
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As fontes da pesquisa, em entrevista, também mencionaram a questão da infraestrutura
desses computadores. O Secretário Municipal de Educação, Nelcy Renatus Brandt, consideraos equipamentos mais delicados do que computadores comuns e, segundo ele, demandam
permanente manutenção, já que são materiais de origem desconhecida. Para o Promotor de
Justiça, Ricardo Luis Dell’Agnolo, os computadores com recursos educacionais são
instrumentos úteis no desenvolvimento da educação.
Fabricio Bortoluzzi, o Coordenador do projeto, chamou a atenção para o fato de que a
compra de computadores novos não é o propósito do Projeto Rede Piá/Lótus, porque ele
“ficaria oito vezes, dez vezes mais caro, então não faria sentido”. Ele explicou que ter dois ou
três alunos por computador não é o ideal e gostaria que fosse um para cada aluno, mas
comentou que laboratórios que possuem oito máquinas já podem promover aulas satisfatórias.
Em relação à manutenção, Bortoluzzi declarou que o modelo adotado no projeto sintetiza
cerca de 123 computadores transformados, e mais 57 outras unidades transformadas para
substituir aquelas que vierem a estragar. Uma das características no projeto, das 180
máquinas, “32% apresentaram algum defeito”, e esse fato foi “uma descoberta madura do
projeto, a gente sabe que a manutenção em computador velho é maior do que em computador
novo”, explicou o coordenador.
Uma análise perante a fundamentação teórica da relação da Informática na Educação
Infantil apresentada nesta dissertação demonstra que novas interfaces promovem a utilização
desta relação para as crianças pequenas, tanto ilustrada por Nicolas, mencionada na Revista
Crescer, quanto à experiência com a robótica e os brinquedos programáveis na Eslováquia
(JANKA, 2008). Desta forma, o computador que apresenta alto índice de manutenção,
segundo as fontes e sujeitos da pesquisa, torna-se obsoleto, ainda mais não promovendo o
acesso à internet, fato que ampliaria suas possibilidades de uso na educação. Neste sentido,
também corrobora a fala de Moran (2007), quando o autor menciona que iniciativas com
computadores baratos aos alunos auxiliam no contexto da implantação de recursos na escola,
porém enfrentam problemas de manutenção, uma das conclusões que envolvem o Projeto
Rede Piá/Lótus.

4.3.4 Eixo 2: o software

Outro dos quatro ingredientes básicos necessários para a implantação do computador
na educação de acordo com Valente (1993a), o software educativo, foi analisado a partir da
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seguinte questão discursiva do questionário: Que tipo de atividades seus alunos realizaram
com a utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus?.
Dos 37 professores que disseram ter tido contato com o Projeto Rede Piá/Lótus, 30
responderam a essa questão. Para esse eixo, foram selecionadas as repostas de maior destaque,
conforme um agrupamento realizado por meio daquelas que apresentavam semelhanças. Os
“jogos” estiveram presentes na maioria das respostas (21). Três grupos foram observados:
Os que relataram os tipos de atividades realizadas com a utilização dos computadores
do Projeto Rede Piá/Lótus – 23, dos quais os mais significativos estão relacionados, a seguir:
Atividades variadas de acordo com cada turma (idade). – Professor 6.
Em nosso N.E.I. Rio das Ostras, utilizamos o Gcompris (conjunto de atividades e
jogos) que está instalado no sistema utilizado nos computadores da Rede Piá e,
também, possuímos mais de 400 jogos/atividades em flash que são disponibilizados
às crianças pelo professor Rafael. Todos divididos por tema e faixa etária. Professor 8.
Jogos envolvendo cores. Jogo do Peixe. – Professor 30.
Jogo da memória. Números sequenciados. Cores. – Professor 13.
Jogos de raciocínio são os que mais gostam. – Professor 20.
Atividades de autonomia e identidade, linguagem oral e escrita, matemática, e artes
visuais. – Professor 21.
Jogos matemáticos, alfabetização, cores, formas, tamanhos, etc. – Professor 22.

Os que usaram esse espaço para relatar ainda mais sua opinião sobre o projeto como
um todo, sem mencionar as atividades realizadas com os computadores – 4, dos quais três são
apresentados na sequência:
Aqui no núcleo não utilizamos os computadores, eles estão no corredor, sem sala
ambiente, algumas peças foram roubadas, e nunca os vi funcionando. Deveria haver
um ambiente próprio, climatizado, que proporcionasse sim, que o projeto fosse
desenvolvido de forma correta. – Professor 1.
Na realidade este projeto Piá não tem funcionamento e as crianças não respeitam seu
espaço. É um projeto de papel. – Professor 3.
Não utilizei, não funcionaram, só fomos apresentados para os computadores. –
Professor 11.

E os que mencionaram o que as atividades realizadas com os computadores
proporcionaram (3):
Jogos lúdicos e pedagógicos voltados à construção e ao aprimoramento dos
conhecimentos construídos em sala. – Professor 2.
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Jogos com cores primárias, formas geométricas, tamanhos, tipos de animais
desenvolveram concentração e atenção. – Professor 5.
Joguinhos – Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e da
concentração. – Professor 23.

As fontes da pesquisa, como o Coordenador do Projeto Rede Piá/Lótus, Fabricio
Bortoluzzi, relataram que todas as atividades educacionais têm apelo de jogo, como memória,
quebra-cabeça, “um desafio no qual alguma coisa está acontecendo na tela, ou um bichinho
está correndo e você precisa rapidamente descobrir o resultado de uma equação para que o
bichinho fique salvo, sempre um desafio muito infantil assim”. Ele ressaltou que as atividades
não têm nenhuma conotação formal ou de mercado e pelo menos 80 jogos existem em todos
os computadores, que “era o número de atividades que a gente anunciava e mantinha no
começo do projeto”, explicou Bortoluzzi, fonte da pesquisa. Ele mencionou, ainda, que
acredita que o software GCompris é “um complemento excelente ao quadro negro e a fala do
professor”.
Para outras duas fontes, o Secretário Municipal de Educação e o Professor responsável
pelo projeto dentro da secretaria, os conteúdos introduzidos nos computadores são leves e
específicos, “que visam apenas despertar e produzir pequenas habilidades nas crianças [...] na
faixa etária de zero a cinco” e ajudam a “aprender a ler, aprender a escrever, lidar com o
mouse, aprender cores, matemática, português, tudo”, respectivamente. Porém, o secretário,
Nelcy Renatus Brandt, em entrevista, afirmou que um aspecto que valeria a pena ser investido
seria na busca por conteúdos mais atuais e mais pedagogicamente recomendados.
Esses dados demonstram estar em consenso com o que apontou o referencial teórico
desta pesquisa, no qual os jogos funcionam como meios de aprendizagem (MORAN, 2007).
Por meio do relato dos professores foi possível perceber que o software do Projeto Rede
Piá/Lótus possui os aspectos que Mousquer e Rolim (2011) disseram ser essenciais para que
esses recursos desenvolvam a aprendizagem das crianças, como a criatividade e o raciocínio
lógico. Além disso, as falas corroboraram o fato de as atividades desenvolverem aspectos nas
crianças conforme apontou Schlickmann et al. (2006), como atenção e concentração, ser
lúdico e atrativo, e promover desafios.
Todavia, o software adotado no projeto, o GCompris, apresenta algumas limitações,
como o fato de não possibilitar a utilização da internet e não promover formas diferentes de
autoria. Se de um lado, a internet possibilita uma grande variedade de recursos dos quais os
professores poderiam lançar mão no processo de ensino-aprendizagem, além de agregar
diferentes fontes de conhecimento, do outro, sem o envolvimento desses professores no
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desenvolvimento do software, nota-se a falta de um maior rigor pedagógico em sua
constituição como única ferramenta disponível nos computadores do projeto.

4.3.5 Eixo 3: o professor

O penúltimo dos quatro ingredientes básicos necessários para a implantação do
computador na educação de acordo com Valente (1993a), o professor capacitado para usar o
computador como meio educacional, teve sua análise centrada nas questões fechadas dos
questionários, a saber: Passei a considerar a utilização dos computadores do Projeto Rede
Piá/Lótus pelos alunos no planejamento de minhas aulas e A capacitação recebida para a
utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus foi suficiente. O gráfico 14, a seguir,
se refere à primeira questão:

Gráfico 14 - Utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus pelos alunos no planejamento das aulas

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Do total de 37 sujeitos da pesquisa que tiveram contato com o projeto, a grande
maioria optou pela alternativa “Concordo totalmente”, resultando em 43,24%, enquanto que
pouco mais que a minoria, 13,51%, disse discordar totalmente. Um professor escreveu ao lado
da questão que passou a considerar a utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus
pelos alunos no planejamento de suas aulas, a partir da faixa etária de 4 a 5 anos.
Em relação à capacitação recebida, o gráfico 15, que segue, reuniu os resultados.
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Gráfico 15 - Capacitação recebida para a utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus foi suficiente

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Esta também parece ter sido uma das poucas questões a apresentar respostas negativas.
Quase a metade dos sujeitos, 40,54%, disse estar insatisfeito com a capacitação recebida,
enquanto que apenas 21,62% concordam totalmente que ela foi suficiente.
As fontes da pesquisa registram informações diversas quanto ao professor no Projeto
Rede Piá/Lótus. De acordo com o Secretário Municipal de Educação de Balneário Camboriú,
os professores adoram o projeto e o consideram muito bem vindo. O Professor responsável
pelo projeto dentro da secretaria, Celso Paulo Amorim, explicou que após a inauguração dos
laboratórios provenientes do projeto, é marcada uma data para dar uma aula aos professores,
em suas palavras, “um cursinho básico [...] um estágio, explicando como é que liga, como é
que desliga, como é que é o processo, todo o andamento do software para os professores
saberem o que estão dando para as crianças”.
O professor afirmou que, como o projeto em si “não tem muito segredo, o único
segredo é saber ligar e desligar”, então não vê a necessidade de professores exclusivos de
Informática para atuarem nos NEIs.
Já para o Coordenador do Projeto Rede Piá/Lótus, Fabricio Bortoluzzi, talvez haja a
necessidade de um maior processo de capacitação dos professores. Ele disse que os
professores são livres para pesquisar dentro do software sozinhos, até porque a interação com
ele é muito fácil, já que é direcionada para crianças. Em relação à capacitação, Bortoluzzi
explica que são ensinados os professores que têm interesse no projeto e o monitoramento
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desse interesse se dá conforme a manutenção das máquinas. “É um jeito indireto, as máquinas
vão estragando e a gente sabe que naquele colégio onde as máquinas estragam existem
reposição porque os professores ensinam”, explicou o coordenador. Ele informou que talvez
uma centena de professores já “ganharam instrução de como usar” os recursos do projeto.
Para ele, se “tiver um professor interessado e esse professor levar as turmas uma vez
por mês cada turma, duas, uma vez por semana” nos laboratórios, já serve o propósito do
projeto. Bortoluzzi relatou que o projeto como um todo depende muito da vontade do
professor que está lá no dia a dia. “Gostaríamos de poder contemplar todos os desejos de
todos os professores, ou seja, quando o professor tem uma atividade que ele mesmo inventou
em PowerPoint, [...] gostaríamos de rapidamente reprogramar todas essas iniciativas que são
de um professor, [...] e fazer isso [...] poder se expandir para todas as escolas e mais, botar de
volta no GCompris, para que todas as pessoas do mundo que usam o GCompris possam usar”,
disse o coordenador.
O papel dos professores frente ao projeto é requisito fundamental para se pensar em
uma educação na qual a ênfase se dá na aprendizagem e na construção do conhecimento ao
invés de simplesmente no ensino e na instrução (VALENTE, 1993b), porém, sem um
processo de formação contínua com esses docentes, a premissa não se completa. Para se
difundir ainda mais práticas criativas da educação, conforme as reportagens encontradas no
levantamento dentro do portal do MEC é necessário investir no envolvimento dos professores,
dando a eles a liberdade de criarem junto ao potencial educacional que a tecnologia oferece.
Em relação ao Projeto Rede Piá/Lótus, dentre os relatos dos sujeitos da pesquisa, este
quesito ainda é problemático. Os próprios rumos do projeto poderiam ser diferentes se os
professores pudessem participar ativamente de seu desenvolvimento e, talvez, buscar soluções
dentro da prática de seus trabalhos para aprimorar os aspectos que desfavorecem o
funcionamento do projeto.
4.3.6 Eixo 4: o aluno
O último dos quatro ingredientes básicos necessários para a implantação do
computador na educação de acordo com Valente (1993a), o aluno, teve a análise promovida
com base nas questões fechadas dos questionários aplicados com os sujeitos da pesquisa, a
saber: Os alunos gostam da experiência de utilizar o computador do Projeto Rede Piá/Lótus e
As aulas junto aos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus desencadearam alguma melhora
110

na aprendizagem dos alunos. Importante ressaltar, novamente, que os alunos não fazem parte
da amostra deste estudo de caso, conforme razões já apontadas no percurso metodológico
desta pesquisa. O gráfico 16, a seguir, refere-se à primeira questão:

Gráfico 16 - Os alunos gostam da experiência de utilizar o computador do Projeto Rede Piá/Lótus

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.

Dos sujeitos da pesquisa, 72,97% concordaram totalmente que os alunos gostam da
experiência de utilizar o computador do Projeto Rede Piá/Lótus. A alternativa “Discordo
parcialmente” não foi assinalada, portanto ficou de fora do gráfico.
O gráfico 17, que segue, refere-se a segunda questão.

Gráfico 17 - As aulas junto aos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus desencadearam alguma melhora na
aprendizagem dos alunos

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa com base nos questionários preenchidos.
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“Concordo totalmente” e “Concordo parcialmente” empataram na opção dos sujeitos
da pesquisa, com 40,54% cada. A alternativa “Discordo parcialmente” não foi assinalada e
ficou de fora do gráfico.
Para o Promotor de Justiça, Ricardo Luis Dell’Agnolo, fonte da pesquisa, o desafio do
projeto quanto aos alunos é “surpreender”. Ele explicou que o que está disponibilizado para a
criança hoje cansa, porque “ela conhece aquilo muito ligeiro, se você ver, a criança é a
curiosidade em pessoa e ela não repete mais duas ou três vezes o mesmo joguinho”. O
promotor destacou como as crianças são cheias de curiosidade e capacidade.
Já o Secretário Municipal de Educação na época da entrevista, Nelcy Renatus Brandt,
disse que as crianças, na faixa etária de três a cinco anos, por meio dos jogos educativos, já
iniciam “algumas habilidades antes mesmo de frequentar o Ensino Fundamental. Muitos já
têm essas pequenas habilidades trazidas de casa, outros acabam realmente adquirindo nesse
ambiente que é especialmente desenvolvido para elas”.
Quanto ao Professor Celso Paulo Amorim, outra fonte da pesquisa, ele disse que
gostaria de ter no software uma espécie de planilha em que os professores tivessem um
balanço sobre a atuação de cada aluno. “Quando ele chegar ao final do ano, o aluno vai saber
qual é a fase dele, a fase 55, 60... Se ele não chegar a 100 ele não passa ou se ele não chegar a
50% daquilo que está ali ele não passa. Assim, uma forma de incentivar o aluno”. O professor
ressaltou o projeto em sua totalidade como sendo das crianças, “menos da prefeitura, menos
do poder público, isso daqui é das crianças”. E declarou que o contato dos alunos com os
computadores é uma festa, uma alegria, já que tudo tem formato de brincadeira e fica
interessante, segundo ele, para as crianças. “Chama a atenção delas e isso é bom”, relatou
Amorim.
Os dados vão ao encontro do que apontou o referencial teórico desta pesquisa, o qual
demonstrou que as crianças da Educação Infantil vivem uma relação que envolve emoção e
imaginação com a tecnologia (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005) e, por isso, interessam-se por
aquilo que elas têm a oferecer e aprendem.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa, apesar de finalizada, representa, ainda, um longo caminho a se
percorrer. As duas perspectivas abordadas, a relação da Informática na Educação Infantil e o
Projeto Rede Piá/Lótus em si, dividiram opiniões e intrigam, porque retratam possibilidades
educacionais imensas na atualidade, ainda mais para um nível de ensino que conta hoje com
uma geração que já nasce em contato com as tecnologias.
A realidade aponta que cada vez mais cedo as crianças têm acesso, ou pelo menos são
expostas, às mais variadas formas de tecnologia e se tornam consumidoras desses recursos
antes mesmo de passarem pelo processo de alfabetização. Se há 20 anos elas já eram vistas
como em um caso de amor com os computadores, de acordo com Papert (1994), atualmente, a
vida delas já é touch. Essas circunstâncias reforçam o papel fundamental da escola nessa
relação, não menosprezando o papel da família e também da sociedade como um todo.
Diante disso, a principal consideração e contribuição do estudo de caso aqui proposto é
a descoberta de um novo nicho de pesquisa a ser explorado. O estudo propôs-se a pensar sobre
como a Informática pode ser usada na Educação Infantil, não para buscar respostas, mas sim
levantar novos questionamentos a respeito do tema, e pensar-se sobre a maneira com que se
faz a Educação das crianças no Brasil em pleno século XXI. Os objetivos delineados
caminharam neste sentido, oferecendo, também, o Projeto Rede Piá/Lótus como “piloto” - um
caso concreto de sua prática que pudesse apresentar subsídios para fundamentar esses novos
questionamentos. É, dessa forma, um início de discussão sobre Informática na Educação
Infantil.
Algumas questões em aberto que marcaram a conclusão da pesquisa e possibilitam a
realização de novas investigações científicas com base no cotidiano da Educação Infantil
envolvem, essencialmente, as inovações da sociedade atual. O que será mais importante,
computadores nas creches, sem acesso à internet, com softwares educativos dos quais estas
crianças poderão perder o interesse em pouco tempo, ou a internet em si, que representa uma
ampla gama de possibilidades, da qual um planejamento maior se faz necessário? O formato
de um laboratório de Informática, ou computadores, notebooks e tablets nas salas das próprias
crianças? Qual recurso e de que forma ele tem mais validade educacional nesse nível de
ensino?
De tudo isso uma coisa é certa: cumpriu-se o objetivo específico desta pesquisa, de
promover uma reflexão acerca da Informática na Educação Infantil, afinal, foi o objetivo geral
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de avaliar o uso dos computadores e impacto do Projeto Rede Piá/Lótus no município de
Balneário Camboriú, Santa Catarina, que deu força a todos os questionamentos levantados. As
intenções da pesquisa foram alcançadas já que, por meio da opinião dos professores e
responsáveis pelo projeto e da caracterização do uso dos computadores pelos professores, foi
possível identificar os obstáculos e resultados obtidos pelo Projeto Rede Piá/Lótus. Os
objetivos e o percurso metodológico fecharam um ciclo que permitiu a reflexão sobre o tema.
O referencial teórico não consolidado da pesquisa é o maior indício da importância de
novos estudos sobre a Informática na Educação Infantil, já que, dessa relação, se deriva um
amplo campo de pesquisa, conforme nos evidencia a sociedade, e uma lacuna de teorias,
diretrizes e orientações que possam fundamentar sua prática, pelo menos nacionalmente. Uma
das constatações apontadas pelo referencial teórico é de que os documentos que norteiam a
educação brasileira refletem essas carências para o uso das TICs na Educação Infantil,
diferente de outras realidades. Porém, as poucas experiências relatadas pelo meio acadêmico
revelam que, mesmo sem essas orientações, recursos tecnológicos como softwares
educacionais, internet, brinquedos tecnológicos e, até mesmo, celulares já são utilizados no
país junto ao nível de ensino em questão. O fato não representa um aspecto positivo, uma vez
que a utilização indiscriminada e sem critérios ou fundamentos pode colocar em xeque a
qualidade da educação oferecida para as crianças, visto que não há diretrizes para sua prática,
a qual é realizada sem parâmetros. Assim sendo, não seria o momento de se criarem políticas
a esse respeito?
Ao remeter-se a ideia de Valente (1993b) descrita no capítulo introdutório, de não ser
mantida uma escola do século XVIII para crianças do século XXI, a Educação Infantil é ponto
de partida para as mudanças que forem necessárias, a começar pelos documentos que a
regulam. Ao pensar-se que fora do espaço escolar as crianças têm acesso facilitado à
tecnologia, cabe à escola, trazer essas características da sociedade para o ambiente
educacional com fins pedagógicos, e, ao meio acadêmico, fundamentar a relação da
Informática com a Educação Infantil para melhores práticas. Esta pesquisa, neste sentido,
contribui para a busca de um referencial teórico que sustente essa relação.
A abordagem do Jornalismo Científico nesta pesquisa, característica do perfil da
pesquisadora, representou a ideia de mediação entre as duas áreas de conhecimento
evidenciadas no estudo de caso, qual seja, a Informática e a Educação, ou a Computação e a
Pedagogia. Por meio da investigação com caráter jornalístico, pode-se “traduzir” a relação e
analisar criticamente aspectos dela dentro do contexto brasileiro, como a falta de
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fundamentação e diretrizes que sejam tanto a favor quanto contra a sua prática; as evidências
da enorme diferença entre o que se faz sobre a temática no Brasil e em demais países; o
aparente distanciamento entre quem desenvolve esses recursos e aqueles que os utilizam (ou
deveriam utilizar) em sala de aula; e a falta de orientações em como adotar tal prática nas
escolas, ou seja, a passagem da teoria para a realidade educacional.
As críticas foram corroboradas pelos relatos dos sujeitos da pesquisa, os quais, em sua
grande maioria, demonstraram ser a favor da presença da Informática na Educação Infantil.
Por meio das opiniões dos professores, foi possível identificar a importância da reflexão sobre
o tema, já que eles manifestaram a Informática como disciplina e a necessidade de um
profissional específico para sua prática, características que, por sua vez, representam uma
ideia de escolarização da Educação Infantil. Essa ideia demonstra ser um receio advindo do
uso da tecnologia nesse nível de ensino.
De qualquer forma, o posicionamento desses professores sobre a pertinência da
Informática na Educação Infantil, mesmo que favorável, foi envolvido, na maior parte, de
preocupações quanto a essa relação, revelando que é necessário planejamento, sentido
educativo nas atividades com a tecnologia e adequação à faixa etária e aos conteúdos
trabalhados com as crianças, caso contrário, de nada adianta. Eles reafirmaram o que pode ser
visto no referencial teórico, principalmente nos exemplos de outros países, de como a relação
da Informática com a Educação Infantil reforça o desenvolvimento de habilidades como a
resolução de problemas, coordenação motora e o raciocínio lógico, sendo uma forma
prazerosa de aprender que desperta o interesse das crianças. Mesmo assim, ainda não está
claro o que é pedagogicamente adequado em relação à Informática na Educação Infantil.
O acesso à internet parece ser a ferramenta chave nesse processo, porque ela
proporciona uma rede de múltiplas possibilidades de atividades e recursos que não só chamam
a atenção das crianças, como também agregam diversos tipos de conhecimentos, promovendo
a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de projetos, conforme pode ser visto nos relatos
de alguns professores. Por meio da internet, é possível agregar o que os documentos da
Educação Infantil indicam como atividades com uso de tecnologia a uma menor
infraestrutura, ao pensar-se que um computador com acesso à rede dispõe de muitos recursos
dos quais o professor pode lançar mão ao passo que um computador para cada criança, sem
internet, limita essas possibilidades.
Quanto ao Projeto Rede Piá/Lótus, objeto deste estudo de caso, ele ilustrou um
caminho viável para suprir a demanda de laboratórios educacionais de Informática nas escolas
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e evidenciou ser uma oportunidade para que as crianças da Educação Infantil tenham acesso
ao computador em seu ambiente escolar, uma vez que o nível de ensino ainda não é
considerado em programas do Governo Federal e, também, não é visto como a etapa primária
da Educação Básica – como realmente o é - a qual possui diversos incentivos e preocupações
expostas em documentos reguladores, conforme exposto no referencial teórico.
Os resultados da coleta de dados indicaram que, oficialmente, desde 2009, o projeto
entregou 128 computadores para o atendimento de, aproximadamente, 1,6 mil crianças de 2 a
6 anos, mas a realidade marca alguns obstáculos, como a alta manutenção dos equipamentos a qual representa um custo muito maior que o benefício -, e a insuficiência da capacitação. O
relato dos professores novamente corroborou essa situação. Ainda assim, a maioria dos
sujeitos da pesquisa considerou que os alunos gostam de utilizar os computadores, e que as
aulas junto aos equipamentos desencadearam melhorias na aprendizagem e apoio tanto ao
desenvolvimento do currículo quanto dos alunos, fatores que reforçam o favorecimento da
presença da Informática na Educação Infantil.
A possibilidade de as ferramentas do projeto auxiliarem na aprendizagem das crianças
merece cautela, já que foi possível notar a falta de planejamento pedagógico em seu
desenvolvimento. A própria escolha do software GCompris foi uma decisão unilateral, e não
possuiu uma avaliação com rigor científico ou pedagógico. A capacitação dos professores
poderia ser um momento que incentivasse a participação de pedagogos na evolução do próprio
projeto. Ela poderia promover a união de quem está por trás da transformação desses
equipamentos e do desenvolvimento do software com quem os utiliza com as crianças, afinal,
se o professor não gosta ou não vê importância ou necessidade na utilização desses recursos
para com seus alunos, o projeto não vai adiante. Eventualmente, o maior investimento a ser
feito para um aprimoramento do projeto vai em direção desses docentes. Os professores ficam
desamparados e a capacitação do projeto é um problema a ser solucionado.
Mesmo os computadores, produtos finais da transformação das máquinas caça-níqueis,
apresentarem limitações como a falta de suporte para a utilização da internet e o alto índice de
manutenção (32%), o projeto marca um novo caminho para a chegada de computadores na
escola, por meio de um processo menos burocrático e prático, gerando impacto ambiental
positivo com o reuso de equipamentos, além de promover atividade de extensão acadêmica,
que amplia ainda mais seu alcance educativo.
É conveniente ressaltar que o Projeto Rede Piá/Lótus, em seu início, atuou de maneira
significativa no município de Balneário Camboriú, partindo do princípio de que os relatos das
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fontes da pesquisa demonstraram que a iniciativa não foi bem recebida ou levada adiante em
outras cidades. Mesmo se falando de equipamentos reaproveitáveis, o projeto evidencia que
não é preciso esperar pelo MEC ou qualquer indicação do Governo Federal para a
consolidação de um laboratório de Informática, por exemplo. Sua contribuição pode ir além
do horizonte escolar aqui retratado e ser levada para espaços que promovam a inclusão social.
Assim sendo, o objeto deste estudo pode ser pensado, se não como uma iniciativa a ser
difundida em outras localidades, como um ponto de partida para se pensar em novas formas
de inserção de recursos tecnológicos que possam desenvolver ou auxiliar a aprendizagem das
crianças na Educação. A presente pesquisa abre novas frentes de investigação, as quais
poderiam discutir a criança como condutora desse processo, o debate sobre a relação da
Infância e da Informática ou, até mesmo, o acompanhamento dos professores e dos alunos
junto ao projeto em discussão.
Como um estudo de caso, no qual se busca as singularidades do objeto estudado,
dando ênfase às suas características, se tem em mãos um registro bastante descritivo de uma
experiência concreta, que já dura cinco anos e, até então, não havia sido foco de trabalhos
acadêmicos. A busca por indícios que possam promover transformações nesta iniciativa para
fazê-la acompanhar as demandas pedagógicas que surgem procura deixar registrado uma nova
perspectiva para outros municípios e estados que já possuem o projeto ou não, e justifica a
realização desta pesquisa.
Neste trabalho, destacou-se o “sucesso” de um projeto que pensou em uma proposta
para a Informática na Educação Infantil. A intenção não se foca na contribuição da sua
continuidade - mesmo tendo sido apresentados subsídios para promover um retorno às fontes
da pesquisa, aquelas que pensam o projeto em uma primeira instância -, mas sim na
contribuição para um futuro de Informática na Educação Infantil.
No que compete à parte do aproveitamento da apreensão das máquinas caça-níqueis e
da ideia de investimento das multas de ações ilícitas na Educação Infantil, não só o projeto
tem êxito como também oferece uma nova perspectiva a ser estudada de provimento de
recursos financeiros para a Educação como um todo. Outra contribuição foi o esboço de um
instrumento para avaliação de políticas públicas da Informática, Educação Infantil ou mesmo
da união das duas áreas, sob a forma de práticas como a do Projeto Rede Piá/Lótus.
Por fim, o caminho a ser percorrido evidencia que o que há 10 anos era considerado
novo, ou “novas tecnologias”, atualmente evolui exponencialmente, assim como as crianças.
O que Nicolas, de 3 anos, da matéria da Revista Crescer, representa é que convém estudar
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sobre a Informática na Educação Infantil e as imensas possibilidades que existem pela frente,
como, por exemplo, as novas interfaces que revolucionam o mundo tecnológico e a tendência
do momento: o touch.
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INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE O
PROJETO REDE PIÁ/LÓTUS - 2012

1- Quantos NEIs existem no município e quantos estão em construção ou em previsão
para ser construídos?
R- Hoje BC conta com 26 Núcleos funcionando e 01 está sendo preparado para atender as
crianças (NEI CAIC - Bairro dos Municípios).
2- Quantas crianças são atendidas na rede municipal de Educação Infantil em 2012?
R- Hoje, temos em 3.666 crianças matriculadas na Rede Municipal – Segmento de Educação
Infantil.
3- Que idades estas crianças têm?
R- A Educação Infantil atende crianças de ZERO a 6 anos (informo que crianças que
completam 6 anos até o dia 31 de março são encaminhadas para o 1° ano do Ensino
Fundamental.
4- Total de crianças atendidas pela Rede Municipal de Ensino do maternal - (berçário,
jardim, ou outra denominação) até o 3º ano do Ensino Médio em 2012.
R- A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, através da Secretaria Municipal de
Educação, atende crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1° ano 9° ano)
totalizando 13.674 (3.666 de Educação Infantil e 10.008 de Ensino Fundamental). O Ensino
Médio é de responsabilidade do Governo Estadual. Os dados são referentes a 13 de julho de
2012, fim do 1° semestre.
5- Qual a capacidade ou o número de vagas de cada NEI?
R- 1.. NEI Anjo da Guarda – 156 crianças
2.. NEI Ariribá – 125 crianças
3.. NEI Bom Sucesso – 141 crianças
4.. NEI Brilho do Sol – 102 crianças
5.. NEI Carrossel - 211 crianças
6.. NEI Criança Esperança – 125 crianças
7.. NEI Cristo Luz – 130 crianças
8.. NEI Estaleirinho – 51 crianças
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9.. NEI Iate Clube – 164 crianças
10.. NEI Meu 1° Passo – 124 crianças
11.. NEI Nova Esperança – 144 crianças
12.. NEI Novo Tempo – 312 crianças
13.. NEI Odácia T. Damázio – 165 crianças
14.. NEI Pão e Mel – 266 crianças
15.. NEI Pequeno Mundo – 76 crianças
16.. NEI Pequeno Navegador – 98 crianças
17.. NEI Pioneiros – 156 crianças
18.. NEI Recanto dos Passarinhos – 130 crianças
19.. NEI Rio das Ostras – 295 crianças
20.. NEI Santa Clara – 121 crianças
21.. NEI Santa Inês – 43 crianças
22.. NEI São Judas Tadeu – 130 crianças
23.. NEI Sementes do Amanhã – 372 crianças
24.. NEI Sonho de Criança – 137 crianças
25.. NEI Vovô Alécio – 233 crianças
26.. NEI Taquaras – 30 crianças.
6- Quantos NEIs são beneficiados com o projeto Rede Piá?
R- 09 Núcleos de Educação Infantil.
7- Alguma outra escola ou CEM também é beneficiada com o projeto?
R- Não.
8- Existe mais algum NEI que será beneficiado nos próximos meses, anos?
R- Sim, mais 02 núcleos aguardam inauguração – NEI Pequeno Mundo e NEI Anjo da
Guarda e mais 05 Núcleos receberão o Projeto em 2013.
9- Existe alguma pessoa responsável por este projeto dentro da secretaria?
R- Professor Antônio Fernando Belido – Coordenador do Projeto Piá.
10- Quem são as pessoas por trás do projeto na Polícia Militar, no Ministério Público e
Univali?
R- 1.. Polícia Militar: Major Jefferson Schimidt – Cooordenador do T.C.
2.. Ministério Público: Dr. Luís Ricardo Dell’Agnolo
3.. Univali: Sr. Fabrício Bortoluzzi – Coordenador do Projeto Lótus.
11- Quantos computadores cada NEI ou escola beneficiada recebeu?
R- 1.. NEI Anjo da Guarda – 08 máquinas
2.. NEI Carrossel – 11 máquinas
3.. NEI Novo Tempo – 10 máquinas
4.. NEI Sementes do Amanhã – 11 máquinas
5.. NEI Criança Esperança – 125 crianças
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6.. NEI Cristo Luz – 11 máquinas
7.. NEI Rio das Ostras – 10 máquinas
8.. NEI São Judas Tadeu – 08 máquinas
9.. NEI Pão e Mel – 11 máquinas
10.. NEI Pequeno Mundo – 04 máquinas
11.. NEI Pioneiros – 07 máquinas
12.. NEI Odácia T. Damázio – 14 máquinas
13.. NEI Vovô Alécio – 12 máquinas.
12- Existe algum novo projeto pela frente parecido com este a ser implantado?
R- Não.
13- O município já aderiu a algum tipo deste projeto anteriormente?
R- Não.
14- Como é o processo para participar do projeto? É a própria coordenadora do núcleo
que realiza algum tipo de cadastro para receber os aparelhos ou a secretaria?
R- O processo para participar do Projeto Piá é feito através de contato com os Núcleos, juntos
as coordenadoras, pelos funcionários pertencentes ao Projeto Rede Piá, ou quando solicitado
pela Secretaria de Educação.
15- São as próprias professoras que utilizam os computadores com as crianças ou é
designado algum professor de informática para isso?
R- Sim, as professoras de sala trabalham com os alunos na sala do Projeto Piá.
16- Quantos professores estão disponíveis hoje para atender a Rede Municipal de
Educação?
R- 1.849 professores.
17- Quantos professores estão disponíveis hoje para atender a educação infantil na
cidade?
R- 954 professores.
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INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE O
PROJETO REDE PIÁ/LÓTUS - 2013
1- Quantos Núcleos de Educação Infantil (NEI’s) funcionam hoje em Balneário
Camboriú?
R- 26 Núcleos de Educação Infantil.
2- Existe algum(ns) NEI(s) em construção?
R- Em construção não, mas um bloco do CAIC Ayrton Senna da Silva (Rua: Angelina, s/n° Bairro dos Municípios) será reformado para ser um novo NEI (haverá licitação de empresa
para fazer a reforma – ainda não há data para abertura da licitação).
3- A Rede Municipal de Educação Infantil é “dividida” em algum(ns) “nível(is)”,
“série(s)”, “turma(s)” ou outra denominação? Se sim, qual(is) seria(m) ele(s)?
RGrupos

Faixa Etária

Berçário I

Crianças de zero a 1 ano

Berçário II

Crianças de 1 a 2 anos

Maternal I

Crianças de 2 a 3 anos

Maternal II

Crianças de 3 a 4 anos

Jardim I

Crianças de 4 a 5 anos

Jardim II

Crianças de 5 a 6 anos

4- Qual é a capacidade de atendimento da Rede Municipal de Educação Infantil? (Ou
seja, quantas crianças a rede pode atender? Se possível, especificar a capacidade por
NEI, por cada “turma” ou “série” desses NEI´s e de que mês são os referidos dados).
RCAPACIDADE
Núcleo
Anjo da Guarda
Ariribá
Bom Sucesso

Berçário Berçário Maternal Maternal Jardim Jardim
NEIs
I
II
I
II
I
II
24
16
15

24
16
15

48
16
17

60
32
17

20
64

20
30

156
120
158
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Brilho do Sol
Carrossel
Criança Esperança
Cristo Luz
Estaleirinho
Iate Clube
Meu 1º Passo
Nova Esperança
Novo Tempo
Odácia T. Damázio
Pão e Mel
Pequeno Mundo
Pequeno Navegador
Pioneiros
Recanto dos
Passarinhos
Rio das Ostras
Santa Clara
Santa Inês
São Judas Tadeu
Sementes do Amanhã
Sonho de Criança
Taquaras
Vovô Alécio

Total por faixa
etária

17

17

17

17

15

25

43

36

07
18

06
46

10
50

09
48

17
96

17
114

68
10

68
08

60
80
60
40
107

65
80
60
40
134

49
30

49
30

102
210
119
136
50
162
125
160
316
232
266
76
98
152

24
18
0
17

56
54
0
15

56
40
0
22

60
40
25
22

14

24

28

26

10
24

20
48

24
48

24
50

30
50
49

30
50
71

23
18
20
18
05
24

24
15
77
19
05
72

15
98
40
05
48

21
127
60
05
72

44

44

06
48

06
24

138
270
120
47
157
322
137
32
288

327

578

625

751

928

940

4149

5- Quantas crianças estão sendo atendidas hoje pela Rede Municipal de Educação
Infantil? (Ou seja, quantas crianças estão matriculadas na rede hoje? Se possível,
especificar o atendimento por NEI, por cada “turma” ou “série” desses NEI’s e de que
mês são os referidos dados).
R- Reforço que estes são os dados do mês de maio e a mudança é constante visto desistência e
transferências constantes. Este número é considerado flutuante.

Núcleo
Anjo da Guarda
Ariribá
Bom Sucesso
Brilho do Sol
Carrossel
Criança Esperança
Cristo Luz
Estaleirinho
Iate Clube
Meu 1º Passo
Nova Esperança
Novo Tempo
Odácia T. Damázio
Pão e Mel
Pequeno Mundo
Pequeno Navegador
Pioneiros

Berçário Berçário Maternal Maternal Jardim Jardim
I
II
I
II
I
II
25
16
15
09

26
16
15
06

48
16
17
16

61
35
17
16

15

25

43

36

07
20

06
46

10
50

10
48

24
18

56
54

56
40

17

16

30

60
40
26
22

14

24

26

28

20
33
12
78

20
17
06
90

64
08

68
05

54
71
56
29
106

60
63
38
28
128

46
30

48
30

Total
por
Núcleo
160
116
110
65
159
115
132
38
161
114
134
288
200
260
79
94
145

130

Recanto dos
Passarinhos
Rio das Ostras
Santa Clara
Santa Inês
São Judas Tadeu
Sementes do
Amanhã
Sonho de Criança
Taquaras
Vovô Alécio

Total por faixa
etária

10
24

20
48

24
52

23
50

30
38
72

30
50
49

25
12

24
15

16

21

37

44

131
253
121
48
108

20
19
07
24

76
19
03
72

128
40
05
49

127
55
04
73

03
33

06
24

337
131
25
264

321

567

666

752

820

804

3930

6- Quantos e quais NEIs são contemplados hoje pelo Projeto Rede Piá/Lótus?
R- 14 Núcleos de Educação Infantil.
7- Quantos computadores cada NEI desses recebeu?
RNEIs

Computadores que cada NEI recebeu

Anjo da Guarda
Ariribá
Carrossel
Cristo Luz
Nova Esperança
Novo Tempo
Odácia T. Damázio
Pão e Mel
Pequeno Mundo
Pioneiros
Rio das Ostras
São Judas Tadeu
Sementes do Amanhã
Vovô Alécio

08 computadores
11 computadores
10 computadores
06 computadores
13 computadores
11 computadores
14 computadores
10 computadores
04 computadores
05 computadores
09 computadores
07 computadores
07 computadores
13 computadores

Total

128

8- Tenho a informação de que os responsáveis pelo Projeto Rede Piá/Lótus na Secretaria
de Educação são os professores Antônio Fernando Belido e César Paulo Amorim. Isso
ainda reflete a realidade? Se sim, qual o contato destes professores? Se não, quem é(são)
o(s) responsável(is)?
R- Este ano, o único responsável pelo Projeto Piá é o Professor Celso Paulo Amorim (33670129).
9- Quantos professores(as) hoje atendem a Rede Municipal de Educação Infantil?
R- Hoje, atendem nos NEI’s:
 264 Professoras Regentes e;
 431 Professoras Auxiliares;
 182 Professoras de Apoio Pedagógico Infantil;
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 20 Monitoras.
10- Esses NEIS são dirigidos por diretores(as) ou coordenadores(as)?
R- Coordenadoras.
11- Relação de nomes dessas pessoas responsáveis pelos NEIS e seus respectivos contatos
(telefones e/ou celulares e/ou email).
RNEIs
Anjo da Guarda
Ariribá
Bom Sucesso
Brilho do Sol
Carrossel
Criança Esperança
Cristo Luz
Estaleirinho
Iate Clube
Meu 1º Passo
Nova Esperança
Novo Tempo
Odácia T. Damázio
Pão e Mel
Pequeno Mundo
Pequeno Navegador
Pioneiros
Recanto dos Passarinhos
Rio das Ostras
Santa Clara
Santa Inês
São Judas Tadeu

Faixa
etária

Fone

00 - 04 anos

3264-1271

00 - 06 anos

3360-8618

00 - 06 anos

3264-0440

00 - 06 anos

3169-1576

04 – 06 anos

3363-3991

00 – 03 anos

3361-9988

04 – 06 anos

3264-1320

00 - 06 anos

3263-2555

00 - 04 anos

3361-1090

04 - 06 anos

3360-7016

04 -06 anos

3264-0265

00 - 06 anos

3363-8057

00 - 06 anos

3264-9733

04 -06 anos

3264-1275

00 - 04 anos

3361-9365

04 - 06 anos

3264-1265

00 - 06 anos

3367-4260

00 - 06 anos

3360-7025

00 - 06 anos

3363-4605

04 - 06 anos

3363-9873

00 - 02 anos

3363-5245

00 - 04 anos

3366-8142

Endereço
R. Dom Diniz, 350 - Vila
Real
R. Bem-te-vi, S/Nº Ariribá
Rua Mª Joaquina Correa,
307 - Bairro da Barra
LAP Rodesindo Pavan,
3929 - Estaleiro
Rua Grécia, 205 - Bairro
das Nações
Rua Isaías Serrão, S/N Nova Esperança
5ª Avenida, 137 - Vila
Real
Rua Higino João Pio S/N
- Estaleirinho
R. Dom Rodrigo, S/Nº Iate Clube
Rua Síria, 756 - Bairro
das Nações
Rua Borges Siqueira,
221 - Nova Esperança
Rua Pernambuco, 500 Bairro dos Estados
R. Jardim Da Saudade Bairro da Barra
R. Dom Abelardo, 598 Vila Real
Rua Juvêncio De Silva,
301 - Nova Esperança
R. Dom Fradique, 100 Nova Esperança
Rua Miguel Mate, 586 Pioneiros
Rua Paquistão, 360 Bairro das Nações
Rua Pedro P. Felipe nº
232 - São Judas Tadeu
5ª Avenida, 585 - Bairro
dos Municípios
Rua Brusque, 738 Bairro dos Municípios
R. Maria Mansoto, 70 -

Coordenadora
Rosimar Fontana
Rita de Cássia F. Caetano
Miria dos Santos
Elízia A. Bucalon
Lídia Radke
Ana Christina
Eliane Cristina Ferreira
Silésia Pereira Soares
Ghislaine Candido
Simone Santana Raspe
Elisa Claudia Morelli
Ana Paula Merenciano
Andreza M. Rebelo
Machado
Jocylei Cristina Silveira
Fabiana Pinheiro
Aleçandra Xavier
Meirelle Richetti Anciutti
Rosângela Nunes Vicente
Simone Couto S. Ricardo
Luciane Ataíde Varela da
Silva
Denise Cristiane Mamus
Dolores Behling
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Sementes do Amanhã
Sonho de Criança
Taquaras
Vovô Alécio

00 - 04 anos

3366-4269

00 - 04 anos

3263-0947

00 - 06 anos

3169-1169

00 - 06 anos

3361-9356

São Judas Tadeu
R. Angelina, 595 - Bairro
dos Municípios
R. Itália, 1001 - Bairro
das Nações
Avenida Interpraias Taquaras
Avenida Dos Tucanos Ariribá

Mirtes Ledra
Claudete de Lima Mattos
Luciane Terezinha
Pinheiro Carlini
Ana Paula Bork

12- Número de professores(as) que utilizam os laboratórios do Projeto Rede Piá/Lótus
em cada NEI contemplado pelo projeto.
RNEIs
Anjo da Guarda
Ariribá
Carrossel
Cristo Luz
Nova Esperança
Novo Tempo
Odácia T. Damázio
Pão e Mel
Pequeno Mundo
Pioneiros
Rio das Ostras
São Judas Tadeu
Sementes do Amanhã
Vovô Alécio

Professores que utilizam os laboratórios
de Informática do Projeto Rede Piá
05 turmas/ 05 professores
04 turmas/ 04 professores
10 turmas/ 10 professores
08 turmas/ 08 professores
08 turmas/ 08 professores
06 turmas/ 06 professores
04 turmas/ 04 professores
14 turmas/ 14 professores
02 turmas/ 02 professores (projeto incompatível
com a faixa etária do NEI)
05 turmas/ 05 professores
07 turmas/ 07 professores
05 turmas/ 05 professores
02 turmas/ 02 professores (projeto incompatível
com a faixa etária do NEI)
06 turmas/ 06 professores

13- Qual(is) “nível(is)”, “série(s)”, “turma(s)” ou outra denominação de cada NEI
utilizam os laboratórios provenientes do projeto?
RNEIs
Anjo da Guarda
Ariribá
Carrossel
Cristo Luz
Nova Esperança
Novo Tempo
Odácia T. Damázio
Pão e Mel
Pequeno Mundo
Pioneiros
Rio das Ostras
São Judas Tadeu
Sementes do Amanhã

Turmas que utilizam os laboratórios de
Informática do Projeto Rede Piá
Maternal I e Maternal II
Maternal II, Jardim I e Jardim II
Jardim I e Jardim II
Jardim I e Jardim II
Jardim I e Jardim II
Maternal II, Jardim I e Jardim II
Jardim I e Jardim II
Jardim I e Jardim II
Maternal II (projeto incompatível com a faixa
etária do NEI)
Jardim I e II
Maternal II, Jardim I e Jardim II
Jardim I e II
Maternal II (projeto incompatível com a faixa
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Vovô Alécio

etária do NEI)
Maternal II, Jardim I e Jardim II

14- No último contato que tive com a secretaria, me foi repassada a informação que o
professor Rafael (auxiliar efetivo), do NEI Rio das Ostras, desenvolveu um projeto em
que montou junto ao Rede Piá/Lótus vídeos e jogos. Ele ainda realiza este trabalho? Se
sim, qual o contato desse professor?
R- Sim. O professor Rafael continua trabalhando no NEI Rio das Ostras (3363-4605). Segue
abaixo o histórico do Projeto Piá dentro do NEI Rio das Ostras.
O Núcleo de Educação Infantil Rio das Ostras está inserido no Projeto Rede Piá, que é
uma parceria entre a Prefeitura de Balneário Camboriú e a UNIVALI. Neste projeto, os
Núcleos do município são equipados com computadores especialmente montados para o uso
das crianças. Em nossa escola, as aulas de informática acontecem desde o ano de 2008,
primeiramente com máquinas doadas por uma empresa privada e, desde 2010, através do
Projeto Rede Piá.
Sabemos da importância da utilização de computadores na vida cotidiana das pessoas
e, por isso, utilizamos a Informática Educacional como uma importante ferramenta no
processo de aprendizagem de nossas crianças. Em nossa escola, as turmas (a partir do
Maternal I) têm aulas semanais em que são utilizados jogos e atividades próprios para a cada
faixa etária em parceria com os projetos desenvolvidos em sala de aula, trabalhando temas
como cores, formas, números, letras, sons, percepção visual, atenção e muitos outros, além da
coordenação motora através do uso do mouse e do teclado.
Neste primeiro semestre, as turminhas aprenderam muitas coisas novas e nas aulas de
informática foi possível brincar e aprender com diversos jogos e atividades. Destacaram-se
alguns jogos que priorizam o trabalho com animais, cores, alimentação e habilidade com o
mouse, como: “Pintura Virtual do Sítio dos Miúdos”, "Vestir os Bichinhos”, "Criando
Monstrinhos de Comida” e “Limpa Sujeiras do Bob Esponja”.
Em nossas aulas, todos puderam aprimorar seus conhecimentos nestes e em outros temas.
Temos hoje nove computadores à disposição de nossos alunos.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
FABRICIO BORTOLUZZI, COORDENADOR DO PROJETO LÓTUS

Para auxiliar na caracterização do Projeto Lótus, o roteiro desta entrevista pretende
dialogar sobre os seguintes temas:
O projeto Lótus
1- Objetivo
2- Aspectos que diferenciam o Projeto Lótus do Projeto Rede Piá
3- Aspectos positivos e negativos
4- Alcance (nível estadual, nacional, municipal)
5- Histórico
Funcionamento
6- Participação e papel das autoridades no projeto (Polícia Militar, Prefeitura, Ministério
Público, Univali)
7- Processo de transformação dos caça níqueis
Planejamento pedagógico
8- Formação de professores
9- Projeto piloto
Os computadores
10- Caracterização do hardware
11- Caracterização do software
12- Manutenção
Avaliação
13- Potencial pedagógico
14- Feedback de uso
15- Viabilidade
16- Produção acadêmica sobre o projeto
17- Comparação com outros programas de informática na educação
Documentação
18- Contrato
19- Relatório de execução
20- Banco de dados
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
RICARDO LUIS DELL’ AGNOLO, PROMOTOR DE JUSTIÇA

Para auxiliar na caracterização do Projeto Lótus, o roteiro desta entrevista pretende
dialogar sobre os seguintes temas:
Organização do Projeto Rede Piá
1- Concepção (objetivo, histórico)
2- Alcance (nível estadual, nacional, municipal)
3- Trâmites legais
4- Contrato
Organização do Projeto Lótus
5- Aonde e quando o Projeto Rede Piá passa a ser o Projeto Lótus?
6- Como o projeto chegou na Univali?
7- Concepção (objetivo, histórico)
8- Trâmites legais
9- Relatório de execução
Participação no projeto
10- Organização de dados do projeto (existe a nível estadual ou nacional?)
11- Participação e papel das autoridades no projeto (Polícia Militar, Prefeitura, Ministério
Público, Univali)
12- Existe ou existiu o envolvimento de um especialista da área da Educação em algum
momento do processo?
Avaliação
13- Aspectos a aprimorar (aspectos positivos e negativos)
14- Potencial pedagógico
15- Viabilidade
16- Produção acadêmica sobre o projeto
17- Comparação com outros programas de informática na educação
18- Feedback de funcionamento
19- Resultados de alguma outra localidade?
20- Continuidade do projeto
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
CELSO PAULO AMORIM, PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO LÓTUS

Para auxiliar na caracterização do Projeto Lótus, o roteiro desta entrevista pretende
dialogar sobre os seguintes temas:
Participação no Projeto Lótus
1- Perfil
2- Papel no projeto
3- Histórico
4- Processo de transformação dos caça níqueis
5- Aspectos positivos e negativos
6- Viabilidade e potencial pedagógico
7- Continuidade do projeto
8- Avaliação e banco de dados com informações sobre o projeto
9- Produção acadêmica sobre o projeto
10- Comparação com outros programas de informática na educação
Os Núcleos de Educação Infantil (NEIs)
11- A chegada dos computadores
12- Manutenção dos computadores
13- Os laboratórios
As professoras
14- Contato
15- Formação
16- Planejamento pedagógico
17- Feedback de uso
Os alunos
18- Contato e interesse
19- Feedback de uso
20- Existe algum registro de relato dos pais dessas crianças sobre o projeto?
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
NELCY RENATUS BRANDT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Para auxiliar na caracterização do Projeto Lótus, o roteiro desta entrevista pretende
dialogar sobre os seguintes temas:
Participação no Projeto Lótus
1- Trajetória no projeto desde que se tornou secretário
2- Papel da prefeitura/secretaria de Educação no projeto
3- Expectativa quanto ao projeto
4- Contato com o projeto (professores e alunos que o utilizam)
5- O projeto em outras localidades ou trabalhos acadêmicos sobre ele
Organização/avaliação
1- A escolha dos Núcleos de Educação Infantil (NEIs) que receberão o projeto
2- Organização das aulas nos laboratórios/planejamento pedagógico
3- Feedback de uso dos computadores do projeto
4- Banco de dados com informações do projeto
5- Avaliação
6- Aspectos a aprimorar (aspectos positivos e negativos)
7- Potencial pedagógico
8- Viabilidade
9- Continuidade do projeto/ renovação do contrato
Informática na Educação Infantil
10- Programas de Informática na Educação no município
11- Como as escolas do município conseguem laboratórios de informática?
12- Interesse de inserir computadores na Educação Infantil
13- Comparação do Projeto Lótus com outros programas de Informática na Educação
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LISTA DE PERGUNTAS SECUNDÁRIAS
FABRICIO BORTOLUZZI, COORDENADOR DO PROJETO LÓTUS

- O que é inclusão digital para você?
- O Projeto Rede Piá/Lótus é uma ação de inclusão digital? Por quê?
- Qual a sua opinião sobre o potencial pedagógico do Projeto Rede Piá/Lótus?
- O Projeto Rede Piá/Lótus funciona em alguma outra localidade? Qual? Sob os mesmos
aspectos? Existe alguma produção acadêmica a respeito concluída ou em andamento?
- Quais os aspectos positivos do projeto? Por quê?
- Quais os aspectos negativos do projeto? Por quê?
- Os computadores têm som? Todos?
- Os computadores permitem a integração de mídias? CDs, USBs...? Todos?
- O projeto passou por uma fase de experimento como o UCA passou?
- É feita alguma avaliação do projeto? Como funciona?
- No UCA temos a formação de gestores, professores e alunos monitores. O Rede Piá tem
isso?
- No quê o Rede Piá se diferencia do Projeto Lótus?
- Por que não aderir ao UCA ao invés do Rede Piá, se o UCA são laptops portáteis?
- Qual o alcance do projeto a nível estadual e nacional?
- O Projeto Rede Piá é uma iniciativa de inclusão digital?
- Em todos os NEIS que receberão os caça níqueis eles são distribuídos em laboratórios?
- Qual é o objetivo do projeto? Esse objetivo já veio pré estabelecido ou foi integrado por
você?
- O contrato do projeto já tem 5 anos. Que contrato? Só em Balneário Camboriú? Ele precisa
de renovação? Será renovado? Como funciona isso?
- Você acredita que essas professoras possam estar se contentando com pouco? Que se elas
tivessem a disposição um recurso melhor não seria mais viável?
- Como pensar a respeito de um projeto que lida querendo ou não com a contra educação, por
que coloca algo proibido em uma sala de aula para crianças?
- Hoje quais são os defeitos do projeto? E as qualidades?
- Por que em outras cidades o projeto não se mostra tão positivo como em Balneário
Camboriú?
- Por que a parceria entre a Univali é direcionada a Balneário Camboriú e não a Itajaí?
- Os computadores só têm jogos?
- As professoras buscam vocês para inventar novos recursos?
- Tenho como responsável pelo projeto na prefeitura de Balneário Camboriú o Celso Paulo
Amorim. Quem é ele?
- Alguma outra cidade é atendida pela Univali?
- Qual o potencial pedagógico acredita que o projeto tem?
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- Sabe de produções acadêmicas a nível estadual ou nacional?
- Qual a participação/envolvimento do promotor no projeto?
- A secretaria de educação diz que são 14 laboratórios, beneficiando 1,5 mil crianças de 4 a 6
anos. O relatório de execução diz que são 12 laboratórios, beneficiando 2.433 crianças de 3 a
6 anos.
Relatório:
- Foram realizadas 14 sessões de treinamento de 4 horas cada para capacitar turmas de 10 a 15
educadoras. Por cada sessão? Então seria um total de 140 professoras treinadas?
- A viabilidade pedagógica é subjetiva. O que se quis dizer com isso?
- De quem é a tese de doutorado que consta no relatório? Sua?
- O Gabriel foi aprovado pelo Governo do Estado para realizar a criação de até 15 novas
atividades educacionais para o GCompris e consequentemente para implantação nos NEIs.
Em que pé está isso?
- Estas atividades são atualizadas? Como é este procedimento?
- Página 13. O que é SME?
- Números da página 14 não coincidem com os da prefeitura
- Por que a Univali só aderiu ao projeto em 2007? Você já estava a frente dele na época
também?
- Dentro do modelo de trabalho do projeto existe a palavra perdimento. O que é?
- O que é considerado um kit educacional?
- Um funcionário da secretaria municipal de educação e um bolsista do projeto trabalham
simultaneamente no galpão. Quem são estas pessoas e onde fica o galpão?
- Quem é a pessoa responsável pela coordenação dos laboratórios de informática da prefeitura
e como ela decide que unidades de ensino devem receber estes kits?
- Como ocorrem as etapas de manutenção e feedback?
- O Gcompris foi desenvolvido pela Univali, né?
- Como é feita a medição de retorno com uma avaliação informal?
- E se os caça níqueis pararem de existir?
- O novo termo de cooperação já foi feito? Em que pé está isso?
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LISTA DE PERGUNTAS SECUNDÁRIAS
RICARDO LUIS DELL’AGNOLO, PROMOTOR DE JUSTIÇA

- Promotor de Justiça do quê?
- Como o Projeto Rede Piá chegou até você?
- Qual é o objetivo do projeto? Esse objetivo já veio pré-estabelecido ou foi integrado por
alguém?
- Na concepção do projeto foram tomadas referências de algum outro projeto existente?
- Qual o alcance do projeto a nível estadual e nacional?
- De onde e de quem partiu a ideia do Projeto Lótus?
- Qual a sua participação/envolvimento/papel no Projeto Rede Piá/Lótus?
- No quê o Rede Piá se diferencia do Projeto Lótus?
- O Projeto Rede Piá/Lótus funciona em alguma outra localidade? Qual? Sob os mesmos
aspectos? Existe alguma produção acadêmica a respeito concluída ou em andamento?
- Você considera que o Projeto Rede Piá/Lótus em Balneário Camboriú é um caso de sucesso?
Baseado em quê?
- Se sim, por que em outras cidades o projeto não se mostra tão positivo como em Balneário
Camboriú?
- O contrato do projeto já tem 5 anos. Como funciona esse contrato? Ele será renovado? Será
um contrato diferente do original, só para o Projeto Lótus em Balneário Camboriú? Do que
depende esta renovação?
- Se renovado, um novo termo de cooperação ou adesão será feito? Em que pé está isso?
- Existe um banco de dados com informações sobre o projeto (seja em que nível for)? É
importante ter?
- Existe algum mecanismo de acompanhamento do Projeto Rede Piá/Lótus em Balneário
Camboriú ou em outro lugar que seja do seu conhecimento? Se sim, existe alguma forma
padronizada? Se não, seria importante?
- É feita alguma avaliação do projeto? Como funciona?
- O funcionamento do projeto e suas informações são repassados a alguma instância superior?
Como funciona isso?
- O Projeto Rede Piá pode ter um desenvolvimento à parte do projeto geral somente em
Balneário Camboriú devido ao Projeto Lótus?
- Para você, quais os aspectos positivos e negativos do projeto? Por quê?
- Qual a sua opinião sobre o potencial pedagógico do Projeto Rede Piá/Lótus?
- Você acredita que essas professoras possam estar se contentando com pouco? Que se elas
tivessem a disposição um recurso melhor (como um notebook ou tablet) não seria mais
viável?
- Como pensar a respeito de um projeto que lida querendo ou não com a contra educação, por
que coloca algo proibido em uma sala de aula para crianças?
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- E se os caça níqueis pararem de existir?
- Por que a Univali só aderiu ao projeto em 2007? Você já estava à frente dele na época
também?
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LISTA DE PERGUNTAS SECUNDÁRIAS
CELSO PAULO AMORIM, PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO LÓTUS

- Você é professor de quê? Efetivo? ACT? Monitor? Assistente pedagógico? Há quanto tempo
leciona em Balneário Camboriú? Qual a sua formação?
- Para você, o que é o Projeto Rede Piá/Lótus?
- Conhece o Projeto Lótus e a diferença entre os dois?
- Qual o seu papel no Projeto Rede Piá/Lótus?
- Como o Projeto Rede Piá/Lótus chegou até você?
- O funcionamento do projeto e suas informações são repassados a alguma instância superior?
Como funciona isso?
- Há quanto tempo você trabalha junto ao Projeto Rede Piá/Lótus? Já estava junto a ele no
“projeto piloto” do CIEP?
- Como é sua rotina de trabalho junto ao Projeto Rede Piá/Lótus?
- Como acontece a transformação dos computadores?
- Para você, quais são os aspectos positivos e negativos do Projeto Rede Piá/Lótus? Por quê?
- Qual a sua opinião sobre o potencial pedagógico do Projeto Rede Piá/Lótus?
- Você acredita ser viável a continuidade do Projeto Rede Piá/Lótus?
- O que acontece se o contrato for encerrado?
- Você faz alguma avaliação do Projeto Rede Piá/Lótus? Como funciona? Se não, é
importante fazer? (algum mecanismo de acompanhamento)
- Existe um banco de dados com informações sobre o Projeto Rede Piá/Lótus? É importante
ter?
- Sabe se na concepção do projeto foram tomadas referências de algum outro projeto
existente?
- Conhece o funcionamento deste projeto em alguma outra localidade?
- Conhece produções acadêmicas a nível nacional, estadual, municipal sobre o Projeto Rede
Piá/Lótus?
- Conhece o UCA? Não seria melhor aderir ao UCA?
- Você acredita que essas professoras possam estar se contentando com pouco? Que se elas
tivessem a disposição um recurso melhor (como um notebook ou tablet) não seria mais
viável?
- Como é o processo de escolha dos Núcleos de Educação Infantil (NEIs) para receber os
computadores?
- Fora o Projeto Rede Piá/Lótus, como acontece a inserção de computadores nas escolas da
cidade?
- Como acontece a manutenção dos computadores?
- Em todos os NEIS que receberam os caça níqueis eles estão distribuídos em laboratórios?
- Como funcionam as aulas nesses laboratórios?
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- Os laboratórios são em número suficiente? A quantidade de computadores é suficiente?
- Em algum laboratório é utilizada a internet ou dispositivos USB, CDS, entre outros? Algum
professor já solicitou o uso destes recursos?
- As professoras buscam vocês para inventar novos recursos?
- Qual o seu contato com essas professoras? Costuma ouvir relatos sobre a utilização destes
laboratórios?
- Quais professoras utilizam esses laboratórios? As regentes, auxiliares, de apoio, ou
monitoras?
- Existe o professor de Informática nestes NEIs que leciona nos laboratórios? Nestes NEIs foi
criada a disciplina de Informática por causa do projeto?
- Vê a necessidade de maior formação para os professores que utilizam estes laboratórios?
Ouve relatos deles relacionados a isso?
- Como esses professores relacionam a utilização dos laboratórios e os conteúdos de sala de
aula?
- O professor Rafael, do NEI Rio das Ostras, fez algum trabalho diferenciado junto aos
computadores do projeto?
- Como as turmas de Maternal I e II utilizam esses computadores?
- Por que nos NEIs Pequeno Mundo e Sementes do Amanhã o projeto é incompatível com a
faixa etária ali presente, se a mesma existe em outros NEIs que utilizam os laboratórios?
- Estas atividades são atualizadas? Como é este procedimento?
- Qual o seu contato com os alunos que utilizam estes computadores? Percebe interesse deles?
Existe algum relato de pais sobre o funcionamento do projeto?
- Como pensar a respeito de um projeto que lida querendo ou não com a contra educação, por
que coloca algo proibido em uma sala de aula para crianças?
- Para você, o que é inclusão digital?
- Considera o Projeto Rede Piá/ Lótus uma ação de inclusão digital? Por quê?
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LISTA DE PERGUNTAS SECUNDÁRIAS
NELCY RENATUS BRANDT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Como o Projeto Rede Piá chegou até você?
- Em que pé estava o projeto quando você assumiu a secretaria e em que pé está hoje?
- Estava na secretaria quando o projeto passou por uma “fase piloto no CIEP”? Como foi isso?
- Qual era a expectativa em cima do projeto? Ela foi alcançada? Por quê?
- Qual o papel da prefeitura/secretaria de Educação no projeto?
- Qual o seu contato com as professoras e alunos que fazem parte do projeto?
- Conhece o funcionamento do Projeto Rede Piá/Lótus em alguma outra localidade? Qual?
Sob os mesmos aspectos?
- Conhece alguma produção acadêmica sobre o projeto?
- Como é o processo de escolha dos Núcleos de Educação Infantil (NEIs) para receber os
computadores?
- Como funcionam as aulas nesses laboratórios? Quem faz o planejamento pedagógico para
uso desses laboratórios?
- Como ocorre o feedback do funcionamento do projeto?
- Existe um banco de dados com informações sobre o projeto? É importante ter?
- É feita alguma avaliação do projeto? Como funciona?
- Existe algum mecanismo de acompanhamento do Projeto Rede Piá/Lótus?
- Quais os aspectos positivos do projeto? Por quê?
- Quais os aspectos negativos do projeto? Por quê?
- Qual a sua opinião sobre o potencial pedagógico do Projeto Rede Piá/Lótus?
- O Projeto Rede Piá/Lótus é foi, é e continuará sendo viável? Por quê?
- O prazo de vigência do contrato do projeto acabou. Ele será renovado? Por quê?
- O que acontece se o contrato for encerrado? Os NEIs serão beneficiados com algum outro
programa?
- Fora o Projeto Rede Piá/Lótus, como acontece a inserção de computadores nas escolas da
cidade?
- Balneário Camboriú é beneficiada com algum programa de Informática na Educação? Qual?
Como funciona esse processo?
- Qual o procedimento para a aquisição de laboratórios de informática para as escolas na
cidade?
- Qual o interesse da secretaria em inserir computadores na Educação Infantil?
- Como você compara o Projeto Rede Piá/Lótus com outros programas de Informática na
Educação?
- Por que não aderir ao UCA ao invés do Rede Piá, se o UCA oferece dispositivos portáteis?
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- Você acredita que as professoras que trabalham com o projeto podem estar se contentando
com pouco? Que se elas tivessem a disposição um recurso melhor, como um notebook por
aluno ou tablet, não seria mais viável?
- Conhece o Projeto Lótus? Sabe a diferença entre o Projeto Rede Piá e o Projeto Lótus?
- O que é inclusão digital para você?
- O Projeto Rede Piá/Lótus é uma ação de inclusão digital? Por quê?
- Como pensar a respeito de um projeto que lida querendo ou não com a contra educação, por
que coloca algo proibido em uma sala de aula para crianças?
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após
ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine
ao final deste documento, que está em duas vias. Uma é sua e a outra é da pesquisadora
responsável.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título provisório
Da contravenção à escola: uma investigação pedagógica sobre a utilização de caça-níqueis
transformados em tecnologia educacional no município de Balneário Camboriú.
Pesquisadores Responsáveis
Ana Carolina Rocha Carneiro e André Luis Alice Raabe (orientador)

Esta entrevista busca dialogar sobre o Projeto Lótus com o objetivo de subsidiar a
caracterização do mesmo, o qual é promovido pela Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI), Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Ministério Público e Polícia
Militar de Santa Catarina. Sua participação é de extrema importância.

Assinatura da pesquisadora:_____________________________________________________
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu,
_____________________________________________________________________,
RG _______________________, CPF ____________________, concordo em participar da
presente pesquisa. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e os
procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a
qualquer momento. Por fim, estou ciente que não terei direito a remuneração.

_______________________, ____ de ______________ de 2013.

Nome: _____________________________________________________________________

Assinatura (de acordo): ________________________________________________________

Telefone para contato: ____________________________

Grata pela participação
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após
ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine
ao final deste documento, que está em duas vias. Uma é sua e a outra é da pesquisadora
responsável.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título provisório
Da contravenção à escola: uma investigação pedagógica sobre a utilização de caça-níqueis
transformados em tecnologia educacional no município de Balneário Camboriú.
Pesquisadores Responsáveis
Ana Carolina Rocha Carneiro e André Luis Alice Raabe (orientador)

Prezado promotor:
Este questionário busca dialogar sobre o Projeto Rede Piá com o objetivo de subsidiar a
caracterização do mesmo, o qual é promovido pela Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI), Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Ministério Público e Polícia
Militar de Santa Catarina. Sua participação é de extrema importância.

Assinatura do pesquisador:_____________________________________________________
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu,
_____________________________________________________________________,
RG _______________________, CPF ____________________, concordo em participar da
presente pesquisa. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e os
procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a
qualquer momento. Por fim, estou ciente que não terei direito a remuneração.

_______________________, ____ de ______________ de 2013.

Nome: _____________________________________________________________________

Assinatura (de acordo): ________________________________________________________

Telefone para contato: ____________________________

Grata pela participação
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INFORMAÇÕES DO PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL PELO PROJETO
INICIAL QUE ORIGINOU O PROJETO REDE PIÁ EM SANTA CATARINA,
ALEX SANDRO TEIXEIRA DA CRUZ

1- Como este projeto inicial que originou o Projeto Rede Piá chegou até você? Da onde
veio a ideia para sua criação?
R- Na verdade, não houve uma fonte de inspiração externa. Quando começou a avolumar-se
significativamente o número de apreensões de máquinas caça-níqueis na comarca de Criciúma
(após a proibição dos antigos “bingos” em nosso estado), isso em meados de 2007, e percebi
que todo aquele material seria fadado à destruição, inclusive gerando problemas ambientais
com a deposição de resíduos, surgiu a ideia de tentar viabilizar o reaproveitamento do mesmo.
A partir daí, foram mantidos contatos e feitas reuniões com duas instituições da região, a
SATC e a Unisul, que mantêm cursos técnicos e em nível superior na área de informática, e o
trabalho de transformação passou a ser feito, empiricamente.
Ambas as instituições desenvolveram rotinas de adaptação e softwares de jogos
educativos, procedendo a transformação das caça-níqueis em computadores dotados desses
programas, como forma de gerar a inclusão digital de alunos de escolas da rede pública
municipal, que foram contempladas com as máquinas transformadas.
2- Identifiquei até o momento que em locais como Duque de Caxias, na baixada
Fluminense, Rio de Janeiro e cidades do Rio Grande do Sul, foi realizado o mesmo
procedimento de transformação dos caça níqueis apreendidos pela polícia. Existe
alguma ligação entre estes projetos e o seu projeto inicial, já que ambos surgiram ao
mesmo tempo, por volta de 2007? Foi tomada alguma referência de algum outro projeto
similar para a concepção dele?
R- Não. Até soube depois que, em alguns locais, passaram a ocorrer trabalhos semelhantes.
Mas, como disse antes, não tivemos uma inspiração externa. Nossa percepção nasceu do
grande acúmulo de material reaproveitável.
A bem da verdade, acredito inclusive que tenhamos, em Criciúma, sido os pioneiros nesse
tipo de trabalho, já que, dos que tomei conhecimento, todos foram posteriores ao nosso e, pelo
que sei, alguns é que se inspiraram no trabalho ocorrido em nossa cidade.
3- De que maneira e quando seu projeto inicial foi concebido? Até a estruturação do
Projeto Rede Piá, ele apresentou quais resultados? Passou por alguma avaliação?
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R – Como disse antes, não houve um projeto formal em Criciúma. O trabalho iniciou
empiricamente, da forma antes narrada. Posteriormente, chegou ao conhecimento da
Procuradoria-Geral de Justiça.
O então Procurador-Geral, dr. Gercino Gerson Gomes Neto, esteve em Criciúma
conhecendo o que estava sendo feito por aqui e ficou muito interessado em ampliá-lo para as
Promotorias de Justiça de outras comarcas do estado, designando o dr. Gilberto Polli, à época
integrante de sua equipe, ocupando o cargo de Coordenador do Centro de Apoio Operacional
da Infância e da Juventude, para aprofundar os estudos. Foi o dr. Gilberto Polli, então, quem,
a partir da experiência de Criciúma, concebeu, de forma orgânica, o projeto conhecido como
“Rede Piá”.
4- Existiu algum envolvimento de um especialista da área da Educação durante a
concepção desse seu projeto inicial?
R- Como eu disse antes, houve o envolvimento da SATC e da Unisul, duas instituições muito
respeitadas na região sul-catarinense. Obviamente que o trabalho de transformação das
máquinas e concepção dos softwares, no âmbito interno das entidades, foi inteiramente
desenvolvido por professores dos cursos da área de informática e correlatos.
Nesse ponto, uma boa referência de pesquisa para a dissertação será o Prof. João Motta, da
SATC, pessoa de grande importância e sem a qual o trabalho todo não teria sido possível.
5- Existiu ou existe algum banco de dados ou alguma organização de informações desse
projeto?
R – A SATC possui o arquivo de todos os dados, tais como os softwares desenvolvidos, a
rotina das transformações, o número de máquinas transformadas e as escolas da rede pública
municipal beneficiadas. Acredito também que a Unisul o possua, relativamente à sua
participação.
6- Em sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos do projeto?
R – Positivamente, o trabalho (prefiro, em relação a Criciúma, chamar de “trabalho” e não de
“projeto”, pelas razões já explicitadas) foi bastante interessante. Permitiu que muitas crianças
carentes, que nunca haviam tido qualquer contato com o mundo digital, pudessem dar seus
primeiros passos na área da computação, isso de uma forma saudável e instigante.
Além disso, tudo aquilo que pode ser transformado, deixou de representar um passivo
ambiental, permitindo a reciclagem, o reaproveitamento, de um significativo volume de
componentes.
Negativamente, podemos dizer que gostaríamos de que fosse possível o reaproveitamento
de todo o material apreendido. Porém, isso não foi possível, pois muita coisa apreendida já era
de tecnologia ultrapassada, obsoleta, sem condições de ser utilizada.
Fosse isso possível, teríamos tido como beneficiar ainda mais escolas.
7- O projeto foi, é, ou continua sendo viável? Por quê?
R – Em tese, continua viável. O problema (se é que podemos chamar de “problema”) é o fato
de terem diminuído muito as apreensões. Acredita-se que o volume de “cassinos
clandestinos”, pela ação Polícia/Ministério Público/Judiciário, entre 2007 e 2010, tenha
desencorajado os envolvidos a insitirem, de forma tão intensa, na região.
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Além disso, sabe-se também que mudou o perfil dos que ainda se arriscam a tal prática.
Ao invés de utilizarem as máquinas caça-níqueis estáticas, que usavam à época, hoje usam
material portátil, com grande volatilidade geográfica, ora estando aqui, ora estando ali, o que
também dificulta as apreensões.
Mas, quando apreensões existem (mesmo de material portátil), os matérias apreendidos
continuam sendo encaminhados à SATC, para o reaproveitamento da melhor forma possível.
Atualmente, desde 2010, não mais atuo na 12ª Promotoria (Criciúma), pois houve um
remanejamento na comarca e eu passei para a 7ª, que trabalha em outras áreas. Assim, para
análise das perspectivas atuais e futuras, o melhor contato é o dr. Jadson Javel Teixeira,
atualmente titular da 12ª.
Atenciosamente.
Alex Sandro Teixeira da Cruz
Promotor de Justiça
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após
ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte da pesquisa,
preencha os campos da página de número 2. A página de número 1 possui duas vias. Uma é
sua e a outra é da pesquisadora responsável.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título provisório
Da contravenção à escola: uma investigação sobre a transformação de caça-níqueis para a
Informática na Educação Infantil no município de Balneário Camboriú
Pesquisadora/Orientador
Ana Carolina Rocha Carneiro – anacaroolinarc@gmail.com
Professor Doutor André Luis Alice Raabe
Objetivo deste questionário
Conhecer seu perfil como educador(a) e sua opinião sobre Informática na Educação Infantil e
sobre o Projeto Rede Piá.
Importante
As informações prestadas neste questionário servirão apenas para subsidiar um trabalho de
cunho acadêmico/científico. Os dados pessoais a serem preenchidos na página 2 não serão, de
modo algum, divulgados. Eles garantem apenas seu Consentimento de Participação na
pesquisa e, caso for necessário, facilitam um eventual contato futuro da pesquisadora para
uma nova etapa de sua participação nesta pesquisa.

Prezado professor(a):
Sua participação é muito importante, pois as informações deste questionário
contribuirão para avaliar o Projeto Rede Piá/Lótus, sugerir mudanças e melhorias em seu
desenvolvimento, e verificar a contribuição da Informática para a Educação Infantil na
prática. Por favor, responda de forma individual e conscienciosa. Este questionário possui 21
perguntas e leva, em média, de 5 a 10 minutos para ser preenchido.
Assinatura da pesquisadora:_____________________________________________________
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu,
_____________________________________________________________________,
RG _______________________ e/ou CPF ____________________, concordo em participar
da presente pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa e os
procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a
qualquer momento. Por fim, estou ciente que não terei direito a remuneração.

_______________________, ____ de ______________ de 2013.

Assinatura: _________________________________________________________________

Telefone para contato: _________________________________________________________

Grata pela participação
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QUESTIONÁRIO
PERFIL
1- Gênero:
(
) Masculino.
(
) Feminino.
2- Faixa etária:
(
) Menos de 18 anos.
(
) De 18 a 25 anos.
(
) De 26 a 35 anos.
(
) De 36 a 45 anos.
(
) Mais de 46 anos.
3- Formação acadêmica:
(
) Superior – (
) Incompleto (
) Completo
(
) Especialização – (
) Incompleta (
) Completa
(
) Mestrado – (
) Incompleto (
) Completo
(
) Doutorado – (
) Incompleto (
) Completo
4- Tempo de atuação na Educação Infantil:
(
) Menos de 2 anos.
(
) De 2 e 5 anos.
(
) De 6 e 10 anos.
(
) Mais de 10 anos.
5- Situação funcional:
(
) Efetivo.
(
) Admissão em Caráter Temporário (ACT).
(
) Cargo de confiança.
(
) Outro.
6- Função desempenhada:
(
) Professor(a) regente.
(
) Professor(a) auxiliar.
( ) Professor(a) de apoio pedagógico infantil.
(
) Monitor(a).
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OPINIÃO SOBRE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
7- A Informática deve estar presente na Educação Infantil.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
8- A Informática apoia no desenvolvimento dos conteúdos curriculares da Educação Infantil.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
9- A Informática auxilia o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
10- Como você concebe a presença da Informática na Educação Infantil, considerando a
perspectiva epistemológica que você segue?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PRÁTICA JUNTO AO PROJETO REDE PIÁ
11- Tive contato com o Projeto Rede Piá/Lótus.
(
) Sim.
(
) Não.
Se você respondeu NÃO, sua participação neste questionário termina por aqui. Agradeço a
atenção dispensada!
Se você respondeu SIM, por favor, continue a responder as perguntas que seguem.
12- Tempo de contato com o Projeto Rede Piá/Lótus:
(
) Menos de 6 meses.
(
) De 6 meses a 1 ano.
(
) De 1 ano a 2 anos.
(
) De 2 anos a 3 anos.
(
) Mais de 3 anos.
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13- Utilizo os computadores do Projeto Rede Piá/Lótus com meus alunos:
(
) Todos os dias.
(
) Quase todos os dias.
(
) Uma vez por semana.
(
) Pelo menos uma vez por mês.
(
) Não costumo utilizar os computadores com meus alunos.
14- Utilizo os computadores do Projeto Rede Piá/Lótus com alunos de: (se necessário,
assinale mais de uma faixa etária)
(
) 0 a 2 anos.
(
) 2 a 3 anos.
(
) 3 a 4 anos.
(
) 4 a 5 anos.
(
) 5 a 6 anos.
15- Passei a considerar a utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus pelos alunos
no planejamento de minhas aulas.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
16- Os computadores do Projeto Rede Piá/Lótus apresentam boas condições de estado e
estrutura suficiente para os alunos.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
17- A capacitação recebida para a utilização dos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus foi
suficiente.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
18- Os alunos gostam da experiência de utilizar o computador do Projeto Rede Piá/Lótus.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
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19- As aulas junto aos computadores do Projeto Rede Piá/Lótus desencadearam alguma
melhora na aprendizagem dos alunos.
(
) Concordo totalmente.
(
) Concordo parcialmente.
(
) Não concordo nem discordo.
(
) Discordo parcialmente.
(
) Discordo totalmente.
20- Que tipo de atividades seus alunos realizaram com a utilização dos computadores do
Projeto Rede Piá/Lótus?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21- Se quiser, acrescente abaixo um pouco mais da sua opinião sobre o Projeto Rede
Piá/Lótus.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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RESPOSTAS DISCURSIVAS DO QUESTIONÁRIO
QUESTÃO 10 – Como você concebe a presença da Informática na Educação Infantil,
considerando a perspectiva epistemológica que você segue?
Professor 1
Professor 2

Professor 3
Professor 4
Professor 5
Professor 6
Professor 7

Professor 8

Professor 9

Professor 10
Professor 11
Professor 12
Professor 13
Professor 14
Professor 15
Professor 16

Professor 17

“Ajuda a desenvolver a linguagem oral, a coordenação motora e a
percepção”.
“Acredito que a informática na Educação Inf. pode até vir a
acrescentar desde que seja adequada a faixa etária, e que haja suporte,
com pessoas capacitadas para orientar e por em prática, que tenha
realmente eficácia”.
“Acho desnecessário Informática na Educação Infantil”.
“Trabalhar informática com os pequenos, seria algo novo e
desafiador”.
“Acredito que seria algo novo e desafiador”.
“É uma ferramenta a mais de trabalho para o desenvolvimento da
criança, desde que aja um profissional para auxiliar”.
“É uma ferramenta de trabalho extra para o aprendizado da criança,
quando dispomos de um profissional da área para auxiliar as crianças
no mesmo”.
“Vivemos na era da informação e tecnologia avançada, concordo que
na educação infantil deve ter a informática, pois já faz parte essa
tecnologia nessa geração”.
“Atualmente a informática é imprescindível na educação infantil tanto
quanto o é em outras escolas. Visto que a informática está presente em
todos os segmentos das instituições da sociedade”.
“Ainda não trabalhei com informática na ed. Infantil”.
“Ainda não trabalhei com informática”.
“Considero a informática como um apoio, auxílio muito importante
para a formação das crianças”.
“A informática é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento das
mais variadas atividades”.
“Agrega conhecimentos”.
“Não tenho nada a declarar pois passei o ano letivo sem contato com
os computadores”.
“Ela é uma ferramenta que desperta a curiosidade das crianças
podendo ser utilizada para ampliar as estratégias do processo de ensino
aprendizagem”.
“Nunca trabalhei com informática na educação infantil porque não
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Professor 24

Professor 25
Professor 26

Professor 27

Professor 28
Professor 29

Professor 30
Professor 31
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Professor 33
Professor 34

existia os equipamentos necessários no núcleo”.
“Infelizmente não estamos executando esta prática no núcleo em que
trabalhamos”.
“Deve ser inserida de forma adequada com a faixa etária e a realidade
da escola, preocupando-se com o desenvolvimento de cada aluno”.
“A presença da informática na educação infantil, é importante desde
que trabalhada de forma adequada, com profissionais qualificados e
recursos necessários”.
“A educação infantil não só prepara a criança para a sociedade, como
deve trazer o que atrai na sociedade para dentro do núcleo, com o
objetivo de ampliar o trabalho pedagógico, torná-lo mais atrativo e
usar como uma ferramenta a mais na construção do conhecimento”.
“Acredito que a informática na Ed. Infantil, é um grande auxílio no
processo de ensino aprendizagem. Porém não trabalhei com o projeto
devido ao fato da turma ser numerosa e a quantidade de computadores
disponíveis ser incompatível ao número de alunos”.
“Com o uso da tecnologia, as crianças tem mais uma possibilidade de
entrar em contato com os desafios dessa fase, o professor deve
continuar realizando um planejamento cuidadoso e intervenções
adequadas a cada momento”.
“Acho que de pequenos as crianças devem ser estimuladas no clicar e
brincar, são modos lúdicos que podem ser incluído no processo de
ensino e aprendizagem, que influenciam a formação dos pequenos nos
aspectos: desenvolvimento da coordenação motora, pensamento
lógico-estratégico, desenvolvimento da linguagem, pensamento
matemático e conhecimento do mundo”.
“É mais uma diversidade a oferece a criança, nesta faixa etária a
criança aprende brincando e com muita facilidade”.
“A informática está presente e muito em nosso dia a dia e sendo assim
nossos pequenos não podem ser deixados de lado. Levando é claro
tudo com moderação e equilíbrio”.
“Assim como toda aula deve ser planejada, também as aulas de
informática além de contribuir com o planejamento, desenvolve o
aluno p/ se inserir no mundo virtual que fazemos parte”.
“É importante para a criança ter criatividade, coordenação motora,
raciocínio lógico”.
“Deve estar presente, pois estamos na era da informática, mas deve ser
muito bem planejada, pois sabendo usar é muito útil, do contrário
ficaria sem sentido educativo”.
“Ela auxilia na fixação dos conteúdos às vezes de maneira mais lúdica
de modo com que as crianças entendam”.
“Não tivemos acesso desse projeto, pois nossos aparelhos de
Informática estão desativados (estragados)”.
“Como um aliado e fortalecedor do processo de ensino e
aprendizagem, haja vista que as tecnologias estão presentes em nosso
dia a dia”.
“Na real não existe participação/conteúdo e suporte dentro do
conteúdo programado é aleatório/ilusório”.
“A informática trouxe muitos benefícios às crianças. Pois além de
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Professor 41

Professor 42

Professor 43

Professor 44

Professor 45
Professor 46
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apresentar o mundo tecnológico ajuda a desenvolver habilidades e
criatividade”.
“A informática não será a solução mágica para a educação, mas é um
instrumento pedagógico útil para enriquecer e melhorar o aprendizado.
principalmente na educação infantil”.
“A informática na Educação infantil é muito importante pois os alunos,
que não tem condições em casa se destaca na escola”.
“A informática ajuda as crianças no sentido cognitivo à adquirir mais
conhecimentos no aspecto lúdico tornando o aprendizado mais
prazeroso e fácil e isso é muito bom”.
“Acredito que a informática na educação infantil acrescenta muito no
desenvolvimento das crianças tornando as atividades mais prazerosas”.
“Acho a informática muito boa na minha visão, mas com cautela...
tudo tem seu tempo e a sua idade, devemos integrar aos poucos”.
“Informática é importante, pois já está presente, porque está sendo
explorada pelas crianças, onde auxilia muito no crescimento dos
alunos, onde pode explorar jogos, programas de acordo com as
idades”.
“Acredito que a informática já esta presente na vida de muitas crianças
e deve estar sendo explorada na escola também. As crianças
desenvolvem e aprendem muito em contato com o computador
utilizando programas e jogos pedagógicos de acordo com sua faixa
etária”.
“A informática na ed. Infantil é importante pois os alunos aprendem a
utilizar este meio de comunicação, desenvolvem a memória,
raciocínio, coord. motora fina e através dos jogos propostos trabalham
várias matérias que irão encontrar nos anos sucessivos. A informática
se torna interdisciplinar”.
“A informática na educação infantil da continuidade no fazer
pedagógico, ainda mais de uma maneira lúdica, despertando muito
mais o interesse pelos assuntos abordados dentro de sala de aula”.
“Na Educação infantil a presença da informática gera na criança a
condição de buscar conteúdos e assuntos na internet direcionada e até
acompanhado por um adulto que vai saber o nível de conhecimento
dessa criança”.
“Segundo a perspectiva que eu sigo acho importante a informática na
Ed. Inf. pois ajuda no raciocínio lógico das crianças estimulando-o”.
“A informática já se faz presente desde cedo na vida das crianças; os
jogos pedagógicos fazem parte da vida das crianças”.
“A Informática é muito importante, pois estimula a percepção,
raciocínio lógico e coordenação motora, enfim, porém o seu conteúdo
deve ser planejado cuidadosamente e deve respeitar e seguir os
parâmetros curriculares pedagógicos da Educação Infantil”.
“Penso que a informática é importante na Educação Infantil pois pode
colaborar muito para o aprendizado das crianças! Através dela os
alunos aprendem a pensar, agir, raciocinar, aprendendo com a nova
tecnologia através de jogos interativos, brincadeiras, músicas, etc.
Porém, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com meus
alunos”.
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“Se o trabalho for elaborado de acordo com os conteúdos trabalhados
em sala, é super válido e de suma importância para o desenvolvimento
cognitivo dos educandos”.
“A informática tem sido de extrema importância para os alunos, pois
eles aprendem de maneira lúdica”.
“Pois os alunos aprendem com os lúdicos brincando estimulando o
raciocínio lógico e coordenação motora – é muito importante na
educação infantil”.
“As aulas de informática para crianças pequenas são de grande
importância, pois são uma ótima ferramenta na aprendizagem e no
desenvolvimento motor e cognitivo, pois podem ser trabalhados
diversos temas/linguagens, desde a matemática até o meio ambiente,
passando pela coordenação motora até atividades que envolvam cores,
sons, etc.”.
“Creio que a informática seja de extrema importância p/ criança até ela
aprende brincando todas as áreas do conhecimento”.
“- Nas pesquisas para o material a ser trabalhado em sala.
- Nos jogos/brincadeiras de fixação encontrados para cada faixa
etária”.
“Auxiliando os alunos na sua perspectiva para um futuro globalizado”.
“Através de jogos pedagógicos que auxiliem o trabalho realizado pela
professora, e também para pesquisas relativas á projetos trabalhados”.
“Quero saber quem autoriza ou fiscaliza jogos terríveis que destroem
as nossas crianças. Mães compram porque o filho pede e não param
nem para ver do que se trata. Estão destruindo nossas crianças, nem os
psicólogos sabem o que fazer. Crianças entrando em depressão severa.
A violência de hoje tem tudo a ver com jogos da internet, onde
crianças tem total acesso sem restrições. informática na escola tudo
bem. O problema é em casa com pais omissos”.
“O aprendizado para ser significativo, tem que ser contextualizado na
realidade das crianças. E a Informática é uma ótima ferramenta para
que se possa alcançar a efetivação do aprendizado de forma prazerosa
e significativa”.
“Penso que é bom, já que eles têm contato em casa. Podem aprender
com prazer, cores formas, nº, quantidade, memória, mas não por muito
tempo, pois a criança precisa mais é agir, brincar e não ficar muito
tempo na frente do computador”.
“A informática deve estar presente na Educação infantil, considerando
que, muitas crianças tem contato com a tecnologia em casa, outras não,
a escola deve reforçar e orientar esse trabalho levando em conta que é
necessário desde cedo aprender utilizar esta ferramenta”.
“Como uma ferramenta de auxílio e não como base educacional”.
“Como uma ferramenta de auxílio”.
“Como uma ferramenta de auxílio”.
“Todas as ferramentas disponíveis para complementar o
desenvolvimento infantil, são importantes pois quanto mais cedo a
criança tem contato com as tecnologias mais adquirem habilidades
para dominá-las”.
“As crianças na Educação Infantil são muito ágeis e inteligentes com
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as funções multimídias e a informática veio a nos favorecer para um
bom desenvolvimento, elas sabem mexer no computador ou telefone
melhor do que um adulto”.
“Como uma ferramenta de trabalho. Interagir e aprender desde
pequeno o mundo da tecnologia que daqui por diante só será
evolutivo”.
“Acho importante quando há capacitação para os professores e pessoas
especializadas para atuar junto com a unidade escolar. Os professores
devem ser capacitados pois a informática auxilia no desenvolvimento
psicomotor e cognitivo da criança”.
“Eu concordo que a informática ajudaria muito, mas nós nesse ano não
tivemos nenhuma aula de informática, os computadores não estavam
instalados, é uma pena”.
“Considero a Educação 3,0 onde apresentam-se os desafios para a
criança e ela cria suas alternativas”.
“É algo produtivo, pois além de trabalhar com a coordenação,
podemos aperfeiçoar a aprendizagem das crianças”.
“Tendo em vista que esta geração já nasce em meio a tanta tecnologia,
acredito que a informática deve estar inserida através de jogos e
brincadeiras de maneira a atrair a crianças e despertar o interesse pelo
conhecimento”.
“Acredito que a informática pode contribuir no desenvolvimento da
criança na Ed. Infantil desde que bem aplicada de forma lúdica e
agradável pois nessa faixa etária eles dedicam pouco tempo de atenção
nas atividades”.
“Acredito que nos dias de hoje é importante o conhecimento sobre a
informática já que necessitamos dela para muitas coisas. Na Educação
Infantil, ela pode vir como complemento e estimulo pois, as crianças
adoram visualizar vídeos, jogos e tudo mais que o computador ou a
informática pode oferecer”.
“Não há presença da informática neste núcleo. Considero de pouca
importância para o berçário, pois a partir de 2 anos acho que as
crianças podem se desenvolver bem mais com o auxílio da
informática”.
“A importância da informática na Educação infantil é muito ampla, ela
auxilia no desenvolvimento da aprendizagem, trabalhando a atenção a
motricidade através de jogos e outros aplicativos”.
“Seria muito importante se fosse praticada”.
“Importantíssima pois hoje tudo está envolvido com informatização,
nada mais importante que nossas crianças na Educa. Infantil comecem
com a informática, o mundo virtual”.
“Considero importante, porém não é praticada”.
“Através da informática a criança consegue absorver melhor os
conteúdos apresentados na sala de aula, pois a criança entende e
memoriza através dos jogos lúdicos”.
“Os programas de informática voltados para a E. I se tornam
importantes para o desenvolvimento da criança uma vez que trabalha o
intelecto, o cognitivo e o motor”.
“A informática é importante na Ed. Inf. desde que seja com
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planejamento, sempre com um objetivo e que ñ seja só p/ preencher o
tempo, mas este é um recurso que o professor pode utilizar e será bem
aceito pela criança pois faz parte do mundo, da realidade delas”.
“Concebo como algo de suma importância na vida do educando pois,
se nossos alunos são preparados para a vida para tanto necessitam
estarem por dentro e dominarem este conhecimento que está tão
presente em nossas vidas (sociedade – mundialmente)”.
“Um novo desafio para educadores e alunos, mas é necessário suporte
para suprir a demanda, suporte tecnológico e capacitação p/ professas”.
“A presença da informática na ed. Infantil busca levar os alunos a
ampliar as experiências, proporcionando assim a construção social no
espaço que ocupam. E com isso os tornam capazes de intervir nos
ambientes sociais, mais críticos”.
“Acredito que é uma ferramenta que nos auxilia e muito, abrindo
janelas na construção de conhecimentos agregados a outras fontes de
saberes”.
“Para que esse projeto seja realmente para o aprendizado dos alunos,
os professores tem que receber, orientações e novidades e os
computadores devem receber manutenção periódica”.
“É fundamental desde que tenha suporte p/ a prática, ao contrário não
precisaria estar presente, pois, só ocupa um espaço que poderia ser
utilizado p/ outros fins”.
“Não utilizamos a informática (presença) no berçário”.
“Penso que é importante a presença da informática na Ed. Infantil, mas
precisa ser planejada de forma que venha complementar o trabalho do
professor e não ser uma aula dada apenas p/ preencher o tempo que as
crianças passam no núcleo”.
“A informática ajuda na educação infantil para as crianças terem
concentração, mas só faz efeito adequado se tiver um profissional que
faça esse papel”.
“Acredito que a informática na Educação Infantil pode sim auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem, desde que sejam utilizados métodos
de ensino que facilitem esse processo – sabendo que, “se usado e
instruído de maneira correta”, não prejudicará o desenvolvimento do
aluno”.
“A informática na Ed. Infantil seria de grande valia quando amparada
à um profissional adequado ao mesmo, dando assim ao professor
regente, maiores condições e suportes em suas atividades realizadas
em sala”.
“Como um apoio na educação quando for acompanhada por um
professor de informática”.
“Quanto mais cedo a criança tem contato com a informática, mais
estará inserida no mundo da informática”.
“A informática deve ser um instrumento de apoio, pois a educação
infantil é muito rica onde devemos possibilitar inúmeras formas de
aprendizagem. Cabe ao professor administrar a rotina e desenvolver
atividades nas diversas áreas do conhecimento”.
“Algumas vezes”.
“Uma ferramenta muito útil, quando bem utilizada”.
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“Não utilizamos a informática no berçário”.
“A presença da Informática na Educação Infantil é muito importante,
mas ainda não está sendo utilizada nas turmas do berçário”.
“Não utilizamos a presença da Informática no Berçário”.
“É um momento de recreação, onde a criança explora jogos diversos,
que não estão presentes no seu cotidiano”.
“Acho que a informática já faz parte do ambiente escolar inclusive na
Ed. Infantil e nos oferece ótimas ferramentas para desenvolver melhor
nosso trabalho e ajudar as crianças”.
“É importante que todos tenham acesso a informática desde a Ed. inf.
considerando que é tão necessário nos dias atuais”.
“É importante a criança ter contato com a informática desde cedo, mas
não se deve deixá-la muito tempo em frente ao computador”.
“É fundamental a partir do momento que haja suporte”.
“É fundamental a partir do momento que haja suporte”.
“Embora no cotidiano escolar, na Ed. Inf., a Informática praticamente
inexista (mesmo com os pcs nas creches), considero que o acesso aos
meios digitais garante desde cedo ao ser humano, contato com uma das
formas mais usuais, rápidas e dinâmicas de comunicação e informação
da contemporaneidade. E reconhecer-se como ser social de seu tempo
é princípio fundamental à percepção das possibilidades de (inter)ação e
transformação de sua realidade social”.
“Acredito que seja de grande valia quando segue um objetivo e
monitoramento adequado para que se tenha um direcionamento e o
trabalho possa dar frutos”.
“Um momento de recriação de novidades”.
“Contribui para o desenvolvimento, cognitivo, social, pedagógico dos
educandos”.
“Aguça o desenvolvimento e desenvolve a inteligência, a atenção, os
reflexos e a criatividade”.
“Acredito que a informática é importantíssima nessa fase, pois ajuda a
trabalhar a psicomotricidade fina dos dedos; auxilia na associação de
letras e números. Além de jogos educativos que contribuem para que
as crianças trabalhem noções matemáticas. Sou professor de Educação
Física e totalmente a favor da informática nesta fase”.
“É importante. Ensinamos a criança a descobrir e se inteirar nos
processos que envolvem a vida. E a informática é um deles”.
“Acredito que na Educação Infantil a informática não se torna tão
necessária, uma vez que estamos formando cidadãos conscientes, a
uma educação de qualidade. O acesso a informática na educação
infantil limita o processo didático do desenvolvimento. *Sou a favor
de sucatas ao invés de computadores” .
“A Informática complementa o trabalho do Professor. Através dela o
Professor tem recursos p/ aperfeiçoar seu trabalho e instigar a criança
p/ novas descobertas”.
“A informática está presente no contexto da criança em vários
segmentos. Na Educação Infantil vem sendo inserida de forma gradual,
seja através do professor que a utiliza como ferramenta em seu
trabalho como também por meio de projetos a exemplo do projeto
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Rede Piá”.
“É uma ferramenta importante, mas não fundamental; acredito que
neste período as crianças necessitam brincar, manipular objetos, tocar,
sentir, explorar. Pois o contato em casa com a família é maior com a
TV, computador, do que com a criação e o faz de conta”.
“A informática é mais um recurso que auxilia o professor, porém deve
se tomar cuidado para que não se ultrapassem os limites do real para o
virtual”.
“Sim”.
“É importante para o desenvolvimento do aluno trabalhando”.
“É um instrumento que nos auxiliou na prática pedagógica de forma
lúdica e prazerosa para as crianças”.
“É um instrumento que nos auxiliou na prática pedagógica de forma
lúdica e prazerosa para as crianças”.
“Como um complemento didático e posteriormente pré inseridos nas
práticas tecnológicas”.
“Como mais um instrumento pedagógico porém é necessário haver um
monitoramento do serviço e pessoas com formação na área para
capacitar os professores”.
“De suma importância, pois vivemos em uma época em que a
informática esta tomando conta da sociedade, e quanto mais cedo a
criança ter esse contato melhor será para seu aprendizado”.
“É importante promover situações onde a criança possa explorar e
conhecer um pouco do mundo da informática, pois no dia a dia como
tirar fotos, fazer filmes com as crianças etc... desperta a curiosidade de
cada um. Mas nem sempre as escolas têm um lugar apropriado para
isto e muitas crianças já tem este contato com a informática em casa
mesmo, já outras ainda não por isto é importante promover situações
para isto proporcionar desenvolvimento social, natural e cultural”.
“Através da informática a criança passa a interagir com o mundo
tecnológico, desenvolvendo assim sua imaginação e raciocínio, através
dos jogos, desenhos”.
“A informática ajuda no processo de conhecimento da letra do alfabeto
e numerais”.
“A informática auxilia as crianças no seu desenvolvimento, mas na
minha opinião crianças acima de 5 anos e com aplicação de atividades
pedagógicas”.
“Acredito que é fundamental que desde cedo as crianças tenham
contato com a informática, assim já se familiarizam com os
computadores, e já vão adquirindo experiência para usa-lo quando
necessário”.
“Auxilia no desenvolvimento da atenção, concentração, raciocínio e
resolução de problemas”.
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QUESTÃO 20 – Que tipo de atividades seus alunos realizaram com a utilização dos
computadores do Projeto Rede Piá/Lótus?
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“Aqui no núcleo não utilizamos os computadores, eles estão no
corredor, sem sala ambiente, algumas peças dos mesmos foram
roubados, e nunca os vi funcionando. Deveria haver um ambiente
próprio, climatizado, que proporcionasse sim, que o projeto fosse
desenvolvido de forma correta”.
“Jogos lúdicos e pedagógicos voltados a construção e aprimoramento
dos conhecimentos construídos em sala”.
“Na realidade este projeto Piá não tem funcionamento e as crianças
não respeitam seu espaço. É um projeto de papel”.
“Jogos educativos, brincadeiras...”.
“Jogos com cores primárias, formas geométricas, tamanhos, tipos de
animais desenvolveram concentração e atenção”.
“Atividades variadas de acordo com cada turma (idade)”.
“Atividades variadas de acordo com a idade”.
“Em nosso N.E.I. Rio das Ostras, utilizamos o Gcompris (conjunto de
atividades e jogos) que esta instalado no sistema utilizado nos
computadores da Rede Piá e, também, possuímos mais de 400
jogos/atividades em flash que são disponibilizados às crianças pelo
prof. Rafael. Todos divididos por tema e faixa etária”.
“Variadas atividades de acordo c/ a idade de cada turma”.
“Jogos e brincadeiras > de acordo com o planejamento”.
“Não utilizei não funcionaram só fomos apresentado para os
computadores”.
“Jogos Educativos”.
“Jogo da memoraria. Números sequenciados. Cores”.
“Jogo brincadeiras”.
“Meus alunos fizeram contato com os jogos, quando chegou a etapa
para a escrita o jogo não comportava e o mau uso de crianças sem
professor no sistema deixando lento”.
“Jogos”.
“Jogos Pedagógicos mediados pela professora”.
“Cores, jogos com letras, números etc.”.
“Os jogos são os mais utilizados”.
“Jogos de raciocínio são o que mais gostam”.
“Atividades de autonomia e identidade, linguagem oral e escrita,
matemática, e artes visuais”.
“Jogos matemáticos, alfabetização, cores, formas, tamanhos, etc.”.
“Joguinhos – Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e
da concentração”.
“Jogos em geral”.
“Jogos em geral”.
“As atividades respectivas a idade. Jogos, pinturas etc.”.
“Jogos de raciocínio lógica. Jogos da área de linguagem”.
“OBS: Neste ano os computadores não foram utilizados nos
planejamentos da sala”.
“Jogos”.
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Professor 30

“Jogos envolvendo cores. Jogo do Peixe”.
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QUESTÃO 21 – Se quiser, acrescente abaixo um pouco mais da sua opinião sobre o Projeto
Rede Piá/Lótus.
Professor 1

Professor 2
Professor 3

Professor 4

Professor 5
Professor 6

Professor 7
Professor 8
Professor 9

Professor 10

Professor 11

Professor 12

Professor 13

Professor 14

“O Projeto é um meio importante e prazeroso para todos os
envolvidos, desde que se tenha metas e objetivos definidos e préestabelecidos de acordo com a faixa etária”.
“Nada a declarar”.
“Uma iniciativa muito válida. Um progresso na educação pública onde
a maioria dos alunos são de famílias humildes. Porém necessita-se
rever a qualidade dos aparelhos”.
“Em nosso núcleo Rio das Ostras, o Projeto Rede Piá funciona
plenamente desde 2010 e até mesmo antes, pois já tínhamos
computadores doados que eram utilizados exclusivamente com nossos
alunos. Os alunos têm aulas semanais, desde o Maternal I (3 anos) até
o Jardim II (6 anos), pois temos um cronograma de horários com aulas
para todas estas turmas. Em nossa creche, as aulas são ministradas pelo
prof. Rafael, que procura integrar as aulas aos projetos desenvolvidos
por cada turma e também aos projetos da escola. As aulas de
informática também são de fundamental importância p/ nossos alunos
de educação especial (deficiência motora, autismo, entre outras).
Destaco também que, no final de cada semestre, realizamos e
escrevemos uma avaliação que é entregue aos pais, assim como as
avaliações de cada aluno, feito pela professora da turma”.
“Em alguns núcleos não acontece a interação”.
“A teoria do projeto é nobre mais falha quase que em sua totalidade no
momento da pratica. A capacitação e insuficiente bem como a
manutenção. As raras vezes que os alunos utilizarão ficam encantado
com a proposta de nova aprendizagem”.
“Sou a favor do desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional
dos nossos alunos”.
“O projeto é legal mas não tem apoio e manutenção para um bom
trabalho”.
“Procurar o projeto ser formato em português. e se quiser doar mais
computadores para o núcleo, faremos cantos da net nas salas para o
contato com produção tecnológica”.
“O projeto é Bom, porem não tem apoio de professores na área e
manutenção mensal e isso atrapalha o bom funcionamento dos
computadores”.
“Acredito ser um projeto que tem muito à acrescentar no ensino
aprendizagem então necessitamos ser orientados e receber uma
capacitação para tal”.
“Sou totalmente a favor ao projeto. Penso que os equipamentos
utilizados são de má qualidade, onde a maioria das aulas, os mesmos
não funcionam”.
“Sou favorável ao projeto, porém discordo com as qualidades dos
computadores que deixam muito a desejar, pois muitas vezes não
funcionam”.
“O Projeto em si é ótimo, mas infelizmente não funciona na prática, os
alunos gostam muito, no entanto, são apenas três computadores em
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Professor 15

Professor 16

Professor 17

Professor 18

Professor 19

funcionamento para 23 alunos, sem assistência técnica não tem
condições do projeto ir adiante”.
“Os jogos oferecidos são exercícios como outros, seduzem a uns e nem
tanto a outros. Consideramos que auxiliam para o desenvolvimento da
criança e ela começa sua vida como um cidadão digital. Contudo, se
não for inserida (a informática) já na educação infantil não vejo que
fará muita diferença – Penso que uma aula mensal (se a escola tiver
ferramentas) será suficiente. Caso contrário se a escola oferecer
possibilidades de desenvolvimento; quando a criança chegar nos anos
iniciais não terá nenhuma dificuldade em aprender a ciência da
informática”.
“O projeto é ideal, mas seria mais satisfatório se houvesse uma
apresentação mais específica para as professoras e educadoras
auxiliares”.
“Acredito ser um projeto muito bom, porém o que falta é a assistência
técnica, e a capacitação para os professores. Pensar também na
possibilidade a cada período mudar os jogos (ou melhor os
programas)”.
“Antes de ser implementado os professores devem ter um BOM
treinamento sobre o projeto, para poder aproveitar ao máximo das
ferramentas didáticas que o programa possui”.
“Considero importante a partir dos 4-5 anos. Falta de manutenção
frequente dos computadores”.
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PANFLETO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO REDE PIÁ
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DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA SOBRE O PROJETO REDE PIÁ/LÓTUS

1- REDE PIÁ - RECICLAGEM DIGITAL EDUCATIVA PRÓ-INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA
O Ministério Público de Santa Catarina lançou, em cooperação com 66 universidades
do Estado, amplo projeto de inclusão digital, chamado Rede Piá.
O objeto do Termo de Cooperação Técnica que instituiu a Rede Piá - Reciclagem
Digital Educativa Pró-Infância e Adolescência - inclui, sob consentimento mútuo e condições
apropriadas, o desenvolvimento de um Programa de Inclusão Digital, baseado na revitalização
das máquinas caça-níqueis apreendidas, por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) ou
do Estado de Santa Catarina, através das Secretarias de Desenvolvimento Regionais SDR, com o apoio técnico e de coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimento da UFSC e da Rede de Laboratórios de Experimentação Remota RExLab, visando transformá-las em equipamentos de informática para uso didáticopedagógico nas Escolas de Ensino Básico e Médio, das Redes Públicas Municipais e Estadual,
e de organizações governamentais e não-governamentais de atendimento a comunidades
carentes, sendo a destinação da utilização desses equipamentos exclusivamente a alunos
matriculados
nas
referidas
escolas
e
a
pessoas
carentes.
Parceiros:
 Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por intermédio do Centros de Apoio
Operacional da Infância e Juventude (CIJ) e do Centro de Apoio Operacional Criminal
(CCR)
 Governo do Estado de Santa Catarina
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
 Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) - 16 instituições
 Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina
(AMPESC)
49
instituições
Batismo do projeto e da logomarca
A expressão rede significa toda a organização que envolve o projeto, guardando
consonância também com a área da informática, além de representar o "RE", Reciclagem, o
"D", Digital, e o "E", Educativa. Já o "PIÁ" é um substantivo masculino utilizado para indicar
um "menino", sendo o "P" de Pró, "I" de Infância e "A" de Adolescência. Assim, temos a
Rede PIÁ.
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A logomarca, por seu turno, corresponde à transformação entre algo sombrio, obscuro,
em algo belo, colorido, traçando um paralelo entre a máquina caça-níquel e o computador a
partir dela convertido. Utiliza-se nela, ainda, a disposição de teclas e de um monitor de forma
a identificar um boneco, relacionando-o ao "PIÁ", contando o lado direito do monitor (ou da
cabeça do menino) com um olhinho e um sorriso.
Informações
Mais informações podem ser obtidas junto aos Centros de Apoio Operacional da
Infância e Juventude - (48) 3229-9155, e-mail cij@mp.sc.gov.br, ou Criminal - (48) 32299214, e-mail ccr@mp.sc.gov.br
FONTE:
http://www.inclusaodigital.gov.br/noticia/rede-pia-reciclagem-digital-educativa-pro-infanciae-adolescencia

2- NOVAS TECNOLOGIAS APRIMORAM A INCLUSÃO SOCIAL
junho 21, 2010 às 11:53 pm
Máquinas caça-níqueis são transformadas em equipamentos computacionais
Carlos Magagnin
Daiane Louise Basso
Ricardo Aoki
Proibidos desde 2004 com o decreto do presidente Luis Inácio Lula da Silva, os bingos
continuam operando de forma clandestina em todo o Brasil. O jogo clandestino, conforme
levantamento feito pela Polícia Federal movimenta R$ 3 bilhões por ano e tem forte repressão
por parte do estado. As máquinas de bingo e caça-níqueis estão espalhadas por diversos
pontos comerciais dificultando a fiscalização.
No estado de Santa Catarina a Polícia Civil e a Federal conseguiram desativar, em
2009, aproximadamente 250 pontos de jogatina e apreenderam três mil máquinas caçaníqueis. A maioria das apreensões aconteceu em Balneário Camboriú e cidades litorâneas.
Segundo o delegado da Polícia Civil de Balneário Camboriú, Arthur Nitz, a apreensão dos
equipamentos resolve um problema e causa outro, tendo em vista que os equipamentos
apreendidos são depositados ao ar livre.
Porém, com a proibição das máquinas caça-níqueis, uma questão social é favorecida
com a transformação dos equipamentos de jogatina em aparelhos de informática. Esse
processo vem sendo coordenado pela organização não governamental Rede PIÁ – Reciclagem
Digital Educativa Pró-Infância e Adolescência desde novembro de 2007.
O programa conta com a participação de sessenta e seis universidades do estado de
Santa Catarina, entre elas a Universidade do Vale do Itajaí (Univali),Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Contando com o
apoio e coordenação das instituições de ensino superior (IES), Secretarias de
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Desenvolvimento Regionais (SDRs), Rede de Laboratórios de Experimentação Remota
(RExNet) e do Ministério Público do Estado.
(Confira o Artigo da Unisul sobre a transformação caça-níqueis em equipamentos de
educação)
O objetivo do projeto é inserir de forma didática e pedagógica o uso da tecnologia
digital nas escolas de ensino básico e médio das redes públicas municipais e estadual, bem
como de organizações governamentais e não governamentais que prestam atendimentos às
comunidades carentes.
A participação das universidades no projeto é importante, pois conta com a inclusão de
estudantes de ensino superior na transformação das máquinas em computadores. A maior
parte dos equipamentos é destinada para o uso de crianças de quatro a seis anos. Outro
benefício da Rede Piá é a adaptação dos materiais eletrônicos para a utilização de portadores
de necessidades especiais.
A conversão dos equipamentos é feita por técnicos de informática que utilizam
softwares livres que estão disponíveis gratuitamente para download na internet. Conforme
Chris Namurth, bolsista do curso de Ciências da Computação da Universidade do Vale do
Itajaí, um dos responsáveis pelo projeto, o programa estimula a coordenação motora, a
alfabetização e a inclusão digital dos alunos ao universo tecnológico.
Em Balneário Camboriú a parceria está contemplando os núcleos de educação infantil
Carrossel, Rio das Ostras e Novo Tempo com equipamentos já adaptados para o uso das
crianças. A secretária de educação do município, Christina Barichello, destaca a importância
da transformação das máquinas, que são símbolos da contravenção, em equipamentos de
aprendizado.
O material utilizado é 100% reciclado dos caça-níqueis apreendidos. Os jogos
educativos são inseridos com a utilização de pen-drives já que os originais não possuem Hard
Disks (HDs). O coordenador do projeto, João Carlos Nascimento Maia, explica que todo o
material utilizado é resultado das apreensões feitas pela Polícia Federal e totalmente liberado
pela justiça para que possam ser transformados em computadores.
Novas tecnologias e informação para as comunidades
Na esquina da Rua Grécia já se ouviam vozes de crianças. Eram nove horas da manhã
e o ambiente já estava bem agitado. A correria somente parou quando o sino soou e a hora do
lanche foi anunciada. Pães e frutas faziam parte do café da manhã dos alunos do Núcleo de
Educação Infantil Carrossel de Balneário Camboriú. Sentados à mesa, lado a lado, os
pequenos se deliciavam com a refeição matinal.
No último dia 8, o ambiente também se encontrava bem animado, entre autoridades
municipais, imprensa, visitantes e apresentações de turmas, o núcleo infantil recebeu doze
computadores do Projeto Rede Piá. Segundo a diretora do Carrosel, Lídia Radke, os jogos
inseridos nesses computadores foram bem desenvolvidos pedagogicamente e também foram
calculados para essa faixa etária.
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“Aqui no Carrosel, crianças entre 4 e 6 anos estão usando os computadores, sendo que
até pequenos de 3 anos já sabem utilizar os jogos pedagógicos”, conta a diretora. O
interessante é que com os computadores do Projeto Rede Piá,o núcleo infantil consegue
realizar até duas aulas por semana, com essa mídia, para as crianças.
Antes de a escola receber os computadores do Projeto Rede Piá, outros instrumentos
eram utilizados para aprimorar as atividades educacionais. Um deles, conta a diretora, foi o
uso da música clássica. “Criamos o Projeto Beethoven como forma de aprimorar o
desenvolvimento do cérebro desses alunos. Mesmo que essas crianças ainda não saibam ler e
escrever, elas sabem ouvir e conseguiram repassar a história deste renomado compositor para
seus familiares”, diz Lídia.
O Núcleo de Educação Infantil Carrossel solicitou aos pais que construíssem
instrumentos musicais com sucata e o resultado foi brilhante. “Além de conseguirmos integrar
a realização da atividade com a educação, conseguimos que os pais tivessem um maior
relacionamento com seus filhos, visto que hoje em dia o contato familiar é cada vez menor”.
Lídia ainda acrescentou que antes de considerarmos as crianças hiperativas, devemos entender
o processo educacional e buscar métodos para auxiliar esses pequenos. Uma dessas
alternativas pedagógicas, que veio para somar, foi o Projeto Rede Piá.
O mais interessante do projeto, segundo a diretora, é que ele uniu diversas entidades,
como Polícia Civil e Militar, Prefeitura, Univali e Educação, ou seja, várias pessoas se uniram
por uma única causa. Para Lídia, a frase “Educação é um dever de todos”, está sendo
traduzida neste projeto.
FONTE:
http://jcientifico.wordpress.com/tag/rede-pia/

3- REDE PIÁ - RECICLAGEM DIGITAL EDUCATIVA PRÓ-INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA
O Ministério Público de Santa Catarina lançou, no dia 30 de novembro de 2007, em
cooperação com 66 universidades do Estado, amplo projeto de inclusão digital, chamado Rede
Piá, para a conversão de máquinas caça-níqueis em computadores para atender crianças e
adolescentes da rede pública escolar.
O que é
O objeto do Termo de Cooperação Técnica que instituiu a Rede Piá - Reciclagem
Digital Educativa Pró-Infância e Adolescência - inclui, sob consentimento mútuo e condições
apropriadas, o desenvolvimento de um Programa de Inclusão Digital, baseado na revitalização
das máquinas caça-níqueis apreendidas, por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) ou
do Estado de Santa Catarina, através das Secretarias de Desenvolvimento Regionais - SDR,
com o apoio técnico e de coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimento da UFSC e da Rede de Laboratórios de Experimentação Remota RExLab, visando transformá-las em equipamentos de informática para uso didáticopedagógico nas Escolas de Ensino Básico e Médio, das Redes Públicas Municipais e Estadual,
e de organizações governamentais e não-governamentais de atendimento a comunidades
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carentes, sendo a destinação da utilização desses equipamentos exclusivamente a alunos
matriculados nas referidas escolas e a pessoas carentes.
Parceiros







Ministério Público de Snta Catarina (MPSC), por intermédio do Centros de Apoio
Operacional da Infância e Juventude (CIJ) e do Centro de Apoio Operacional
Criminal (CCR)
Governo do Estado de Santa Catarina
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) - 16 instituições
Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina
(AMPESC) - 49 instituições

Batismo do projeto e da logomarca
A expressão rede significa toda a organização que envolve o projeto, guardando
consonância também com a área da informática, além de representar o "RE", Reciclagem, o
"D", Digital, e o "E", Educativa. Já o "PIÁ" é um substantivo masculino utilizado para indicar
um "menino", sendo o "P" de Pró, "I" de Infância e "A" de Adolescência. Assim, temos a
Rede PIÁ.
A logomarca, por seu turno, corresponde à transformação entre algo sombrio, obscuro,
em algo belo, colorido, traçando um paralelo entre a máquina caça-níquel e o computador a
partir dela convertido. Utiliza-se nela, ainda, a disposição de teclas e de um monitor de forma
a identificar um boneco, relacionando-o ao "PIÁ", contando o lado direito do monitor (ou da
cabeça do menino) com um olhinho e um sorriso.
Documentos do projeto Rede Piá











Relação das Instituições Associadas à AMPESC (.xls 73 Kb)
IES Campi e Município de Atuação - ACAFE (.xls 36 Kb)
Termo de Cooperação Técnica N. 21/2007 (.doc 125 Kb)
Termo de Adesão (.doc 108 Kb)
Instruções para Implementação (.doc 35 Kb)
Apresentação (.ppt 10,0 Mb)
Resumo das Atribuições de cada Parceiro (.doc 40 Kb)
Modelo de Termo de Adesão - SENAC (.doc 110 Kb)
Modelo de Termo de Adesão - SENAC e IES (.doc 116 Kb)
Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica N. 21/2007 (.doc 82 Kb)

Informações:
Poderão ser obtidas junto aos Centros de Apoio Operacional da Infância e Juventude (48) 3229-9155, e-mail cij@mp.sc.gov.br, ou Criminal - (48) 3229-9214, email ccr@mp.sc.gov.br
Sítio da Rede Piá: http://redepia.rexlab.ufsc.br/
FONTE:
http://portal.mp.sc.gov.br/portal/webforms/interna.aspx?secao_id=419&campo=628
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4- SENAC SANTA CATARINA SE DESTACA NA REDE PIÁ
18/05/2011
Transformar máquinas caça-níqueis em computadores é o objetivo do projeto Rede
Piá, da qual o Senac Santa Catarina faz parte. Os materiais apreendidos são revitalizados e
entregues para escolas da Rede Pública de Ensino ou para uso comunitário.
No dia 12 de maio o Senac TI entregou 21 computadores revitalizados para a Ação
Paroquial de Campinas, em São José.
Os caça-níqueis apreendidos levaram dois meses para virar computadores com
software pedagógico. Participaram da entrega o coordenador do projeto no Senac, Marcelo de
Almeida, o vice-coordenador da Ação Paroquial de Campinas, Djalma Lemes e o procurador
de Justiça, Vânio Martins de Faria. A Rede Piá iniciou em 2009 e desde então o Senac/SC já
revitalizou mais de 60 máquinas em todo na região da Grande Florianópolis.
O Senac Santa Catarina participa do projeto Rede Piá desde 2009. De lá pra cá foram
entregues cerca de 70 revitalizados com softwares pedagógicos, entregues para 15
instituições. Em breve novos computadores serão entregues para a sociedade.
FONTE:
http://portal.sc.senac.br/senac/WebForms/interna.aspx?campo=246&secao_id=18

5- REDE PIÁ - PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL
Quinta-feira, 29 de novembro de 2007
Projeto de inclusão digital em SC transformará caça-níqueis em computadores para alunos da
rede pública
Sessenta e seis universidades de Santa Catarina estarão mobilizadas num amplo
projeto de inclusão digital, chamado Rede Piá, a partir da conversão de máquinas caça-níqueis
em computadores para atender crianças e adolescentes da rede pública escolar de Santa
Catarina, especialmente os alunos carentes. O lançamento da Rede Piá - Reciclagem Digital
Educativa Pró-Infância e Adolescência, ocorrerá no dia 30 de novembro, às 9 horas, no
auditório do 9° andar do Ministério Público de Santa Catarina (Rua Bocaiúva, n° 1.750,
Florianópolis). Durante o evento serão expostas três máquinas convertidas na Universidade do
Sul do Estado de Santa Catarina (UNISUL), campus de Araranguá, e na Associação
Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), de Criciúma.
O Governo do Estado, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Sistema
ACAFE, que abrange 16 instituições, e a Associação de Mantenedoras Particulares de
Educação Superior de Santa Catarina (AMPESC), que congrega 49 instituições, irão firmar
com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) Termo de Cooperação Técnica. A
parceria prevê a participação de estudantes do ensino superior na transformação das caçaníqueis em equipamentos de informática para uso didático-pedagógico nas escolas municipais
e estaduais. Parte dos equipamentos convertidos será adaptada para uso por estudantes com
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deficiência. "O objetivo do projeto é difundir o acesso à informática como ferramenta de
aprendizado", explica o Coordenador-Geral do Centro de Apoio Operacional da Infância e
Juventude (CIJ), Promotor de Justiça Gilberto Polli.
A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ) e do
Centro de Apoio Operacional Criminal (CCR), ambos do Ministério Público de Santa
Catarina. A partir do Termo de Cooperação, os Promotores de Justiça em todas as Comarcas
do Estado poderão estabelecer parceria com as universidades filiadas ao Sistema Acafe e à
AMPESC. A UFSC vai dispor em seu portal na Internet todas as informações sobre o projeto
e softwares livres e gratuitos, para download e instalação nas máquinas convertidas.
Projeto pioneiro
O projeto pioneiro no Estado foi iniciado pelo Promotor de Justiça Alex Sandro
Teixeira da Cruz, na Comarca de Criciúma, no início de 2007, em parceria com a SATC,
instituição de ensino ligada ao Sindicato Carbonífero. As máquinas adaptadas pelos alunos da
SATC oferecem jogos educativos que auxiliam na alfabetização, no aprendizado da
matemática, de ciências, entre outras áreas.
Cerca de três mil máquinas caça-níqueis que foram apreendidas em operações para
combater a contravenção penal no Estado poderão ser utilizadas pela Rede Piá. Como são
instrumentos para a execução de uma contravenção penal, o jogo de azar, o Código Penal
prevê a perda do direito de propriedade. Portanto, todas os equipamentos apreendidos poderão
ser convertidos à medida que o processo judicial for concluído. As máquinas que foram
apreendidas em um determinado município voltarão convertidas para escolas da mesma
cidade.
Custeio
A conversão dos equipamentos será custeada com a parceria de entidades que queiram
aderir à Rede Piá, e também pelos recursos arrecadados em transações penais. O contraventor
que é flagrado explorando caça-níquel recebe do Promotor de Justiça uma proposta de
transação penal, espécie de acordo previsto na legislação. Se aceitá-lo, se livra da denúncia
criminal, mas em troca deverá pagar multa que reverta em algum benefício à sociedade. A
proposta da Rede Piá é que parte da multa a ser proposta pelo Promotor de Justiça consista no
pagamento de alguns acessórios para a conversão, além da perda da máquina em favor do
projeto, evitando a espera pelo fim do processo judicial, e também na destinação de recursos
para a compra, por exemplo, de teclado e mouse, que custam R$ 14,00 e R$ 10,00,
respectivamente. Empresas privadas também poderão aderir ao projeto por meio de
patrocínio.
Origem do nome Rede Piá
O Coordenador-Geral do CIJ explica que a expressão Rede significa toda a
organização que envolve o projeto, guardando consonância também com a área da
informática, além de representar o "R" Reciclagem, o "D" Digital e o "E" Educativa. Já o PIÁ
é um substantivo masculino utilizado para indicar um "menino", sendo o "P" de Pró,"I" de
Infância e "A" de Adolescência. Assim, foi criado o nome Rede PIÁ.
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Gilberto Polli explica ainda que a logomarca corresponde à transformação de algo sombrio,
obscuro, em algo belo, colorido, traçando um paralelo entre a máquina caça-níquel e o
computador a partir dela convertido. A logomarca também apresenta teclas e um monitor de
computador que identificam um boneco, relacionando-o ao "PIÁ", e o lado direito do monitor
(ou da cabeça do menino) tem expressão sorridente.
FONTE:
http://egovbrasil.blogspot.com.br/2007/11/rede-pi-projeto-de-incluso-digital.html

6- PROJETO REDE PIÁ É SUCESSO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
17/05/2012
Por Colaboração: Assessoria de Imprensa de Balneário Camboriú
A Prefeitura de Balneário Camboriú, em parceria com a Universidade do Vale do
Itajaí, Univali, o Ministério Público e a Polícia Militar e Civil do município, aderiu desde
2009 na Rede de Ensino Infantil o Projeto Rede Piá.
O projeto utiliza as máquinas caça níqueis apreendidas pela polícia e transforma em
computadores educativos com cerca de 100 jogos de coordenação motora, raciocínio lógico,
memorização, matemática, entre outros, através de um software cedido pela Univali.
Para a coordenadora do Núcleo de Educação Infantil, Nei, Pão e Mel, Jocylei Cristina
Silveira, o projeto Rede Piá tem sido de grande importância para as crianças do núcleo. “É
através desses computadores educativos que oferecemos aos alunos não só momentos lúdicos
e jogos, mas também suporte para o desenvolvimento cognitivo da criança”, explica.
Segundo o secretário da Educação Nelcy Renatus Brandt, são equipamentos que contém
significativo valor agregado. “A partir da repreensão de atividades ilícitas, o projeto através
dos parceiros envolvidos, oferece às crianças equipamentos que permitem avançar na
melhoria do aprendizado das crianças da Rede Municipal de Ensino”.
Atualmente oito NEIs já integram o projeto. A previsão é de que até o fim do semestre
mais três núcleos sejam contemplados.
FONTE:
http://bandsc.com.br/canais/educacao/projeto_rede_pia_e_sucesso_na_rede_municipal_de_en
sino_de_balneario_camboriu.html

7- REDE PIÁ INAUGURA LABORATÓRIO NA CRECHE NOVO TEMPO
28.05.2010 às 16:18h
Será inaugurado na próxima terça-feira, dia 1 de junho, o laboratório de informática do
projeto Rede Piá do Núcleo Educacional Infantil Novo Tempo, no Bairro dos Estados. A
inauguração começa a partir das 15h30. Os computadores do projeto são feitos através de
máquinas caça-níqueis apreendidas em operações da Polícia Militar.
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O Rede Piá é desenvolvido através da parceria da Prefeitura de Balneário Camboriú,
Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Militar e Universidade do Vale do Itajaí
(Univali). Este é o segundo laboratório da rede instalado no município. O primeiro foi
inaugurado em 2009 no CIEP Rodesindo Pavan.
Os vinte computadores foram adaptados pela Univali e eram antigas máquinas caçaníqueis apreendidas pela PM. A prefeitura, através da Secretaria de Educação, fica
responsável pela confecção das bancadas onde são instalados os monitores e CPU’s. A
Univali também entrega as máquinas com softwares educativos.
“São mais de cem jogos educativos direcionados para crianças de 3 a 6 anos que
trabalham letras, números e cores de forma lúdica e auxiliam na inicialização da alfabetização
dos alunos”, explica a diretora da creche, Ana Paula Merenciano. Nesta unidade a Rede Piá
vai atender 150 estudantes.
“Para nós é muito importante fazer parte deste projeto. Muitas crianças já vem de casa
com o hábito de usar o computador e é importante que a escola acompanhe isto. Mais
importante ainda, é a inclusão digital para aquela maioria que não tem oportunidade de usar
computadores num mundo tomado pelas mídias digitais”, destacou Ana Paula.
A transformação das máquinas caça-níqueis em computadores é uma iniciativa
louvável que transforma um símbolo do jogo de azar em instrumento de educação”, destacou
o prefeito Edson Renato Dias (Piriquito).
Mais Informações:
João Carlos Nascimento Maia (Secretaria de Educação): (47) 3363-7144
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
8- REDE PIÁ INAUGURA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO NEI NOVO
TEMPO
01.06.2010 às 17:43h
Foi inaugurado na tarde desta terça-feira, 1º/06, o laboratório de informática do Núcleo
de Educação Infantil Novo Tempo, no bairro dos Estados. Os computadores são provenientes
do projeto Rede Piá, que consiste na transformação de máquinas caça-níqueis em
computadores com software educativo. O Rede Piá é uma parceria da Prefeitura de Balneário
Cmboriú, através da Secretaria de Educação, com o Ministério Público de Santa Catarina,
Polícias Civil e Militar e Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Os vinte computadores
contém mais de 100 jogos educativos e serão usados por 150 crianças de 3 a 6 anos da creche
Novo Tempo.
O coordenador do projeto, João Carlos Nascimento Maia, explica que as máquinas
caça-níqueis são liberadas tão logos os processos nas quais foram apreendidas são concluídos
pela Justiça e encaminhados para Univali que as transforma em computadores. Além dos
monitores e da máquina em si (placa mãe, processador e etc.) o dinheiro apreendido dentro
das caça-níqueis é utilizado pela Univali, sob a supervisão do Ministério Público, para a
compra de utilitários como teclado e mouse. Já as bancadas que recebem os computadores,
187

são feitas pela Educação. “Já estamos com os laboratórios da Rede Piá prontos no Núcleo de
Educação Infantil Carrossel e Rio das Ostras, nosso objetivo é até o final do ano é entregar um
laboratório deste por semana até cobrir todas as unidades de ensino do município”, afirmou
Maia.
De acordo com Chris Namurth, bolsista do curso de Ciências da Computação da
Univali e um dos responsáveis pelo projeto, o programa da Rede Piá e é uma adaptação do
Linux (software livre) e trabalha aspectos como coordenação motora e estímulos à
alfabetização. Os jogos foram aprovados por pedagogos da Univali e Secretaria de Educação
de Balneário Camboriú.
A secretária de Educação, Christina Barichello, destacou a importância do projeto na
construção de uma educação mais completa, que acompanhe as novas mídias: “É maravilhoso
ver as máquinas que são símbolos de contravenção serem transformadas numa ferramenta
pedagógica, estar adequando estes equipamentos para que desde pequenas as crianças tenham
uma educação condizente com os tempos atuais”, declarou a secretária.
Também estiveram no evento os delegados da Polícia Civil Arthur Nitz e Daniel
Garcia, o secretário de Segurança, Adelcio Bernardino e o vereador Nilson Prosbt, entre
outros. Os alunos do Núcleo Novo Tempo fizeram uma apresentação especial, interpretando o
hino da cidade.
O próximo laboratório da Rede Piá será inaugurado na próxima terça-feira, dia 8 de
junho, a partir das 15h30, no Núcleo de Educação Infantil Casrrossel (Rua Grécia, nº 205,
Bairro das Nações).
Mais Informações:
João Carlos Nascimento Maia (Secretaria de Educação): (47) 3363-7144
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

9- NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARROSSEL RECEBE COMPUTADORES
DO PROJETO REDE PIÁ
10.06.2010 às 16:29h
Nesta terça-feira , dia 8, o Núcleo de Educação Infantil Carrossel realizou a cerimônia
oficial de entrega dos computadores do Projeto Rede Piá.O projeto consiste na transformação
de máquinas caça-níqueis em computadores com software educativo. O Rede Piá é uma
parceria da Prefeitura de Balneário Cmboriú, através da Secretaria de Educação, com o
Ministério Público de Santa Catarina, Polícias Civil e Militar e Universidade do Vale do Itajaí
(Univali). Os computadores contém mais de 100 jogos educativos e serão usados por de 3 a 6
anos da creche Carrossel.
A solenidade marcou mais um grande passo para a educação de nossa cidade, fazendo
da escola um lugar de produção intelectual alegre e convidativo, dando oportunidade aos
jovens de crescerem como produtores de um novo conhecimento, explorando as
possibilidades oferecidas pela mídia digital. “Certamente esse laboratório de inclusão digital
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tornará muito mais interessante a tarefa de ensinar e aprender”, disse a secretária de Educação
Christina Barrichello.
Os alunos do Jardim II da Professora Eunice encantaram a todos com a apresentação
da peça o Julgamento do Rei Salomão e o número de dança Fascinação. O próximo Núcleo a
receber os computadores será o Bom Sucesso, localizado no Bairro da Barra.
Além da secretária de Educação participaram da solenidade o tenente coronel Cláudio
Roberto Koglin; tenente Ricardo; a diretora do Departamento de Educação Infantil, Zélia
Zanella; a diretora do Núcleo de Educação Infantil Carrossel, Lídia Radke; o vereador Claudir
Maciel; a delegada de Polícia Civil, Daniela; João Nascimento Maia, responsável pelo projeto
junto à Secretaria de Educação e o Chrisnamurth representando o reitor a Universidade do
Vale do Itajaí (Univali), responsável pela adpatação das máquinas em computadores e
instalação do software.
Mais Informações:
Leisa Kappel - Secretaria de Educação: (47) 3363-7144
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

10- NEI PÃO E MEL RECEBE COMPUTADORES EDUCATIVOS DO PROJETO
REDE PIÁ
14.03.2012 às 14:40h
A Prefeitura de Balneário Camboriú entrega nesta quinta-feira (15), ao Núcleo de
Educação Infantil Pão e Mel, dez computadores do projeto Rede Piá. Os computadores
contêm mais de 100 jogos educativos e serão usados por crianças de 3 a 6 anos. A cerimônia
de entrega acontece na sede da escola, localizada na rua Dom Abelardo, n° 598 no bairro Vila
Real, a partir das 17h30.
A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Universidade do Vale do Itajaí
(Univali) e as polícias Militar e Civil de Balneário Camboriú. O projeto utiliza as máquinas
caça níqueis apreendidas pela polícia e transforma em computadores educativos com jogos de
coordenação motora, raciocínio lógico, memorização matemática, entre outros, através de um
software cedido pela Univali.
O prefeito Edson Renato Dias, Piriqurito, lembra que desde 2009, quando foi assinado
um termo de adesão ao projeto, aproximadamente 70 computadores já foram instalados nos
núcleos do município. “Os computadores darão oportunidade às crianças de crescer como
produtores de um novo conhecimento, explorando as possibilidades oferecidas pela mídia
digital”. A previsão é que até o fim do semestre cerca de cinco novos núcleos integrem o
projeto.
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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11- PROJETO REDE PIÁ É SUCESSO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL
15.05.2012 às 09:00h
A Prefeitura de Balneário Camboriú, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí
(Univali), o Ministério Público e a Polícia Militar e Civil do município, aderiu desde 2009 na
Rede de Ensino Infantil o Projeto Rede Piá.
O projeto utiliza as máquinas caça níqueis apreendidas pela polícia e transforma em
computadores educativos com cerca de 100 jogos de coordenação motora, raciocínio lógico,
memorização, matemática, entre outros, através de um software cedido pela Univali.
Para a coordenadora do Núcleo de Educação Infantil (NEI) Pão e Mel, Jocylei Cristina
Silveira, o projeto Rede Piá tem sido de grande importância para as crianças do núcleo. “É
através desses computadores educativos que oferecemos aos alunos não só momentos lúdicos
e jogos, mas também suporte para o desenvolvimento cognitivo da criança”, explica.
Segundo o secretário da Educação Nelcy Renatus Brandt, são equipamentos que
contém significativo valor agregado. “A partir da repreensão de atividades ilícitas, o projeto
através dos parceiros envolvidos, oferece às crianças equipamentos que permitem avançar na
melhoria do aprendizado das crianças da Rede Municipal de Ensino”.
Atualmente oito NEIs já integram o projeto. A previsão é de que até o fim do semestre
mais três núcleos sejam contemplados.
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

12- NEI SÃO JUDAS RECEBE COMPUTADORES EDUCATIVOS DO PROJETO
REDE PIÁ
24.05.2012 às 13:29h
A Prefeitura de Balneário Camboriú entrega nesta sexta-feira (25), ao Núcleo de
Educação Infantil (NEI) São Judas Tadeu, computadores do projeto Rede Piá. Os
equipamentos contêm mais de cem jogos educativos e serão usados por crianças de três a seis
anos. A cerimônia de entrega acontece na sede da escola, localizada na Rua Maria Mansoto,
n° 70, bairro São Judas Tadeu, a partir das 17h30.
A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Universidade do Vale do Itajaí
(Univali) e as polícias Militar e Civil de Balneário Camboriú. O projeto utiliza as máquinas
caça níqueis apreendidas pela polícia e transforma em computadores educativos com jogos de
coordenação motora, raciocínio lógico, memorização matemática, entre outros, através de um
software cedido pela Univali.
O prefeito Edson Renato Dias, Piriquito, ressalta a importância desta parceria para
acrescentar na qualidade do ensino infantil. “Com esse trabalho de reaproveitamento das
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máquinas e transformação em equipamentos educativos e recreativos, estamos permitindo que
essas crianças explorem as possibilidades oferecidas pela mídia digital”, finaliza.
Aproximadamente 80 computadores já foram instalados nos núcleos do município. A
previsão é que até o fim do semestre mais quatro NEIs integrem o projeto.
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

13- NEI SÃO JUDAS CONTA COM OITO COMPUTADORES EDUCATIVOS DO
PROJETO REDE PIÁ
28.05.2012 às 15:51h
O Núcleo de Educação Infantil (NEI) São Judas Tadeu, localizado na Rua Mansoto, n°
70, no bairro São Judas Tadeu, recebeu na última sexta-feira (25), oito novos computadores
educativos que fazem parte do projeto Rede Piá. Cerca de 80 equipamentos já foram
instalados nas unidades do município e a previsão é que até o fim do semestre mais cinco
núcleos integrem o projeto.
Estes computadores contêm mais de cem jogos educativos e serão usados por crianças
de três a seis anos. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Balneário Camboriú com a
Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e as polícias Militar e Civil do município. As
máquinas caça níqueis apreendidas pela polícia são transformadas em computadores
educativos com jogos de coordenação motora, raciocínio lógico, memorização matemática,
entre outros, através de um software cedido pela universidade.
A prefeitura aderiu ao projeto em 2009, a pedido do prefeito Edson Renato Dias,
Piriquito, que viu na oportunidade “a transformação de uma contravenção penal que é o jogo
para uma prática pedagógica que ajuda no desenvolvimento da aprendizagem”. Ele ressalta
que “o município conseguiu, deste modo, implantar os computadores na educação infantil
com custo muito baixo”.
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

14- PREFEITURA FAZ ENTREGA DOS COMPUTADORES DO PROJETO LÓTUS
20.08.2009 às 17:07h
A Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria de Educação realizou hoje pela
manhã no Centro Educacional Municipal CIEP Rodesindo Pavan a solenidade de entrega
oficial dos computadores do Projeto Lótus. Foram entregues 20 máquinas caça-níqueis que
foram transformadas em instrumento de ensino para os alunos.
Estiveram presentes na ocasião o Vice-Prefeito e Secretário de Turismo Cláudio
Dalvesco representando o Prefeito Edson Piriquito, Dr. Gilmar Conte, Juiz de Direito da 2ª
Vara Criminal , Dr. Ricardo Luiz Dell'Agnollo, Promotor de Justiça do Ministério Público do
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Estado de Santa Catarina, o Vice-Reitor da UNIVALI Mário César dos Santos, o Tenente
Coronel Clúdio Roberto Koglin, o Diretor Geral do Colegiado da Educação, Jaime Guth e
diretoras de Departamentos da Secretaria de Educação.
Acompanhados pela Diretora do CIEP, Professora Ana Lúcia Terres, autoridades e
imprensa tiveram a oportunidade de conhecer a Sala de Informática onde foram instalados os
novos computadores.
Este projeto iniciou em 2007 em parceria com a UNIVALI, Ministério Público, Polícia
Militar e Secretaria de Educação e consiste em transformar máquinas caça níqueis em
computadores de apoio ao Ensino Fundamental nas unidades escolares da Rede Municipal de
Balneário Camboriú. Através deste projeto serão contemplados alunos da Educação Infantil
dos anos iniciais e finais.
FONTE:
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

15- ESCOLA RECEBE CAÇA-NÍQUEIS QUE VIRARAM COMPUTADOR
05-08-2007 por Qnome
Máquinas caça-níqueis apreendidas em operações policiais viram instrumento de
educação. As peças foram reaproveitadas e já fazem parte de um projeto de inclusão digital.
As primeiras máquinas chegaram, no sábado (4), à Fundação de Apoio à Escola Técnica
(Faetec), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As máquinas serão usadas também
em cursos técnicos a distância em áreas, como eletroeletrônica, hidráulica e promoção de
vendas.
“Até o fim de 2007, nós teremos, no estado do Rio, entre 1.500 e duas mil máquinas
recicladas. Espero que nenhum desses cerca de 50 mil caça-níqueis apreendidos seja
destruído. Que todos fiquem à disposição da educação e da inclusão digital”, disse o secretário
estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso.
Atitude inédita no país
De acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio, Alexandre Cardoso,
foram gastos apenas R$ 60 em cada caça-níquel para que se tornassem computadores. “Os
caça-níqueis têm quase todos os hardwares utilizados em um computador normal. Por isso os
investimentos foram pequenos. Queremos colocá-los à disposição da população do Rio, seja
em escolas ou em órgãos públicos que ainda não possuem computadores. É uma atitude
inédita em todo o país”, disse.
A transformação dos caça-níqueis em computadores será feita pelos próprios alunos do
Cetep, segundo informou o professor Marcos Monteiro, coordenador do projeto.
“Inicialmente, vamos transformar 136 máquinas de caça-níquel em computadores. A
transformação será feita pelos próprios alunos do Cetep, que vão montar e testar os
computadores”, disse. Segundo o superintendente da Receita Federal da 7ª Região (RJ/ES),
César Barbieiro, cerca de 10 mil máquinas de caça-níqueis foi apreendida somente no Rio de
Janeiro durante as operações.
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“Normalmente as máquinas apreendidas são destruídas, mas, felizmente, agora elas
poderão ter uma utilidade pública”, disse. O governador Sérgio Cabral elogiou a iniciativa.
“Na prática, é a conversão do mal para o bem”, disse.
FONTE:
http://www.hardware.com.br/comunidade/escola-cac/765679/

16- CAÇA-NÍQUEIS VIRAM COMPUTADORES NO RIO
16/07/07 - 16h47 - Atualizado em 01/08/07 - 12h37
Segundo Receita Federal, cerca de 10 mil máquinas foram apreendidas somente no Rio.
De acordo com secretário estadual de Tecnologia, iniciativa é inédita no país.
Dório VictorDo G1, no Rio
O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, apresentou na manhã desta segundafeira (16) no Instituto Superior de Tecnologia (IST), que fica dentro do Centro de Educação
Tecnológica e Profissionalizante (Cetep), no subúrbio do Rio, dois computadores produzidos
com peças de máquinas de caça-níquel.
As máquinas utilizadas foram apreendidas em operações realizadas pela Receita
Federal em parceria com a Polícia Federal. Os computadores utilizarão o sistema operacional
Linux, com processador 1.8GHz Intel Celeron, mas terão o formato dos caça-níqueis.
De acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio, Alexandre Cardoso,
foram gastos apenas R$ 60 em cada caça-níquel para que se tornassem computadores.
Atitude inédita no país
“Os caça-níqueis têm quase todos os hardwares utilizados em um computador normal.
Por isso os investimentos foram pequenos. Queremos colocá-los à disposição da população do
Rio, seja em escolas ou em órgãos públicos que ainda não possuem computadores. É uma
atitude inédita em todo o país”, disse.
A transformação dos caça-níqueis em computadores será feita pelos próprios alunos do
Cetep, segundo informou o professor Marcos Monteiro, coordenador do projeto.
“Inicialmente, vamos transformar 136 máquinas de caça-níquel em computadores. A
transformação será feita pelos próprios alunos do Cetep, que vão montar e testar os
computadores”, disse.
Segundo o superintendente da Receita Federal da 7ª Região (RJ/ES), César Barbieiro,
cerca de 10 mil máquinas de caça-níqueis foi apreendida somente no Rio de Janeiro durante as
operações. “Normalmente as máquinas apreendidas são destruídas, mas, felizmente, agora
elas poderão ter uma utilidade pública”, disse.
O governador Sérgio Cabral elogiou a iniciativa. “Na prática, é a conversão do mal
para o bem”, disse.
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FONTE:
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL71041-5606,00.html

17- ESCOLA RECEBE CAÇA-NÍQUEIS QUE VIRARAM COMPUTADOR
05/08/07 - 17h49 - Atualizado em 05/08/07 - 18h22
Faetec de Duque de Caxias ganhou as primeiras máquinas transformadas.
Elas serão usadas nos cursos de eletroeletrônica, hidráulica e promoção de vendas.
Do G1, no Rio, com informações da TV Globo
Máquinas caça-níqueis apreendidas em operações policiais viram instrumento de
educação. As peças foram reaproveitadas e já fazem parte de um projeto de inclusão digital.
As primeiras máquinas chegaram, no sábado (4), à Fundação de Apoio à Escola Técnica
(Faetec), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
As máquinas serão usadas também em cursos técnicos a distância em áreas, como
eletroeletrônica, hidráulica e promoção de vendas.
“Até o fim de 2007, nós teremos, no estado do Rio, entre 1.500 e duas mil máquinas
recicladas. Espero que nenhum desses cerca de 50 mil caça-níqueis apreendidos seja
destruído. Que todos fiquem à disposição da educação e da inclusão digital”, disse o secretário
estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso.
Atitude inédita no país
De acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio, Alexandre Cardoso,
foram gastos apenas R$ 60 em cada caça-níquel para que se tornassem computadores.
“Os caça-níqueis têm quase todos os hardwares utilizados em um computador normal.
Por isso os investimentos foram pequenos. Queremos colocá-los à disposição da população do
Rio, seja em escolas ou em órgãos públicos que ainda não possuem computadores. É uma
atitude inédita em todo o país”, disse.
A transformação dos caça-níqueis em computadores será feita pelos próprios alunos do
Cetep, segundo informou o professor Marcos Monteiro, coordenador do projeto.
“Inicialmente, vamos transformar 136 máquinas de caça-níquel em computadores. A
transformação será feita pelos próprios alunos do Cetep, que vão montar e testar os
computadores”, disse.
Segundo o superintendente da Receita Federal da 7ª Região (RJ/ES), César Barbieiro,
cerca de 10 mil máquinas de caça-níqueis foi apreendida somente no Rio de Janeiro durante as
operações.
“Normalmente as máquinas apreendidas são destruídas, mas, felizmente, agora elas
poderão ter uma utilidade pública”, disse.
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O governador Sérgio Cabral elogiou a iniciativa. “Na prática, é a conversão do mal
para o bem”, disse.
FONTE:
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL83265-5606,00ESCOLA+RECEBE+CACANIQUEIS+QUE+VIRARAM+COMPUTADOR.html

18- URCAMP VAI TRANSFORMAR MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEIS EM
FERRAMENTAS EDUCATIVAS
Projeto Alquimia é fruto de parceria com a Promotoria Pública
Bagé
A reitora da Urcamp, Lia Maria Herzer Quintana, aprovou, na noite de ontem, um
projeto de parceria elaborado pelo curso de Sistemas de Informação da Urcamp (o conhecido
curso de Informática) com a Promotoria Pública local prevendo a transformação de máquinas
de caça-níqueis em equipamento para inclusão digital. A proposta foi apresentada pela
diretora do Centro de Ciências da Economia e Informática, Marilene Vaz Silveira, pelo
coordenador do curso de Sistemas de Informação, João Abelar, e pelo promotor de Justiça
Criminal de Bagé Ricardo Schinestsc Rodrigues.
Denominado Projeto Alquimia, o trabalho prevê a adequação de máquinas apreendidas
no combate contra o jogo ilegal, anteriormente utilizadas de maneira ilícita, para novos
equipamentos a serem utilizados em prol da educação ou de instituições que promovam a
cidadania. Dessa maneira, alunos, professores e funcionários da Urcamp deverão receber, a
partir de 22 de março, todos os equipamentos irregulares capturados pela justiça a fim de
regularizar sua utilização como ferramenta de inclusão ou aprendizado. Depois de
modificados, os aparelhos serão certificados e entregues à Justiça de onde serão encaminhados
a instituições necessitadas de comprovada ação social. Além das máquinas de jogo ilegal,
também serão destinados à reciclagem os computadores, impressoras, monitores ou
equipamentos de informática decretados como perdidos em processos judiciais. O convênio
prevê que a universidade poderá utilizar 30% do material recondicionado como meta de
qualificação do ensino. Os demais serão destinados a entidades beneficentes.
A reitora acredita que a iniciativa exemplifique com perfeição a atuação regional da
Urcamp e sua interação com a comunidade. “Teremos máquinas que já foram utilizadas para
explorar a boa vontade da população agora destinadas a escolas e entidades que promovam
inclusão digital. Os frutos desse processo tendem a se ampliar na medida em que as entidades
manifestarem suas necessidades.”, conclui Lia Quintana acreditando que, uma vez sabendo
que os equipamentos podem ter melhor utilização, aumentarão também as denúncias contra a
jogatina.
FONTE:
http://www.urcamp.tche.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2255:urca
mp-vai-transformar-maquinas-de-caca-niqueis-em-ferramentas-educativas
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19- AUDIÊNCIA DISCUTE
COMPUTADORES

TRANSFORMAÇÃO

DE

CAÇA-NÍQUEIS

EM

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela
deputada Marisa Formolo (PT), realiza audiência pública nesta manhã de terça-feira (16) para
discutir a possibilidade de utilização de máquinas caça-níqueis na construção de
computadores a serem aproveitados nas escolas da rede pública estadual.
Para a deputada Leila Fetter (PP), que sugeriu a audiência, seria "um desperdício não
aproveitar os milhares de equipamentos apreendidos pela Receita Federal". Hoje, segundo
dados da Receita, há em torno de 5 mil máquinas disponíveis para a transformação. O número
pode chegar a 100 mil, se incluídos os equipamentos sujeitos a apreensão em todo o Estado.
Participa da audiência o secretário da Ciência e Tecnologia, Pedro Westphalen, que
apresentará um projeto a ser desenvolvido em parceria com o governo federal para a
utilização das máquinas na rede de ensino. Idéia similar já vem sendo realizada no estado do
Rio de Janeiro.
Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 1º a 7 de setembro, foi
apresentado no Palácio Piratini o primeiro computador montado a partir das peças de caçaníqueis. O equipamento, entregue à Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), fazia parte
de um lote com 17 máquinas apreendidas pela Receita Federal no Estado. As máquinas caçaníqueis possuem hardware que podem ser reaproveitados nos computadores. O maior desafio
para a transformação no momento é a mão-de-obra para a execução do trabalho.
FONTE:
http://www.riogrande.com.br/rio_grande_do_sul_audiencia_discute_transformacao_de_caca_
niqueis_em_computadores-o138811.html

20- CAÇA-NÍQUEIS PODERÃO SE TRANSFORMAR EM COMPUTADORES
Proposta é sustentada pelo vereador Profº Fabião
Fabião solicitou ao Prefeito João Paulo Tavares Papa estudos para a realização de
parceria com a Receita Federal para transformar caça-níqueis apreendidos pelo órgão em
computadores destinados à Rede Municipal de Ensino. A idéia de Fabião é que a Prefeitura
siga os moldes do que vem sendo proposto pelos estados do Rio de Janeiro (que destina esses
computadores modificados para as escolas estaduais) e de Santa Catarina, além de outros
estados e municípios.
O projeto viabilizou-se graças a uma parceria envolvendo órgãos federais e estaduais,
além de instituições de ensino superior. O vereador entende que em Santos, uma parceria
como esta poderia ser realizada entre a Prefeitura de Santos, a Secretaria da Receita Federal e
a FACITESC - FACULDADE de CIÊNCIAS e TECNOLOGIA da Universidade Santa
Cecília - UNISANTA.
Fabião citou que há pelo menos dez mil caça-níqueis apreendidos em depósitos da
Receita Federal em todo o país. E, segundo o secretário estadual de Ciência e Tecnologia,
seria possível produzir cerca de cinco mil computadores escolares.
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O vereador pontuou ainda que a transformação dos caça-níqueis em computadores
para fins didáticos será realizada pela Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC. A
Fundação será um laboratório nacional de transformação de caça-níqueis em computadores. A
idéia principal é colocar o equipamento em todas as escolas. O custo da transformação é
atratrivo, cada máquina sairá por aproximadamente duzentos reais, já que os caça-níqueis
escolhidos para serem transformados possuem disco rígido, placa-mãe, processadores e até
monitores. A despesa seria para a compra de mouse, teclado e gabinete.
Assessoria do Vereador Fábio Nunes – PSB/Santos
Rua XV de Novembro, 103/109 – CEP 11010-151 – Tel. (13) 3219-5269 Telefax. (13) 32195269proffabião@proffabiao.com.br – www.proffabiao.com.br
FONTE:
http://www.camarasantos.sp.gov.br/noticia.asp?codigo=1755&COD_MENU=102

21- SECRETÁRIO
PRETENDE
COMPUTADORES DE ENSINO

TRANSFORMAR

CAÇA-NÍQUEIS

EM

A transformação de máquinas caça-níqueis em computadores que seriam doados à
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) foi uma das
soluções apresentadas pelo secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso,
para melhorar as condições de ensino e estrutura em escolas técnicas e de ensino superior do
estado.
O tema, debatido, nesta quarta-feira (25/04), pela Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa do Rio, movimentou parlamentares e representantes de universidades
que participaram da reunião, no Palácio Tiradentes. Cardoso também revelou que, quando
assumiu a pasta, encontrou a Faetec esvaziada. “Quando assumi a Secretaria, recebi o número
de 410 mil alunos inscritos na Faetec, mas, na verdade, o número só chega a 40 mil”, afirmou
o secretário.
O presidente da comissão, deputado Comte Bitencourt (PPS), irá convocar o
presidente da Fundação, Nelson Massini, para prestar esclarecimentos. “A comissão quer
saber como andam as melhorias nas unidades comandadas por ele”, afirmou. "A situação da
Faetec é extremamente grave", garante Cardoso. Ele cita alguns exemplos da precariedade das
unidades, tais como falta de acesso à Internet nos cursos de informática e, no caso da escola
de Santa Cruz, inexistência de elevadores para portadores de deficiência física e interdição de
banheiros em escolas como a de Santa Cruz.
“Os funcionários não recebem nem vale-transporte”, declarou o deputado Marcelo
Freixo (Psol). O secretário de Ciência e Tecnologia afirmou que providências já estão sendo
tomadas para sanar esses problemas. “Temos algumas dificuldades. Isso é um problema
nacional, mas estamos trabalhando para dar melhores condições aos nossos alunos”, comentou
Alexandre Cardoso. De acordo com o representante da Associação de Profissionais de
Educação da Faetec, Marcelo Costa da Silva, os servidores exigem reajuste salarial e eleições
diretas na entidade.
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O secretário falou que o reajuste salarial só será discutido a partir do próximo mês e,
em relação às eleições diretas, Cardoso admitiu não ser favorável à idéia. A vice-presidente da
comissão, deputada Sheila Gama (PDT), perguntou ao secretário sobre a atual situação do
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj). ”Estamos preparando uma
recuperação estrutural e física. Vamos recuperar o Iserj”, declarou Cardoso.
Na próxima quarta-feira (02/05), haverá uma audiência para discutir a situação do
instituto. Representantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade
Estadual do Norte Fluminense (Uenf) solicitaram, na reunião, a construção de um refeitório
universitário para atender os estudantes incluídos no sistema de cotas e a melhoria na estrutura
física dos prédios das duas instituições. Na Uerj, a falta de conservação de marquises, o mau
funcionamento do Hospital Universitário Pedro Ernesto e as goteiras que destróem o acervo
das bibliotecas foram citados como exemplos do que precisa ser melhorado.
A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(Faperj) também teve sua situação discutida na audiência. De acordo com Alexandre Cardoso,
o órgão recebe poucos recursos e, apesar disso, tem feito grande parte da inclusão digital no
estado. O secretário propôs estreitar a parceria entre a Faperj e a Faetec para a transformação
dos caça-níqueis em computadores que seriam doados aos professores da instituição de ensino
técnico. O deputado Alessandro Molon (PT) também esteve presente na audiência.
FONTE:
http://www.alerj.rj.gov.br/common/noticia_corpo.asp?num=19918

22FAETEC
APRESENTA
COMPUTADORES

CAÇA-NÍQUEIS

TRANSFORMADOS

EM

O secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, apresentou
oficialmente na última segunda-feira, dia 16 de julho, os primeiros resultados de um programa
que promete um salto de qualidade na educação e na inclusão digital no Estado do Rio de
Janeiro. Em solenidade realizada na unidade de Quintino da Faetec (Fundação de Apoio à
Escola Técnica), na Zona Norte, que contou com a presença do governador Sérgio Cabral,
foram apresentados os dois protótipos de computador montados a partir de caçaníqueis apreendidos pela Polícia Federal para uso educacional no estado. O autor da idéia é o
professor Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, coordenador do Instituto Superior de
Tecnologia da Faetec.
Nas semanas que antecederam o anúncio, a notícia já havia despertado grande
interesse pelo assunto na mídia, atraindo ainda a atenção de instituições públicas e de
profissionais ligados ao setor de ciência e tecnologia de todo o país. Os computadores
atenderão alunos da rede estadual em um projeto integrador que privilegia a inclusão digital
no estado e reúne vários setores do governo e a FAPERJ. A Fundação, ao longo dos anos,
vem apoiando as atividades da Faetec. O custo de transformação de cada máquina é de cerca
de R$ 60 por unidade.
Segundo Alexandre Cardoso, do total de 10 mil máquinas apreendidas, 130 já
convertidas serão disponibilizadas para uso nas escolas a partir do dia 4 de agosto. "Até o
final do ano teremos um total de 2 mil máquinas disponíveis. É bom que os resultados das
operações policiais se tornem uma contribuição para combater o crime e educar", comemorou
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o secretário estadual de C&T, que pretende fazer 20 conversões diárias dessas máquinas e
planeja usá-las inicialmente no ensino técnico à distância, nos cursos de mecânica,
eletricidade e manutenção de micros da Faetec.
O governador Sérgio Cabral destacou os bons resultados da iniciativa, que foi possível
graças à parceria entre os governos federal e estadual, neste caso reunindo as secretarias
estaduais de Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública, que permitiu o concretização do
projeto. "Não é apenas simbólico, é representativo transformar algo que ficaria obsoleto em
um instrumento de inclusão. A Faetec Digital está ampliando e gerando capilaridade em
vários bairros e outras cidades para ganhar a luta contra a má distribuição de renda, promover
inclusão e cidadania", declarou.
O evento, animado pela banda do Centro de Educação Tecnológica Profissionalizante
(Cetep), da Faetec de Quintino, contou com a presença dos secretários estaduais de Segurança
Pública, José Mariano Beltrame, e de Educação, Nelson Maculan; além do comandante-geral
da PM, coronel Ubiratan Ângelo; do presidente da Faetec, Nelson Massini; do diretor do
Instituto Superior de Tecnologia e Ciência da Computação do Rio de Janeiro (IST-RJ),
Fernando Motta; e do superintendente da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (responsável
pelos estados do Rio e Espírito Santo), César Augusto Barbieiro, e do diretor presidente da
FAPERJ, Ruy Marques, entre outras autoridades.
Os caça-níqueis foram apreendidos durante as operações da Polícia Federal Ouro de
Tolo, Gladiador e Tio Patinhas, entre outras. As máquinas estavam à espera de serem
destruídas em um depósito em Bonsucesso, onde outras treze mil (três mil apreendidas no
Espírito Santo e dez mil no Estado do Rio de Janeiro) encontram-se à disposição do estado
para a transformação em computadores.
"Como são prova de crime porque foram importadas irregularmente, ou fruto de
contrabando, a legislação manda destruí-las. Mas obtivemos autorização da justiça com o juiz
da 4ª Vara Federal Criminal, e administrativamente o processo está encerrado. É um esforço
do secretário Alexandre Cardoso, e do secretário Beltrame, que contou com a sensibilidade da
Receita Federal, no sentido de agilizar essa operação", explicou Barbieiro.
Professor do Instituto Superior de Tecnologia da Faetec sugeriu o reaproveitamento
O professor Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, coordenador do Instituto Superior
de Tecnologia da Faetec é o autor da idéia, surgida há alguns meses. "Conversando sobre
formas de conseguir recursos para equipamentos com o professor Nelson Massini, comentei
que algumas dessas máquinas eram computadores inteiros; outras, parciais", conta o
engenheiro eletrônico, que já trabalhou com reaproveitamento de equipamentos na PUC-Rio.
Ele ressalta que a iniciativa, prática comum em outros países, é pioneira no Estado do Rio.
Segundo Fabiano, algumas das máquinas são equipadas com
necessários ao funcionamento de um computador. "É só apagar os
referentes ao jogo, manter o hardware e fazer o reaproveitamento do
originalmente são compostas de uma placa-mãe; um processador
memória de 30 megabytes", explica.

todos os componentes
arquivos e programas
material. As máquinas
Sempron 2,3 GHz e

A parte da máquina antes usada para colocar copos é retirada e um espaço para teclado
e mouse é adaptado. Os novos computadores funcionam com o programa Linux e recebem um
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modem para permitir o acesso à Internet. "Mais adiante, elas poderão ter unidades de disquete
e CD-ROM. Igualmente, poderão servir à Faetec Digital e ser usadas, por exemplo, para
marcação de consultas da rede estadual de saúde, consultas ao banco de dados do Detran,
além de fazer o que for preciso via Internet", explica Marcos Paulo Monteiro, vice-diretor do
Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação do Rio de Janeiro (IST-RJ) da
Faetec.
Monteiro diz que dois dias são suficientes para a transformação das máquinas. "A
pintura dos gabinetes, com tinta automotiva, é o que toma mais tempo. Na verdade, essa
máquina caça-níqueis já é um computador, apenas desviado de função. Com essa conversão,
os estamos trazendo para a sua função original", resume. Se comparado aos computadores
disponíveis para compra no comércio, elas seriam o equivalente de um Pentium 4. Assim,
quando vierem a ser utilizados nas escolas, precisarão, basicamente, de um disco rígido (HD)
maior. Tudo é feito no Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro, na Faetec, na célula
de computação. Ali, os próprios alunos transformarão as máquinas de acordo com seu nível
técnico, ficando um grupo encarregado de analisar a máquina e outro de checar se há
componentes com algum defeito eletrônico.
FONTE:
http://www.faperj.br/boletim_interna.phtml?obj_id=3814

23- MAIS SOBRE A REDE PIÁ
O Objetivo do Projeto
O objetivo do projeto REDE PiÁ é transformar as máquinas caça-níqueis apreendidas
em equipamentos de informática para uso didático-pedagógico nas Escolas de Ensino Básico
e Médio, das Redes Públicas Municipais e Estadual, e de organizações governamentais e nãogovernamentais de atendimento a comunidades carentes, sendo a destinação da utilização
desses equipamentos exclusivamente a alunos matriculados nas referidas escolas e a pessoas
carentes.
Tal revitalização é executada por parte das Instituições de Ensino Superior – IES ou do
Estado de Santa Catarina através das Secretarias de Desenvolvimento Regionais – SDR, com
o apoio técnico e de coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento da UFSC - EGC e da Rede de Laboratórios de Experimentação Remota –
RExNet. Cada instituição da RExNet possui um Laboratório de Experimentação Remota RExLab. Atualmente, em Santa Catarina, há 3 instituições da RExNet: a UFSC,
RExLab/UFSC, a UNISUL, RExLab/UNISUL e a SATC, RExLab/SATC.
Sessenta e seis universidades de Santa Catarina mobilizadas num amplo projeto de
inclusão digital, chamado Rede Piá, a partir da conversão de máquinas caça-níqueis em
computadores para atender crianças e adolescentes da rede pública escolar e outras entidades
de Santa Catarina, especialmente os alunos carentes. O lançamento da Rede Piá - Reciclagem
Digital Educativa Pró-Infância e Adolescência, ocorreu no dia 30 de novembro de 2007, às 9
horas, no auditório do 9° andar do Ministério Público de Santa Catarina (Rua Bocaiúva, n°
1.750, Florianópolis). Durante o evento foram expostas três máquinas convertidas na
Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina (UNISUL), campus de Araranguá, e pela
Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), de Criciúma.
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A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Sistema ACAFE, que abrange 16
instituições, a Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa
Catarina (AMPESC), que congrega 49 instituições, e o Governo do Estado, firmaram com o
Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) Termo de Cooperação Técnica. A parceria
prevê a participação de estudantes do ensino superior na transformação das caça-níqueis em
equipamentos de informática para uso didático-pedagógico nas escolas municipais e estaduais.
Parte dos equipamentos convertidos será adaptada para uso por estudantes com deficiência.
“O objetivo do projeto é difundir o acesso à informática”, explica o Coordenador-Geral do
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ), Promotor de Justiça Gilberto
Polli.
A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ) e do
Centro de Apoio Operacional Criminal (CCR), ambos do Ministério Público de Santa
Catarina. A partir do Termo de Cooperação, os Promotores de Justiça em todas as Comarcas
do Estado poderão estabelecer parceria com as universidades filiadas ao Sistema Acafe e à
AMPESC. O projeto pioneiro no Estado foi iniciado pelo Promotor de Justiça Alex Sandro
Teixeira da Cruz, na Comarca de Criciúma, no início de 2007, em parceria com a SATC,
instituição de ensino ligada ao Sindicato Carbonífero. As máquinas adaptadas pelos alunos da
SATC oferecem jogos educativos que auxiliam na alfabetização, no aprendizado da
matemática, de ciências, entre outras áreas.
Cerca de três mil máquinas caça-níqueis que foram apreendidas em operações para
combater a contravenção penal no Estado estão disponíveis atualmente para utilização pela
Rede Piá. Como são instrumentos para a execução de uma contravenção penal, o jogo de azar,
o Código Penal prevê a perda do direito de propriedade. Portanto, todas os equipamentos
apreendidos poderão ser convertidos à medida que o processo judicial for concluído. As
máquinas que foram apreendidas em um determinado município voltarão convertidas para
escolas da mesma cidade. A UFSC, através deste portal, está disponibilizando todas as
informações relativas ao projeto REDE PiÁ, bem como os softwares livres e gratuitos, para
download e instalação nas máquinas convertidas.
A conversão dos equipamentos será custeada com a parceria de entidades que queiram
aderir ao Projeto, bem como pelos recursos arrecadados em transações penais. O contraventor
que é flagrado explorando caça-níquel recebe do Promotor de Justiça uma proposta de
transação penal, espécie de acordo previsto na legislação. Se aceitá-lo, se livra da denúncia
criminal, mas em troca deverá pagar multa que reverta em algum benefício à sociedade. A
proposta da Rede Piá é que parte da multa a ser proposta pelo Promotor de Justiça consista no
pagamento de alguns equipamentos (como teclado e mouse), além da perda da máquina em
favor do projeto, evitando a espera pelo fim do processo judicial, e ainda na destinação de
recursos para o custeio da conversão, como a compra de teclado e mouse, que custam R$
14,00 e R$ 10,00, respectivamente. Empresas privadas também poderão aderir ao projeto por
meio de patrocínio.
Origem do nome Rede Piá
O Coordenador-Geral do CIJ explica que a expressão Rede significa toda a
organização que envolve o projeto, guardando consonância também com a área da
informática, além de representar o “R” Reciclagem, o “D” Digital e o “E” Educativa. Já o PIÁ
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é um substantivo masculino utilizado para indicar um "menino", sendo o “P” de Pró, “I” de
Infância e “A” de Adolescência. Assim, surgiu o nome Rede PIÁ.
Gilberto Polli explica ainda que a logomarca corresponde à transformação de algo
sombrio, obscuro, em algo belo, colorido, traçando um paralelo entre a máquina caça-níquel e
o computador a partir dela convertido. Utiliza-se nela, ainda, a disposição de teclas e de um
monitor de forma a identificar um boneco, relacionando-o ao "PIÁ", contando o lado direito
do monitor (ou da cabeça do menino) com expressão sorridente.
A conversão dos equipamentos será custeada com a parceria de entidades que queiram
aderir ao Projeto, bem como pelos recursos arrecadados em transações penais. O contraventor
que é flagrado explorando caça-níquel recebe do Promotor de Justiça uma proposta de
transação penal, espécie de acordo previsto na legislação. Se aceitá-lo, se livra da denúncia
criminal, mas em troca deverá pagar multa que reverta em algum benefício à sociedade. A
proposta da Rede Piá é que parte da multa a ser proposta pelo Promotor de Justiça consista no
pagamento de alguns equipamentos (como teclado e mouse), além da perda da máquina em
favor do projeto, evitando a espera pelo fim do processo judicial, e ainda na destinação de
recursos para o custeio da conversão, como a compra de teclado e mouse, que custam R$
14,00 e R$ 10,00, respectivamente. Empresas privadas também poderão aderir ao projeto por
meio de patrocínio.
Gilberto Polli - Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MPSC
cij@mp.sc.gov.br
Juarez Bento da Silva -RExLab/Unisul
juarez.silva@unisul.br
João Bosco da Mota Alves
jbosco@inf.ufsc.br
Caça-níqueis
• A primeira máquina caça-níquel foi criada por Charles Fey em 1887, na cidade de São
Francisco, nos Estados Unidos. O equipamento foi o primeiro do gênero a premiar seus
jogadores com dinheiro.
• A máquina era acionada quando o jogador colocava uma moeda e puxava a alavanca. No
mesmo ano, Fey lançou uma máquina que dispensava a alavanca - ela era acionada apenas
com a moeda.
• Os caça-níqueis possuíam três bobinas, com dez figuras cada. Havia cinco tipos de
desenhos: cavalos, espadas, diamantes, corações e sinos. Se o apostador enfileirasse três sinos,
ganhava o grande prêmio. Por isso, a máquina ficou conhecida como "bell", sino em inglês.
• O primeiro hotel de Las Vegas a instalar uma dessas máquinas em seus cassinos foi o
Flamingo Hilton. O estabelecimento só instalou os caça-níqueis para ocupar as mulheres dos
jogadores de cartas. Mas fizeram tanto sucesso que, nos anos 90, já representavam dois terços
do faturamento dos cassinos.
• Os caça-níqueis são proibidos no Brasil desde 1941, assim como os jogos de azar, por
determinação do presidente Getúlio Vargas. Está no artigo 50 das Leis de Contravenções
Penais.
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FONTE:
http://guiadoscuriosos.com.br/categorias/3657/1/caca-niqueis.html

24- RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UM DOS PARCEIROS NA REDE PIÁ
19 de Fevereiro de 2009
1. MINISTÉRIO PÚBLICO
1.1. Promotor de Justiça do Juizado Especial Criminal:
a) Formular a perda da máquina para o Projeto Rede Piá e o pagamento de prestação
pecuniária (geralmente no valor de 1 salário-mínimo por máquina) na transação penal (art. 76
da Lei n. 9.099/95), sem prejuízo da perda dos valores encontrados na máquina em favor de
entidade beneficente;
b) Não sendo possível a transação, propor a perda da máquina para o Projeto Rede Piá como
condição da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95);
c) Ao final do processo, na fase de alegações finais, requerer a perda da máquina para o
Projeto Rede Piá.
1.2. Promotor de Justiça da Infância e Juventude:
a) Indicar, com o auxílio de um representante da Universidade e do Município, o local em que
será destinada a máquina convertida;
b) Fiscalizar (receber notícia de irregularidades) o devido emprego da máquina (se está
atendendo ao fim social).
2. MUNICÍPIOS (Quando a máquina, após convertida, destinar-se a entidade ou escola
municipais)
a) Efetuar o transporte da máquina caça-níquel do local em que foi apreendida até a
Universidade que fará a conversão;
b) Efetuar o transporte da máquina convertida até a escola ou entidade municipais indicadas
pelo Promotor de Justiça da Infância e Juventude;
c) Utilizar a máquina para uso direto pelas crianças, adolescentes ou pessoas carentes (vedado
o uso em atividades meramente administrativas).
Obs.: A máquina convertida retorna, em regra, ao mesmo Município em que foi apreendida.
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
a) A UFSC, através da Rede de Laboratórios de Experimentação Remota – RexLab,
compromete-se a hospedar no seu portal da Internet, através dos endereços eletrônicos
www.rexlab.ufsc.br ou www.rexlab.net, todas as informações acerca do Projeto, além de nele
disponibilizar softwares livres e gratuitos de cunho educativo para serem baixados para as
máquinas convertidas pelos demais parceiros, bem como manter um link destinado a
informações sobre a configuração das máquinas apreendidas, o número de máquinas recebidas
e destinadas a determinadas entidades, e os dados destas;
b) À UFSC, se escolhida como responsável pela conversão das máquinas caça-níquel, passa a
incumbência de assumir todas as obrigações aplicáveis às demais IES (item 5);
203

4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SDR (Ocorre apenas quando a
máquina, após convertida, destinar-se a escola estadual):
a) Efetuar o transporte da máquina caça-níquel do local em que foi apreendida até o local (a
ser definido por cada SDR) que fará a conversão;
b) Efetuar, diretamente ou mediante indicação de entidade, a conversão, no prazo máximo de
30 dias, da máquina caça-níquel em equipamento pedagógico;
c) Efetuar a manutenção das máquinas por ela (SDR) convertidas;
d) Disponibilizar área destinada ao depósito das máquinas a serem convertidas, com a devida
cautela para segurança do local;
e) Efetuar o transporte da máquina convertida até a escola estadual indicada pelo Promotor de
Justiça da Infância e Juventude;
f) Utilizar a máquina para uso direto pelas crianças e adolescentes (vedado o uso em
atividades meramente administrativas).
Obs.: A máquina convertida retorna, em regra, ao mesmo Município em que foi apreendida.
5. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – IES (Ocorre apenas quando a máquina, após
convertida, destinar-se a escola ou entidade municipal):
a) Efetuar a conversão, no prazo máximo de 30 dias, da máquina caça-níquel em equipamento
pedagógico;
b) Efetuar a manutenção das máquinas por ela convertidas;
c) Manter em suas dependências área destinada ao depósito das máquinas a serem
convertidas, com a devida cautela para segurança do local;
d) Alimentar o sistema informatizado disponível pelo RExLab, descrevendo as configurações
das máquinas recebidas para conversão e destinadas ao uso.
6. DEMAIS PARCEIROS EVENTUAIS – ENTIDADES COM FINS SOCIAIS (LYONS,
ROTARY, LOJA MAÇÔNICA, SEBRAE etc.), ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
CLASSE (CDL, SINDICOMÉRCIO, FECOMÉRCIO etc.), EMPRESAS PRIVADAS
IDÔNEAS
a) Custeio da “adesivagem” (colocação de adesivos educativos para retirar da máquina a
aparência de ilícita) da(s) máquina(s) convertida(s).
7. DA PUBLICIDADE DAS PARCERIAS
a) Nas máquinas que serão destinadas a escolas ou entidades municipais, sempre haverá a
logomarca (no tamanho mínimo de 15cm por 15 cm) do MPSC, da UFSC, da ACAFE e da
AMPESC; além da logo da Instituição de Ensino Superior responsável pela conversão, do
Município beneficiado e do eventual parceiro que promoveu a adesivagem (descrito no item
6);
b) Nas máquinas que serão destinadas a escolas estaduais (convertidas pelas SDRs), haverá
apenas a logomarca (no tamanho mínimo de 5cm por 10cm) do MPSC e do Governo do
Estado de SC;
c) Em todas as máquinas convertidas deverá constar, obrigatoriamente, uma mensagem
eletrônica, no “papel de parede” da tela do monitor, com os seguintes dizeres: “Este
equipamento eletrônico é resultado da conversão de máquinas de jogos ilegais apreendidas,
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decorrente do Projeto de Inclusão Digital desenvolvido pelo MPSC, UFSC, ACAFE,
AMPESC e Estado de Santa Catarina (colocar as logomarcas)”.
FONTE:
Ministério Público do Estado da Santa Catarina

25- REDE PIÁ: SENAC ASSINA CONVÊNIO PARA CONVERTER CAÇA-NÍQUEIS EM
COMPUTADORES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SC) aderiu ao projeto de
inclusão digital, o Rede Piá. O convênio que permite a conversão de máquinas caça-níqueis
apreendidas em operações para combater a contravenção penal em computadores para atender
crianças e adolescentes da rede pública escolar de Santa Catarina foi assinado, nesta quintafeira (19/2), no Gabinete do Procurador-Geral de Justiça em exercício, Paulo Antônio
Günther, em Florianópolis.
"É uma satisfação estar junto de um movimento coletivo. Além dos nossos alunos
verem o resultado do seu trabalho, também poderão participar do progresso da comunicade
em que estão inseridos", afirmou o Diretor Regional do Senac/SC, Rudney Raulino, durante a
assinatura do convênio. O Senac/SC dispõe de 22 escolas e mais 4 carretas que servem de
escolas móveis que rodam pelo Estado. Dos 60 mil alunos por ano da instituição, cerca de mil
são da área de informática.
"Além da relevância social, esse projeto vai proporcionar aos jovens a inclusão
digital", comentou o Diretor-executivo da Fecomércio, Marco Arzua. O Procurador-Geral em
exercício, Paulo Antônio Günther, também enalteceu a parceria. "Grande número de crianças
serão beneficiadas", disse.
Para o Coordenador-Geral do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
(CIJ), Promotor de Justiça Marcelo Gomes Silva, o convênio é importante porque aumenta as
possibilidades de encaminhamento das máquinas apreendidas para conversão, que
anteriormente, se destinavam apenas às universidades.
A Rede Piá - Reciclagem Digital Educativa Pró-Infância e Adolescência - é uma
iniciativa do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ) e do Centro de
Apoio Operacional Criminal (CCR), ambos do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).
Em novembro de 2007, o MPSC, 66 universidades e o Governo do Estado assinaram Termo
de Cooperação Técnica que instituiu a Rede Piá.
Saiba mais:
Rede Piá une MPSC, 66 universidades e Governo do Estado na conversão de caçaníqueis em computadores para alunos da rede pública (notícia de 30/11/2007) Projeto de
inclusão digital em SC transformará caça-níqueis em computadores para alunos da rede
pública(notícia de 29/11/2007) Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC
Autor: Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC
FONTE:
205

http://mp-sc.jusbrasil.com.br/noticias/825700/rede-pia-senac-assina-convenio-para-convertercaca-niqueis-em-computadores-para-alunos-da-rede-publica

26- MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS SERÃO REAPROVEITADAS PELA POLÍCIA
CIVIL
31/07/2013 | Joelma Aparecida Belchior da Silva
A partir de agora as máquinas caça-níqueis apreendidas no Estado durante as ações de
repressão aos crimes de jogos de azar, terão algumas peças aproveitadas pela Polícia Civil de
Mato Grosso do Sul e passarão a fazer parte do acervo patrimonial da instituição.
Através da portaria 369 do Delegado Geral da Polícia Civil, Jorge Razanauskas Neto,
publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (29), foi criada a Comissão de
Trabalhos Relativos ao Aproveitamento de Máquinas Caça-níqueis.
O objetivo de acordo com o delegado Carlos César Constantino, presidente da
Comissão, é fazer um levantamento e posteriormente análise técnica de todo o material
apreendido na Capital e no interior do Estado, para ver o que pode ser aproveitado.
Em Campo Grande (MS) existem pelo menos 200 máquinas caça-níqueis apreendidas,
segundo o delegado Marcos Takeshita, titular da DEOPS (Delegacia Especializada de Ordem
Política e Social). "Acreditamos que grande parte desses equipamentos podem ser
aproveitados, já que as máquinas são feitas de monitores e peças de computadores, resultando
em economia significativa aos cofres públicos", explica o delegado Constantino.
A Comissão de Trabalhos Relativos ao Aproveitamento de Máquinas Caça-níqueis é
composta pelos delegados Carlos César Constantino e Fernando Villa de Paula e pelos
investigadores de polícia judiciária José Carlos Barros da Silva e Lúdio Espírito Santo.
FONTE:
http://www.pc.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=160&id_comp=3631&id_reg=211374
&voltar=home&site_reg=160&id_comp_orig=3631

27- MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS APREENDIDAS SÃO REINVENTADAS PARA O
BEM
Edição do dia 14/07/2011
14/07/2011 22h03 - Atualizado em 14/07/2011 22h03
Material que movimentava o crime, agora, faz a criatividade dos estudantes funcionar. Com
algumas modificações, as máquinas servem até para acessar à internet.
No interior de São Paulo, um juiz teve uma ideia para reaproveitar as centenas de
máquinas de caça-níqueis apreendidas pela polícia.
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Parece até um ferro velho de computadores, mas é o depósito da Faculdade de
Tecnologia de Tatuí, a 140 quilômetros de São Paulo. São máquinas caça-níqueis, apreendidas
pela polícia, que ficavam empilhadas por vários anos nas delegacias.
"Geralmente estas máquinas eram colocadas num pátio e se passava por sobre elas
com um rolo compressor. Eu disse: Não! Eu quero dar uma destinação útil para estas
máquinas em proveito da população”, conta o juiz Marcelo Nalesso Salmaso.
Em Tatuí, quem cometeu pequenos crimes paga a pena alternativa ajudando a
desmontar as máquinas. Depois, os alunos do curso de tecnologia da automação fazem uma
espécie de garimpo para descobrir o que pode ser aproveitado.
"A gente achou essa placa mãe. Acho que ela pode ser reaproveitada, apesar dela estar
um pouco suja. No laboratório eles checam os motores, chips, circuitos elétricos. O material
que movimentava o crime, agora, faz a criatividade dos estudantes funcionar. E quem ganhou
foi a faculdade: os alunos montaram totens, que operam com apenas um toque. Os painéis de
aviso espalhados pelo campus. A caneta eletrônica e a lousa digital estão sendo usadas em
escolas da cidade.
“Todo esse material seria descartado da forma que está aqui, então muitas peças
seriam perdidas, peças que nós reaproveitamos de várias maneiras” diz a estudante Elaine
Andrade.
O projeto cresceu tanto que agora os moradores da cidade também estão sendo beneficiados.
Uma estrutura de madeira era da máquina caça-níquel e um computador também eram usados
pros jogos de azar. Mas os alunos fizeram algumas modificações. E agora a população está
usando a máquina para acessar à internet. É tudo de graça!
Os equipamentos foram instalados na câmara municipal e na prefeitura.
“Bastante interessante porque agora está sendo realmente usado pra uma coisa útil.
Bastante importante para cultura, para conhecimento, para que as pessoas possam estar
realizando coisas do bem", diz a estudante Mônica Rodrigues.
FONTE:
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/07/maquinas-caca-niqueis-apreendidas-saoreinventadas-para-o-bem.html

28UNISUL
TRANSFORMA
EDUCACIONAIS

CAÇA-NÍQUEIS

EM

FERRAMENTAS

Máquinas apreendidas pela Polícia e que estavam destinadas a virarem sucata são
recuperadas e ganham utilização na área da educação e da inclusão digital. No lugar de
viciados em jogos de azar, crianças e adolescentes em busca de conhecimento.
Esta troca de posições está sendo colocada em prática com o Projeto de Reciclagem de
Computadores desenvolvido no campus Araranguá da Unisul – que recebeu máquinas de
caça-níqueis apreendidas e as está transformando em ferramentas educacionais e de inclusão
digital.
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O projeto funciona desde 2001 na recuperação de máquinas doadas por empresas e que
depois de recuperadas são repassadas para instituições filantrópicas. A idéia de reaproveitar os
caça-níqueis surgiu devido ao acompanhamento de notícias sobre a destruição dos
equipamentos apreendidos, diz o professor Juarez Bento da Silva.
Ele observa: “Tivemos acesso a estas máquinas e pudemos verificar que elas eram
muito boas e que poderiam ser reprogramadas para a utilização educacional. Fizemos a
solicitação à Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa
Catarina, que prontamente abraçou o projeto e nos cedeu o primeiro lote”.
O primeiro protótipo já está pronto e os professores e estudantes voluntários do curso
de Sistemas de Informação trabalham para deixar prontas outras 34 máquinas cedidas por
intermédio da Central de Polícia da cidade de Criciúma. O trabalho dos voluntários consiste
na limpeza do equipamento, que está preparado e programado para os jogos de azar, e na
instalação de sistema operacional e programas educativos que permitem a nova utilização.
Se fossem comparadas com computadores comuns o preço de mercado estaria em
torno de R$ 2 mil. “Temos que fazer apenas um investimento de R$ 25,00 com um teclado e
um mouse. O restante reaproveitamos das máquinas que têm equipamentos como
processadores, cartões de memória e monitores de qualidade”, acrescenta o professor.
De acordo com informações da Polícia, até 2006 já haviam sido apreendidas cerca de
40 mil máquinas caça-níqueis em todo o Brasil. Com estes números tão representativos o
professor Juarez Silva espera que o projeto iniciado em Araranguá seja levado para todo o
país.
“Como todos os softwares instalados são livres e se adaptam à capacidade de cada
máquina reciclada, acreditamos que esta proposta pode ser levada adiante e, inclusive, haver
uma cooperação entre a nossa universidade e outras que queiram desenvolver o trabalho.
Máquinas para reciclar é o que não faltam pelo país afora”, desafia.
Outra aplicação das máquinas que está sendo estudada pelo projeto é, a partir de
componentes utilizados em caçaníqueis, desenvolver interface diferenciada para educação
infantil e educação especial. “Para isso esperamos contar com o apoio dos profissionais
especializados nesta área para desenvolver a ferramenta que melhor se adapte às necessidades
educativas deste público”, finaliza Juarez.
FONTE:
Revista Unisul, 2º semestre de 2007.
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