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RESUMO

Este trabalho objetivou estudar a gestão de tecnologia da informação (TI) na
Secretaria da Educação do Estado da Bahia enquanto apoio ao desenvolvimento
dos seus processos finalísticos: gestão escolar e ensino-aprendizagem, propondo,
na sua conclusão, um modelo de governança de TI adequado, voltado para as
escolas públicas estaduais, potencialmente possível de ser implantado na rede de
escolas do Estado. O objeto da pesquisa pautou-se no estudo dos processos que
formam a camada de infraestrutura e suporte de TI, não abordando os processos
finalísticos em si. Estes, apenas, deverão ser beneficiados pelo modelo de
governança elaborado. A motivação parte do fato de a Secretaria da Educação não
possuir um Plano Diretor de Informática com foco no apoio aos processos de ensinoaprendizagem e gestão escolar operacionalizados na escola – processos finalísticos
da SEC. Para a consecução do objetivo seguiu-se uma abordagem praxiológica e,
também, o método dialógico defendido por Mikhail Bakhtin. Buscando-se construir
uma proposta de governança para a TI na educação, com a participação ativa de
especialistas em tecnologias educacionais (TE), em tecnologia da informação (TI) e
em Tecnologias de Gestão (TG). O modelo construído é uma proposta passível de
implantação na rede de escolas públicas estaduais da Bahia.

Palavras-chave: tecnologia da informação (TI); governança de TI; processos
finalísticos da educação; infraestrutura de TI; tecnologias educacionais.

ABSTRACT

This study investigated the management of information technology (IT) in the Ministry
of Education of the State of Bahia while supporting the development of their
finalistics: school management and teaching-learning, proposing in its conclusion, a
model of appropriate IT governance , aimed at public schools, potentially able to be
deployed in the network of State schools. The object of the research was supported
by a study of the processes that form the layer of infrastructure and IT support, not
addressing the finalistics itself. These, alone, should be benefited by the governance
model established. The motivation stems from the fact the Department of Education
does not have a Master Plan with a focus on supporting the processes of teaching
and learning and school management operationalized at school - finalistics SEC. To
achieve the goal followed an approach praxiological and also the dialogical method
advocated by Mikhail Bakhtin. Seeking to build a governance proposal for IT in
education, with the active participation of experts in educational technology (ET) on
information technology (IT) and Management Technologies (MT). The model
constructed is a proposal can be successfully implemented in public schools of the
state of Bahia.

Keywords: information technology (IT), IT Governance; finalistics education; IT
infrastructure, educational technologies.
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INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo, com o advento das novas tecnologias informacionais, tem
mostrado uma forte desregulamentação da forma de organização espaço-tempo que
as gerações anteriores acostumaram-se a ver e praticar. O desenvolvimento dessas
novas tecnologias encurtou grandes distâncias, de várias ordens sociais e exige, a
cada dia, novas posturas e ações organizacionais, sociais e intelectuais dos atores
que compõem a sociedade contemporânea.

Surgem assim, novas demandas

sociais, vinculadas a esta nova forma de organização e, consequentemente, às
tecnologias da informação e comunicação. O que, pressiona o Estado a adotar
também as novas tecnologias e até disseminá-las através de políticas públicas e
governamentais, pois:
As tecnologias de informação afetam, embora de forma desigual, todas as
atividades econômicas: setores maduros, como a têxtil, se rejuvenescem;
surgem novas indústrias, como o software, que constituem a base de novo
processo de desenvolvimento. No cerne dessas mudanças encontra-se o
crescimento cada vez mais acelerado dos setores intensivos em informação
e conhecimento. As TIs passam a ser fundamentais para a gestão pública,
privada e individual. [...] o avanço e a difusão do novo paradigma tecnoeconômico vem exigindo o desenvolvimento de novos formatos e
estratégias empresariais e de outras instituições (como centros de ensino,
pesquisa
e
administração
pública)
que
também
demandam,
crescentemente, uma carga cada vez maior de informação e conhecimento
para desempenharem suas funções. Tais novas estratégias e formatos
mostram-se também crescentemente intensivos e, portanto, dependentes
de informação e conhecimento. Desta forma, estes últimos passam a ser
vistos no novo cenário como seus recursos fundamentais. Assim é que se
justifica o fato de diversos autores referirem-se à nova ordem mundial como
Era, Sociedade ou Economia da Informação e do Conhecimento, resultante
de uma “revolução informacional” (LASTRES; FERRAZ, 1999, p. 33).

Desta forma, alguns teóricos pesquisadores enxergam a necessidade de uma nova
ordem organizacional adequada aos novos tempos:
Visualiza-se a emergência de um novo regime ou ordem informacional,
onde a dinâmica institucional emergente contribui, em grande medida, para
moldar, de modo positivo ou restritivo, o perfil do novo padrão sócio-técnicoeconômico. “Comércio eletrônico, privacidade e ética na Internet, ampliação
e reformulação das garantias de direitos de propriedade intelectual, novas
regulamentações no campo das telecomunicações, no mundo do trabalho e
da educação são apenas algumas das áreas nas quais se impõe a
necessidade de novas regras e normas que ordenem os processos de
geração, acesso, fluxo, disseminação e uso de informações e
conhecimentos, bem como que regulem as novas práticas e relações que se
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estabelecem em torno dessas atividades (LASTRES e ALBAGLI, 1999, p.
19).

A adesão de uma organização a essa onda de inovação tecnológica incessante, traz
consigo a necessidade de aquisição e manutenção de um aparato de equipamentos
tais como: estações de trabalho, impressoras, servidores de redes, robôs de backup, rede de comunicação, roteadores, link de dados, equipamentos de comunicação,
sistemas de gerenciamento da infraestrutura, sistemas especializados no negócio da
organização, internet, intranet, ambientes colaborativos e, principalmente, técnicos e
conhecimentos especializados para o suporte de todo esse parque de instrumentos.
E, para que se possa fazer uma boa gestão desses recursos, entra em cena um
ramo da gestão, já bastante disseminado, chamado “Governança de TI”.
A governança de TI ou governança de TIC, como prefere alguns autores, “pode ser
definida como especificação de direitos decisórios e framework de responsabilidades
para estimular comportamentos desejáveis na utilização de TI” (MANSUR, 2007, p.
2). Estes comportamentos desejáveis significam os resultados obtidos por toda a
sistemática de TI e por sua gestão, a partir de um planejamento da TI, alinhado ao
negócio da organização. Esse planejamento deve estar totalmente pautado em
processos controlados e buscando sempre a eficiência dos processos e a eficácia
dos resultados.
Segundo Weill e Ross (2006, p. 2), “extrair maior valor da TI é uma competência
organizacional de importância crescente. Todos os líderes da empresa precisam
desenvolver essa competência”, não é uma questão de se trabalhar com mais afinco
ou por mais tempo. Na verdade, é uma questão de se requerer um envolvimento de
pessoas de vários setores da organização nas decisões de TI, bem como, de uma
concepção de novas maneiras de se tomar decisões ou de desenvolvimento de
novas técnicas para implementar tais decisões.

Pelo menos, cinco decisões inter-relacionadas sobre tecnologia da informação,
devem ser tomadas, para um mínimo de Governança, para que a organização logre
êxito nos seus processos e otimização nos seus investimentos em TI: os processos
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de TI; a arquitetura de TI; a infraestrutura de TI; as necessidades de aplicações do
negócio e os investimentos e a priorização de TI (WEILL e ROSS, 2006, p.27-28).

O uso de tecnologias da informação tem se tornado de importância vital para as
organizações,

já

que

facilita

e

potencializa

a

execução

dos

processos

organizacionais. E, assim, há uma busca constante em ampliar a sua eficiência
operacional, o que motiva as organizações a ampliarem sempre a utilização da TI e
melhorarem suas estratégias de governança.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

A ausência de um plano diretor de informática (PDI) ou de um processo bem
elaborado de planejamento de tecnologia da informação na Secretaria da Educação
do Estado da Bahia, que contemple uma estratégia de investimento, disseminação e
utilização dos recursos tecnológicos, bem como a sua manutenibilidade nas
unidades escolares estaduais, suscita a necessidade de uma sistemática que
direcione o conjunto de fatores envolvidos na gestão da tecnologia da informação
(TI), para a otimização das ações e recursos empregados no sistema educacional
público estadual. Assim, na busca de uma tecnologia de gestão que auxilie no
desempenho dos processos educacionais suportados por tecnologia da informação,
almeja-se a construção de uma proposta-modelo de “governança de TI” que traga
eficácia e, também, eficiência à gestão do aparato tecnológico que serve ao sistema
educacional, principalmente no que concerne à rede escolar, local aonde se
operacionalizam os processos finalísticos da Educação – gestão escolar e ensinoaprendizagem.
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ENUNCIADO DO PROBLEMA

Qual seria o modelo adequado de governança de tecnologia da informação, aplicado
ao sistema público de ensino básico do Estado da Bahia, como instrumento de apoio
aos processos finalísticos nas escolas públicas?

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma proposta-modelo de governança para a gestão da tecnologia da
informação da Secretaria da Educação do Estado da Bahia que seja capaz de
atender com eficácia e eficiência às escolas da Rede Pública Estadual de Ensino
Básico, como instrumento de apoio aos principais processos finalísticos da
Secretaria da Educação: gestão escolar e ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contextualizar a introdução da tecnologia da informação e sua aplicação nas
escolas públicas estaduais;
- Analisar a atual governança de tecnologia da informação, do sistema de Educação
Estadual da Bahia, na perspectiva do apoio aos processos finalísticos da
Educação;
- Elaborar uma proposta-modelo de governança voltada para a rede de escolas
estaduais que seja capaz de gerir, adequadamente, a tecnologia da informação, a
fim de apoiar os principais processos educacionais finalísticos: gestão escolar e
ensino-aprendizagem.
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QUESTÕES NORTEADORAS

1) Como o Setor Público Educacional do Estado da Bahia está delineando a sua
política de tecnologia da informação e qual é a política de governança de TI para
as escolas públicas?
2) Quais são os processos finalísticos da escola pública estadual baiana, suportados
por tecnologia da informação, e como se arranja essa tecnologia no apoio aos
processos informatizados?
3) Quais os principais entraves encontrados no sistema educacional que impedem
uma gestão eficaz do aparato de tecnologia da informação?
4) Qual seria o modelo adequado de governança de TI, que ajudaria na eficácia e
eficiência da gestão do aparato tecnológico e consequentemente no desempenho
dos processos finalísticos das escolas públicas do Estado da Bahia?

JUSTIFICATIVA
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC tem feito investimentos
significativos em sistemas de informação e em infraestrutura de TI para
informatização da rede educacional do Estado. Todavia, esses investimentos, em
grande parte, têm atendido a algumas demandas pontuais e, principalmente, aos
processos de gestão, nas unidades administrativas centralizadas. Contudo, percebese, que, tais investimentos não atingiram um patamar de eficácia que atendam às
suas necessidades quanto aos seus processos finalísticos nem, tampouco dos seus
beneficiários:

gestores

de

escolas,

professores,

pedagogos,

técnicos

e,

principalmente, alunos da rede pública.
Portanto, devido à abrangência, dessa Instituição – Educação - percebe-se a
necessidade de formulação de uma política governamental, no sentido de se
implementar tecnologias de gestão que facilite uma gestão eficaz dos sistemas de
informação, da infraestrutura e do suporte de TI na rede educacional. Muitos projetos
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inovadores de tecnologias educacionais, mediados pela tecnologia da informação,
são gestados e levados às unidades escolares, todavia, enfrentam muita dificuldade
na sua implementação, por falta de equipamentos adequados, sistemática de
suporte, redes de comunicação de dados, acesso à internet e manutenção dos
instrumentos existentes. O que suscita a necessidade de um esquema de
governança de TI que consolide e garanta a estabilidade mínima necessária ao
funcionamento da sistemática computacional da rede pública de educação.

Esta problemática tem forte imbricação de cunho profissional com o pesquisador, o
qual desempenhou, por quase três anos, função de gestor de tecnologia da
informação, na Secretaria da Educação do Estado da Bahia, objeto da pesquisa.
Onde percebeu um grande hiato entre a gestão de tecnologia da informação
praticada e o que seria um trabalho mais científico, balizado por critérios e processos
coerentes de governança de TI, capaz de suportar as políticas governamentais
voltadas para os processos finalísticos do sistema educacional e que seja
racionalizado pela eficiência e a eficácia.

Se não há uma gestão coerente na área de Informática da Secretaria da Educação
do Estado da Bahia, principalmente, quando se focaliza os processos de
investimento, disseminação e utilização de recursos tecnológicos para as unidades
escolares, evidencia-se assim, a falta de métodos que sistematizem e direcionem o
conjunto de fatores envolvidos no processo para a otimização de ações e recursos
empregados, faz-se necessária uma análise técnica e científica para, com isso, se
construir um modelo de gestão que dê conta desse problema. Assim, este trabalho
propõe a construção de um modelo de governança de TI que tenha potencialidade
de ser implantado na Rede Pública Estadual de Ensino Básico.
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LIMITES DA PESQUISA

É importante salientar que este trabalho não pretendeu estudar as Tecnologias
Educacionais, Pedagógicas ou de Ensino-Aprendizagem. Assim, não aborda sobre
as aplicações ou processos educativos, a não ser em breves citações nos casos de
esclarecimentos e ilustrações. O trabalho focaliza a gestão da tecnologia da
informação - a infraestrutura de informática e comunicação de dados, sua
arquitetura, os softwares de suporte, o modelo decisório, o investimento em TI e os
processos adequados e necessários ao desenvolvimento e ao apoio às tecnologias
e processos finalísticos da educação. Numa perspectiva de gestão desses fatores
para uma boa governança, na busca de um bom desempenho das tecnologias
educacionais nas escolas. A preocupação é com a disponibilidade dos recursos
tecnológicos, buscando-se soluções para que os processos suportados por TI não
sofram interrupção.

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA

No primeiro capítulo pretendeu-se contextualizar o sistema público estadual de
ensino em relação ao uso da TI na Bahia, mostrando a evolução recente da
sociedade brasileira, a introdução da educação burguesa e a chegada da informática
educativa na Bahia, caracterizando ainda a situação atual dessa informática
educativa. No segundo capítulo busca-se caracterizar a gestão dos processos
educacionais suportados por tecnologia da informação na escola pública do Estado
da Bahia, analisar o processo de inserção do ProInfo na Bahia e faz-se uma alusão
à uma gestão por processo na área da tecnologia da informação, nas escolas
públicas. No terceiro capítulo analisa-se a governança de TI como apoio
fundamental ao processo de gestão das tecnologias da informação; explora-se
brevemente os modelos de administração pública vividos no Brasil, trazendo o foco
para o modelo de administração pública gerencialista que é aonde se apóia mais
apropriadamente o arcabouço da governança de TI; Conceitua-se ainda e analisa-se
a governança de TI como processo necessário à gestão da tecnologia da
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informação. No quarto capítulo esboça-se, à luz dos enunciados e contextos
analisados, uma proposta preliminar de governança de TI para o sistema escolar
estadual público da Bahia, utilizando-se do guia teórico Control Objectives for
Information and Related Tecnology – COBIT; mostra-se o porquê da adoção deste
guia de melhores práticas de gestão de TI, bem como, os potenciais benefícios a
serem auferidos. No quinto capítulo elencam-se os caminhos metodológicos
trilhados pela pesquisa, dentro das abordagens praxiológica e dialógica como
caminhos direcionadores dos estudos. E, no sexto capítulo apresentam-se os
resultados da pesquisa, advindos das análises e diálogos realizados ao longo dos
estudos, momento no qual se explicita ainda a proposta final para um modelo de
governança de TI para a SEC. Por último, seguem as referências, apêndices e
anexos inerentes ao trabalho.
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1
CONTEXTUALIZAÇÃO
DO
SISTEMA
PÚBLICO
ESTADUAL DE ENSINO EM RELAÇÃO AO USO DA TI, NA
BAHIA

1.1 EVOLUÇÃO RECENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA

A evolução recente do capitalismo brasileiro passa por uma espécie de conflito entre
o avanço e o retrocesso. Durante o século XX o Brasil experimentou a implantação
de políticas desenvolvimentistas que representaram a modernidade, mas, que
enfrentaram vários obstáculos, inerentes ao próprio sistema político brasileiro, para
que avançassem. Apesar da vontade política de uma geração de governantes, em
relação à modernização do País, percebe-se um resfriamento na implantação de
grande parte dessas políticas, na prática. Mas, qual é a razão desse conflito, Já que
o modo de produção brasileiro é capitalista e, para o capitalismo é interessante que
se implemente processos modernos que levem à eficiência e produtividade? A
resposta a este questionamento é o que se tentará demonstrar ao longo desta
seção. As evidências ao longo da história recente do capitalismo brasileiro têm
mostrado que apesar do movimento desenvolvimentista, estabelecido a partir do
getulismo, a modernização da sociedade tem sido retardada, em parte por
resistência da ordem hegemônica vigente, que aparentemente não se amoldara,
com facilidade, às inovações técnicas que surgira.

Verifica-se que a sociedade hegemônica brasileira não se definira categoricamente
pela mudança de uma cultura senhorial para uma cultura burguesa emergente. Para
a burguesia, é condição primeira a busca do lucro, através da eficiência na
produtividade, possibilitada por técnicas produtivas, o que, não se verifica como
primazia na cultura senhorial, carregada de atitudes mandonistas, muitas vezes em
detrimento do desenvolvimento. Cultura esta, predominante no Brasil durante a
velha república a partir do empoderamento político e financeiro da oligarquia agrária.
Portanto, a possibilidade de modernização baseada em grandes mudanças nas
relações de produção não foi recepcionada amigavelmente pela ordem social
dominante. Isto representava, para aquela sociedade, perda de poder a partir da
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percepção de que se reduziria o controle das relações sociais e de produção, sua
grande arma de manutenção do “status quo”, dentro daquela sociedade acostumada
com o mandonismo coronelista, que até a década de 20 era ainda muito fortemente
presente, principalmente no norte e nordeste do país. Todavia, “[...] após 30 o
governo getulista passou a direcionar o Brasil para uma política nacional
centralizada de desenvolvimento industrial e de mercado [...]” (MATTA, 2000).

O Setor Público Brasileiro tem um histórico bastante incrustado de mandonismo dos
grupos hegemônicos da sociedade. Com o getulismo inicia-se a implantação do
projeto de industrialização brasileira, o que sustentaria uma economia de mercado.
O que, significara a introdução do capitalismo moderno no país. Todavia, como a
cultura organizacional pública brasileira é bastante permeada de preceitos
patrimonialistas e clientelistas, herança do regime imperial apropriadas pela ordem
senhorial, o conflito entre a modernidade e o conservadorismo estivera sempre
presente na administração pública. A disputa de espaço entre os defensores da
implantação de um estado modernizado baseado no regime capitalista-burguês e os
que representam a velha oligarquia agrária e senhorial-patrimonialista sempre fora
muito acirrada dentro da administração pública. O que se pode considerar um
processo natural de correlação de forças na sociedade brasileira.

Dentro desse contexto vários fatores contribuíram para os conflitos de interesses nas
mudanças empreendidas desde o Governo Vargas. Segundo Edson Nunes (2003),
durante o processo de introdução do capitalismo moderno, o Brasil teve de criar
novas instituições em período relativamente curto, as quais nem sempre atenderam
aos apelos de impessoalidade requeridos pelas modernas relações de mercado. A
prática personalista terminou permeando muitas das instituições estabelecidas.

Segundo Edson Nunes
Existem quatro padrões institucionalizados de relações ou “gramáticas” que
estruturam os laços entre a sociedade e instituições formais no Brasil:
clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo
de procedimentos. Dos quatro, apenas o último reflete claramente a lógica
do moderno mercado capitalista. (NUNES, 2003, p. 17). Grifo nosso.
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Nunes enquadra essas categorias de análises que ele chamou de gramáticas em
dois grupos típicos encontrados nos regimes de governo: o personalismo e o
impersonalismo, onde o clientelismo é típico do personalismo, o universalismo de
procedimentos é impersonalista, enquanto que o corporativismo e o insulamento
burocrático são gramáticas semi-pessoais e semi-impessoais, uma vez que elas são
penetradas pela lógica personalista do clientelismo, como também, são baseadas na
lógica do impersonalismo. (idem, p. 42).

Dentro da lógica do personalismo pode-se enquadrar também o patrimonialismo,
categoria que interpenetra todas as gestões governamentais na administração
pública brasileira e que, provavelmente, gerou as condições para o desenvolvimento
e aplicabilidade do clientelismo no país.

O clientelismo, caracterizado como um sistema informal de controle de fluxo de
recursos materiais e de intermediação de interesses, sempre conseguiu sobreviver a
todas as mudanças e planos políticos de governo dentro da administração pública
brasileira. O corporativismo, introduzido no Brasil pelo governo Vargas, também é
um sistema de intermediação de interesses, com a diferença para o clientelismo de
que é legal, organizado, reconhecido, permitido e/ou criado pelo Estado. Todavia,
permite regras claras para todos os que a ele estão submetidos. (idem, p. 40).

O universalismo de procedimentos é o oposto do clientelismo, significa a
transparência total nas ações governamentais. É “...associado à noção de cidadania
plena e igualdade perante a lei”... onde “...os benefícios e encargos públicos são
alocados de acordo com um conjunto de regras e procedimentos gerais...”. Assim, o
universalismo de procedimentos seria totalmente impersonalista. Já o insulamento
burocrático, outra categoria bastante utilizada no país e no mundo, “...significa
reduzir os limites de arena de formulação de políticas [...] em geral com a exclusão
dos partidos políticos, do Congresso e das demandas populares. Excluindo-os, os
atores que promovem o insulamento almejam refrear o personalismo e a
patronagem”. Geralmente os ambientes operativos do insulamento são as agências
estatais e as empresas públicas. (idem, p. 35).
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Entretanto, nenhuma das categorias citadas existiu isoladamente no ambiente
político brasileiro. Elas sempre conviveram na administração pública brasileira e,
foram mais ou menos presentes, de acordo com as diretrizes, força política ou
ditatória, bem como da governabilidade e do jogo de interesse de cada governo.

Essas figuras, inerentes à cultura política brasileira, foram trazidas à evidência
porque influenciam grandemente as ações políticas e vão ajudar, mais adiante, a
compreender as decisões governamentais e a disputa de poder, que terão impacto
direto no objeto estudado.

Assim, evidencia-se que essa disputa de poder se dá entre as forças capitalistas
burguesas, que defendem a modernização na direção de uma sociedade de
mercado, e, a oligarquia agrária patrimonialista e clientelista, personalizada,
principalmente, pelos defensores da cultura senhorial. Isto traz à análise um conflito
existente entre a possibilidade de uma gestão tecnicista, baseada na eficiência,
expressão mais pura do capitalismo burguês, que não é isenta de clientelismo, e,
uma gestão patrimonialista-clientelista, herdada das práticas políticas senhoriais,
que enxerga na modernização dos processos produtivos, uma perda de controle do
movimento da sociedade e dos meios de produção, cujo domínio é fundamental para
a continuidade dessa supremacia.

Essa coexistência de correntes de poder é bem clara no texto de Bresser Pereira
(2001)
A sociedade não mais é uma Sociedade Senhorial, de senhores e escravos,
mas não se transformou em uma Sociedade Capitalista clássica, de
burgueses e trabalhadores; foi além e assume características crescentes de
uma Sociedade Pós-Industrial, na medida em que o pequeno estamento
burocrático estatal deu lugar a uma imensa nova classe média burocrática
ou tecnoburocrática pública e privada, cujos estratos mais elevados
passaram a dividir com a alta burguesia não apenas o poder mas também o
excedente econômico. Isto ocorria principalmente porque a nova classe
média profissional se definia pelo controle do novo fator estratégico de
produção: o conhecimento técnico e organizacional. A burguesia capitalista
e os trabalhadores organizados ampliaram suas bases e se diversificaram.
Uma imensa camada de trabalhadores pobres senão miseráveis, entretanto,
continuou mal absorvida pelo sistema capitalista e excluída dos benefícios
do desenvolvimento econômico. [...] (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 222).
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Parece que aqui está se falando de duas sociedades diferentes coexistindo no
mesmo tempo e espaço. Na verdade, é a mesma sociedade capitalista aonde
existem correntes diferentes, na classe dominante, defendendo os seus modelos
mais eficazes de manutenção do controle dos meios produtivos e das relações
sociais. A diferença é que uma corrente é categoricamente burguesa e a outra é
senhorial. A primeira está mais inclinada ao corporativismo e universalismo de
procedimentos e segunda é inclinada ao conservadorismo dos costumes
mandonistas, patrimonialistas e clientelistas.

Isto não quer dizer que a burguesia seria um regime democraticamente melhor que o
regime senhorial, pois experiências recentes mostram que, mesmo que o Estado
utilize

mecanismos

como

o

insulamento

burocrático

e

universalismo

de

procedimentos, mostra-se facilmente coptáveis por expedientes clientelistas.
Todavia, dentro do processo de modernização da sociedade, as ações do regime
burguês mostram-se mais eficazes, até mesmo por conta da busca pela eficiência
para o sua própria auto-sustentação.

Para o Prof. Florestan Fernandes, a supremacia da burguesia nos países periféricos
fora uma necessidade ao processo de transformação capitalista, principalmente
após a segunda guerra mundial, na luta contra regimes socialistas. As nações
capitalistas hegemônicas, necessitariam de “parceiros sólidos” nas economias
dependentes e sub-desenvolvidas. O que desencadeou processos de fortalecimento
político das burguesias nacionais periféricas e “retardatárias”, para sustentar as
autodefesas e a dominação do regime. (FERNANDES, 1987, p. 294).
As burguesias nacionais dessas nações converteram-se, em consequência,
em autênticas “fronteiras internas” em verdadeiras “vanguardas políticas” do
mundo capitalista [...] Já não só a possibilidade, mas também a persistência
da transformação capitalista e da dominação burguesa vão passar por um
eixo especificamente político. Se as burguesias nacionais da periferia
falharem nessa missão política, não haverá nem capitalismo, nem regimes
de classes, nem hegemonia burguesa sobre o Estado. O que sugere que a
Revolução Burguesa na periferia é, por excelência, um fenômeno
essencialmente político, de criação, consolidação e preservação de
estruturas de poder predominantemente políticas, submetidas ao controle
da burguesia ou por ela controláveis em qualquer circunstâncias.
(FERNANDES, 1987, p. 294).
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Analisando o texto acima, percebe-se que o movimento de modernização capitalista
era inevitável nas economias capitalistas e já não cabiam mais políticas baseadas
num regime aristocrático agrário advindas da cultura senorial.

1.2 A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE DE MERCADO NA BAHIA

No Estado da Bahia houve dificuldades à implementação de inovações trazidas pela
introdução de um capitalismo moderno, pois a modernização significava a perda de
controle por parte da sociedade hegemônica, tipicamente senhorial, e que oferecia
restrições ao capitalismo moderno burguês nacional, representado pelo Sudeste e
Sul. O período hegemônico da burguesia brasileira data de 1930 a 1945. Após este
período há um aumento considerável da entrada de capital estrangeiro no país,
inaugurando-se aí o projeto burguês multinacional, segundo Matta, que sugere
[...] tratar a história da república baiana em torno da contradição dessas
duas forças: de um lado a ascensão do capitalismo e burguesia paulistas,
que levava o país para uma organização de uma sociedade de massas,
voltada para a produção industrial e organização de mercados internos
orbitais do centro financeiro paulista, que articulava-se aos centros do
capitalismo mundial. Por outro lado a sobrevivência, na Bahia, das relações
de poder e produção vindas do Império, ou mesmo de períodos anteriores,
e que tendiam a não aceitar os parâmetros de eficiência, produtividade
e cidadania defendidos pela sociedade burguesa, e adotados por São
Paulo e os estados do Sul, principalmente após a República, e de forma
crescente durante o século XX. (grifo nosso). (MATTA, 2007, pg. 02).

Todavia, após 1945 houve várias ações para a modernização da Administração
Pública do Estado da Bahia, seguindo-se a tendência e exigência do plano nacional,
as quais atendiam às pressões internacionais, pela implantação de uma
administração pública burocrática mais técnica. No período de 1945 a 1964 verificouse o início de um movimento de planificação do Estado da Bahia com a implantação
dos conceitos de burocracia na administração pública, na tentativa de limitar o
clientelismo e o patrimonialismo, práticas estas institucionalizadas nas relações do
setor público. (FREIXO e SILVA 2008, p.10).

A partir de 1964, quando acontece o golpe militar no País, que passara a ser
governado pelos militares até o ano de 1984 prossegue-se a modernização do país.
E, instala-se a política de descentralização industrial, atingindo vários estados
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brasileiros, inclusive a Bahia. Essa política imposta pelo governo federal trouxe
consigo, a necessidade de aceleração da modernização da administração do setor
público no sentido da eficiência e produtividade, travando-se um verdadeiro embate,
porém silencioso, entre as forças capitalistas burguesas e as forças conservadoras.
Nesse período já se observa uma tentativa de introdução de um modelo
administrativo descentralizado, sistêmico e estruturado, com padronização de alguns
processos de trabalho. Enxergando-se aí características do universalismo de
procedimentos.
No início dos anos 80, uma nova tentativa de reformar a burocracia e
orientá-la na direção da administração pública gerencial, foi conduzida pelo
recém criado Ministério da Desburocratização, tendo entre seus objetivos a
revitalização das organizações do Estado, a melhoria e simplificação de
processos administrativos e a promoção da eficiência. (FREIXO e SILVA
2008, p.10).

De fato, na década de 80, o estado recorre à tecnologia da informação para a
modernização dos processos de trabalho. Na Bahia, o movimento da inserção da
tecnologia da informação se faz mais intenso na década de 90, aproveitando-se o
rápido desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação,
principalmente

da

microinformática

e,

a

expansão

da

indústria

de

microcomputadores que se internacionalizou e chegou fortemente ao Brasil após a
abertura do mercado de informática ao comércio internacional. Supõe-se, também,
que a expansão da tecnologia da informação na administração pública sugere tanto
uma adaptação mais célere à economia de mercado quanto uma expansão de
processos baseados em preceitos do universalismo de procedimentos, por conta das
diretrizes gerencialistas emergentes. Pois a tecnologia da informação, além de
possibilitar uma melhor organização e controle, possibilitaria um atendimento de
maior capilaridade e mais padronizado.

1.3 A EDUCAÇÃO BURGUESA NA BAHIA

Como um dos pilares fundamentais de qualquer movimento de mudança cultural de
um povo, a educação foi um dos focos principais do movimento modernista, na sua
missão de se contrapor à ordem senhorial. Desde os anos 30 a modernidade investe
em uma educação “burguesa” profissionalizante e voltada para a competência
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(MATTA, 2005). Todavia, verifica-se que essa educação burguesa teve sua
implantação bastante lenta no Brasil e, principalmente na Bahia, aonde as forças
senhoriais se mostravam mais consistentes.

Na Bahia, até o final da Primeira República, a educação não possuía um viés de
formação científica ou técnica, haja vista que a sociedade hegemônica não tinha um
compromisso voltado para a produtividade e a eficiência dos processos produtivos e
sim de ostentação de poder e controle das relações sociais. A educação tinha um
forte viés de legitimar e reproduzir a cultura e a ordem de então, ou seja, apenas os
filhos da oligarquia senhorial gozavam da oportunidade de estudar em escolas
superiores, contudo, sem a preocupação de formação técnica. Essa realidade
começa a mudar a partir da introdução da burguesia no país, que veio tomando
conta das relações sociais e produtivas no sentido sul–norte, juntamente com uma
doutrina calcada na eficiência produtiva que impõe a necessidade de massificação
da educação profissionalizante, sem, no entanto, obter um êxito significativo.
[...] As propostas de educação profissional e eficiente vão sempre encontrar
obstáculo na necessidade prática senhorial de manter a educação ilustrativa
e legitimadora das posições e privilégios, o que era contrário à educação
massiva proposta pelas sociedades burguesas. Os projetos de educação
burguesa serão quase sempre obstacularizados pelas ações dissimuladoras
dos planos senhoriais.
É importante notar que o sucesso das doutrinas científicas, jurídicas e
políticas burguesas no Brasil só se dá a partir do autoritarismo capaz de
organizar cada processo no nível desejado de controle, centralização e
massificação, próprios do avanço burguês, ao mesmo tempo em que se
cuida da permanência da estrutura senhorial aonde interessa, ou quando
ela representa uma necessária estabilidade social. [...] (MATTA, 2005.
p.117).

Então, ao que parece, por conta do arraigado poder político das antigas oligarquias,
a educação profissionalizante tem um avanço mais lento na Bahia em relação aos
estados do sul e sudeste. Contudo, nos últimos 30 anos, realiza-se mais fortemente
o intuito burguês de implantação de uma escola voltada para o ensino
profissionalizante.
Somente a partir daquela década de 80 a conjuntura mudou para um apoio
explícito à política de expansão da escolaridade e educação do estado, na
medida em que a Bahia se tornava indubitavelmente dominada pela
sociedade de mercado e sua lógica de poder baseada nos projetos sociais,
demandante da educação massiva e profissional burguesa como parte de
sua política de acúmulo e poder. (MATTA, 2005. p.123).
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Observa-se que, nesta época a sociedade capitalista baiana já havia se alinhado
com burguesia internacional. A qual, já fazia exigências de mudanças na educação,
bem como em vários setores sócio-econômicos do país. Desta forma, o segmento
educacional brasileiro deveria se reestruturar não somente para reproduzir a
doutrina burguesa no país, mas, também, para que ele próprio passasse a consumir
bens oriundos da produção internacional, principalmente, produtos da indústria de
tecnologias da informação.

1.4 A CHEGADA DA INFORMÁTICA EDUCATIVA NA BAHIA

A lógica capitalista burguesa sugeria que a educação no Brasil não continuasse a
ser exercida da mesma forma que outrora, quando era regida pelas forças
senhoriais, as quais não tinham nenhuma preocupação com o seu desenvolvimento
massificador. Pois a tônica produtiva capitalista burguesa necessita de trabalhadores
qualificados tecnicamente para a sua manutenção e ampliação. Assim, como é
próprio da burguesia, a padronização de processos técnicos e a eficiência para a
expansão da produtividade, a educação também teve que se adequar para
reproduzir os novos moldes de produção da economia de mercado. Assim, a
profissionalização técnica, que não fora interessante para a sociedade senhorial,
torna-se uma característica forte de sustentação da nova ordem econômica e social.

A tecnologia da informação (TI), como informática educativa, foi introduzida na
educação brasileira como sendo uma ferramenta de apoio pedagógico que iria
alavancar a qualidade da educação no país. Poderia, caso os interesses desse
empreendimento estivessem mais focalizados nessa premissa. Daí a informática
educativa, no Brasil, poderia ter se desenvolvido mais apropriadamente - mais
integrada aos processos pedagógicos - e assim, mais proveitosa nos projetos
educacionais. (BONILLA e PRETTO, 2000, p. 8).

Considerando a aceleração da tentativa de inserção da tecnologia da informação no
Brasil e na Bahia, nos últimos 30 anos, e que essa aceleração se deve em grande
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parte ao financiamento do Banco Mundial, o qual tem aportado recursos 1 na
educação brasileira. Percebem-se aí, as ações de um modelo capitalista neoliberal,
financiador da reprodução do modelo, baseado em premissas tecnicistas e,
reducionistas das relações sociais democratizantes e da emancipação das pessoas
enquanto sujeitos críticos e reflexivos. Assim, tem sido as políticas de inserção da
informática educativa, focalizadas na lógica de mercado, sob o escudo da eficiência,
eficácia e produtividade, expandindo e disseminando a instrumentalização, através
da distribuição de computadores para as escolas. Criara-se assim, um nicho para o
mercado consumidor desses equipamentos que, na maioria das vezes, não são
necessariamente casados com os projetos pedagógicos. E, isto tem acontecido com
o aval e orientação dos governos, conforme comenta Passos (2006):
[...] as discussões acerca da tecnologia na educação, pelo viés da
Tecnologia Educacional (TE), datam do final da década de 60, quando as
políticas educacionais buscavam um funcionamento racional da escola para
atender às demanda do processo de industrialização do país,
principalmente à formação de mão-de-obra [...] Neste modelo, a busca pela
racionalização dos procedimentos escolares enfatiza a aplicação de
técnicas e a aplicação de aparelhos numa perspectiva tecnicista, pois
desloca o foco das ações governamentais dos problemas estruturais para
simples introdução de um aparato técnico [...]. (PASSOS, 2006, p. 47).

Assim, faz-se necessário trazer a tona a já conhecida pergunta: a quem interessa
este “modelo” de expansão da TI nas escolas? Pois, há décadas se vem investindo
na introdução da utilização da informática na educação, como recurso auxiliar ao
processo de ensino-aprendizagem e à prática pedagógica, sem que tenha,
necessariamente, mudado ou melhorado a educação no país.

Tomadas como recurso fundamental à inovação das práticas de ensinoaprendizagem, as “novas tecnologias” ou “tecnologias da informação” trouxeram
para o seio escolar a obrigatoriedade de se aprender outra disciplina, que traz
intrinsecamente a necessidade de rápidas atualizações para si, além de múltiplas
variações no seu arcabouço tecnológico e operacional, gerando assim grande

1 O ProInfo investiu na sua primeira etapa em 19997/1998 o total de R$ 476.000,00 (quatrocentos e
setenta e seis milhões de reais) onde cerca de 46% foram destinados para capacitação de
professores e o restante custearam a infraestrutura tecnológica e equipamentos. Os estados e
municípios entraram com uma contrapartida de 20% e os outros 80% vieram, do Governo Federal por
financiamento do Banco Mundial. Foram distribuídos 100 mil computadores, por quotas, para os
estados. A Bahia foi contemplada com a quota de 8,85% (8000 computadores), precedida de SP, RS
e MG, com 14,77%, 12,16% e 11,31%, respectivamente. (BRASIL/MEC, 1996, p. 20-25).
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complexidade para o seu domínio e operacionalização, por parte dos usuários,
sejam estes multiplicadores desse conhecimento ou usuários finais que apenas as
utilizam como ferramentas finalísticas. Consequentemente, a TI e a TE2 trazem
consigo a necessidade de constantes capacitações, reciclagens e, principalmente,
formação continuada nesta área.

Essa nova disciplina figura transversalmente a todas as outras, pois dela as outras
devem fazer uso, como uma ferramenta de trabalho. Todavia, o estudo dessas
tecnologias tomou corpo de ciência, codificada sob a égide das Ciências da
Informação. E, é no aprendizado desse conhecimento que paira a necessidade de
volumosos investimentos por parte do poder público, para que se obtenha, no corpo
docente e no corpo técnico do sistema educacional, um mínimo de conhecimento
para o uso e operacionalização da TI. Em paralelo cria-se a necessidade de
expansão da distribuição de equipamentos de informática, fundamentais à
sustentação dessa nova sistemática de ensino-aprendizagem.
Na Bahia, toda essa sistemática vem se contrapor a uma ordem senhorial,
patrimonialista e clientelista ainda bastante presente e poderosa. Talvez isso
explique a grande dificuldade de efetividade da informática educativa na educação
pública baiana. Pois a TI, apesar do seu viés tecnicista e reducionista burguês,
dentro da sua característica colaborativa embute o germe da democratização social,
através da disponibilização de informações e facilidade de acesso.

As características burguesas da produtividade mais técnica e mais eficiente, o que
profere aos trabalhadores mais conhecimento dos processos produtivos, não era
assimilada pela sociedade hegemônica baiana, a qual já se submetia à ordem
burguesa, mas ainda cultivando práticas tipicamente senhoriais.

A disponibilização de ferramentas informatizadas, no Brasil e na Bahia, para a área
educacional, em escala de política pública, data-se da década de 80, todavia, a sua
implementação se deu de forma lenta, gradual e incompleta.

2

Tecnologia(s) Educacional(is) – TE, é a tecnologia da informação aplicada à educação e que
compõe o processo pedagógico, por ex.: os softwares aplicados, os jogos eletrônicos educacionais e
os objetos digitais de ensino-aprendizagem.
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Segundo Bonilla e Pretto, (2000), citando Moraes, (1993), somente após várias
experiências nas universidades, relacionadas à informática educativa,
[...] o MEC começa a demonstrar interesse pela área, o que é evidenciado
no Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND - 1975/1979) e no Plano
Setorial de Educação e Cultura (III PSEC - 1980/1985), os quais apontam o
“uso de tecnologias educacionais e dos sistemas de computação como
possíveis instrumentos catalisadores de vantagens para a melhoria da
qualidade da educação” (Moraes, 1993:18) e a importância de manter-se
em dia com os progressos na área mediante a atualização de
conhecimentos técnico-científicos. [...] (BONILLA e PRETTO, 2000, p. 8).

Por intermédio da Secretaria Especial de Informática (SEI), entidade ligada ao
Conselho de Segurança Nacional - CSN, juntamente com o MEC e CNPq, são
realizados dois grandes seminários no país: em 1981, o I Seminário Nacional de
Informática na Educação, em Brasília e em 1982, o II Seminário Nacional de
Informática Educativa, em Salvador. Este, teve como tema central “O impacto do
computador na escola: subsídios para uma experiência piloto do uso do computador
no processo educacional brasileiro, a nível de 2º grau”. (BONILLA e PRETTO, 2000,
p. 8 e 9).

Pode-se dizer que estes seminários foram o grande marco da informática educativa
para o nível básico de ensino no país e geraram as primeiras políticas públicas que
determinaram o início da utilização de computadores nas escolas públicas. Nesse
bojo de discussões, é criada em 1983 a Comissão Especial de Informática na
Educação – CE/IE, formada por integrantes da SEI, do MEC, do CNPq, da FINEP e
da Embratel com o objetivo implementar ações para levar os computadores às
escolas públicas. A qual analisa experiências em outros países sobre a utilização de
computadores nas escolas públicas e define os encaminhamentos do processo de
introdução da informática na educação brasileira (OLIVEIRA, 1997 p. 31-32).

Grandes ações visavam dar concretude à Política de Informática Educativa,
Iniciando-se com o Projeto EDUCOM (Educação com Computadores) – criado em
1983, tinha como objetivo a inserção de meios tecnológicos – computadores – nas
escolas públicas, além de proposta interdisciplinar para a implantação de centros
piloto, com o fim de incentivar o uso de computadores no processo de ensinoaprendizagem.
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Em 1984 foi criado o Centro de Informática Educativa – Cenifor, vinculado ao
MEC e logo transferida para a Funtevê - que teve como finalidade, entre outras:
1. Coordenar a captação e o repasse de recursos visando o financiamento
do Projeto EDUCOM;
2. Promover a integração dos centros piloto e garantir o repasse das
informações a outras estruturas da rede federal, como também das redes
estaduais e municipais de ensino;
3. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos centros piloto do Projeto
EDUCOM além de promover as atividades de discussão sobre a utilização
da informática no processo educacional junto a outros setores da
sociedade.
(OLIVEIRA, 1997, p. 35).

Os centros piloto se dedicaram a pesquisas sobre o uso dos computadores na
Educação, Cada centro tinha uma característica própria e autônoma. Contudo,
segundo Oliveira (1997, p. 41) os pesquisadores envolvidos com o Projeto Educom,
cobravam do MEC uma política mais clara sobre os novos rumos para a informática
educativa. E, em 1986 foi criado o Comitê Assessor de Informática para
Educação de 1º e 2º graus – CAIE/SEPS, com a finalidade de assessorar sobre a
utilização de computadores na educação básica, o qual passou a ser o local de
discussão e de encaminhamento da Política Nacional de Informática na Educação.
E, nas suas primeiras discussões, definiu as seguintes ações prioritárias para o MEC
aplicar naquele ano:
1. Realizações de concursos nacionais de softwares educacionais, como
forma de estimular a produção nesta área;
2. Redação de um documento sobre a Política Nacional de Informática na
Educação;
3. Implantação de Centros de Informática Educacional – CIEs para atender
a aproximadamente 100 mil usuários, com mil unidades de máquina, em
convênios com Secretarias Estaduais e municipais de Educação;
4. Definição e organização de cursos de formação de professores dos CIEs;
5. Avaliação e, se fosse o caso, reorientação do Projeto Educom.
(OLIVEIRA, 1997, p. 41).

O CAIE elaborou ainda uma política de ação imediata em informática na educação,
em 1987, com os seguintes objetivos:
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1. Gerar subsídios que contribuíssem para o estabelecimento de uma
Política Nacional de Informática na Educação Básica;
2. Desenvolver uma infraestrutura de suporte junto às secretarias de
educação (grifo nosso);
3. Estimular e disseminar as aplicações da utilização da Informática
Educativa junto aos sistemas estaduais e municipais de ensino;
4. Estimular a capacitação de recursos humanos para o trabalho com
Informática Educativa;
5. Avaliar a validade racional e econômica da Informática Educativa, de
acordo com os objetivos da educação brasileira [...]
(OLIVEIRA, 1997, p. 41)

Nesse momento já se observa a política nacional de informática na educação se
preocupando com a infraestrutura de informática. E este ponto é um dos objetivos
deste trabalho de pesquisa, o que o coloca no trilho para o qual ele objetiva focalizar
– o funcionamento de todo a aparato tecnológico. Até então, as ações públicas
estavam preocupadas em ampliar os conhecimentos em informática educativa. Isto é
muito natural para a formação de uma massa conhecedora da operacionalização
das novas tecnologias, e num momento posterior se faça a expansão física de
equipamentos nas escolas, preocupando-se com a sustentabilidade do seu
funcionamento, para que os projetos pedagógicos, baseados em TI, possam se
aplicar na prática.

A partir dessas diretrizes básicas nascera o projeto de formação de recursos
humanos, ministrado na UNICAMP, em duas edições – FORMAR I em 1987 e, em
1989 o FORMAR II, o qual, tinha o objetivo de formar em informática educativa, com
nível de especialização e carga horária de 360 horas, professores dos vários
estados. Segundo Oliveira (1997), este curso teve alguns aspectos negativos, como
o fato de ter sido realizado fora do local de trabalho e longe da residência dos
participantes, ter sido muito compacto e, além disso,
Muitos desses participantes voltaram para o seu local de trabalho e não
encontraram as condições necessárias para a implantação da informática
na educação. Isso aconteceu tanto por falta de condições físicas (falta do
equipamento) quanto por falta de interesse por parte da estrutura
educacional. [...].(OLIVEIRA, 1997, p. 47).
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Assim, percebe-se a necessidade de se desenhar um plano de governança para o
funcionamento da Informática na educação. Esse plano seria colocado em prática
através dos Centros de Informática e Educação – CIED, que “começaram a ser
implantados no ano de 1988, tendo ocorrido no período de 1988 a 1992 o início de
atividades em 19 Centros de Informática”. (OLIVEIRA, 1997, p. 47). O MEC cederia,
em comodato, os equipamentos e financiaria parte dos gastos iniciais e os estados e
municípios, através das suas secretarias de educação, se responsabilizariam pelo
espaço físico, as instalações dos equipamentos e infraestrutura, bem como, pela
alocação de pessoal para operacionalizar respectivos Centros.

As dificuldades de operacionalização dos centros foram muitas e, em 1987 foi
realizada em Florianópolis a “Jornada de Trabalhos de Informática na Educação:
Subsídios para políticas”. A partir de recomendações dessa jornada, nasceu, em
1989, o Programa Nacional de Informática Educativa – PRONINFE, cujo, teve
como escopo os mesmos ingredientes de sempre: formação de recursos humanos e
apoio na implementação dos Centros de Informática. Desta vez com abrangência
para os três níveis: Centros de Informática na Educação Superior - Cies; Centros de
informática na Educação de 1º e 2º Graus e Especial – Cied e Centros de
Informática na educação Técnica – Ciet (OLIVEIRA, 1997, p. 49).

No ano de 1991, foi elaborado o Plano de Ação Integrada para a Informática
Educativa – PLANINFE, para o período de 1991 a 1993 para redimensionar
políticas de órgãos de Governo no sentido de integrar e garantir ações para o
fortalecimento do processo de informatização na educação. Objetivando a formação
de professores, envolvendo universidades, secretarias, escolas e outras instituições.
Em 04 de setembro de 1995 o MEC lançou o Programa TV Escola, primeiro como
projeto piloto no Piauí, sendo levado ao nível nacional em 1996. Nasceu com o
objetivo de melhorar a qualidade do ensino da escola pública através de programas
de educação à distância, para prover capacitação de professores dos ensinos
fundamental e médio. Para a montagem das tele-salas foi fornecido para cada
escola, aderente ao programa, um kit tecnológico; televisor; videocassete; fitas VHS
e uma antena parabólica. Todo esse material é adquirido com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados às Secretarias
Estaduais ou Municipais de Educação. Além disso, foram desenvolvidos a Revista
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TV Escola, o Guia de Programação, os Cadernos da TV Escola e a Grade da
Programação. (DUARTE, 2001).

No nível nacional, pode-se dizer que o primeiro grande plano brasileiro estruturado e
articulado pelo governo, e discutido com a sociedade, visando um plano diretor de
informatização geral para o país, data de 2000, com a publicação do “Livro Verde” embrião do Programa Sociedade da Informação no Brasil. O projeto, conduzido pelo
Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT visava uma execução em três estágios:
estudos preliminares para a elaboração das linhas mestras do Programa; propostas
detalhadas e publicadas no Livro Verde; ampla consulta à sociedade para a
elaboração do plano detalhado de execução do Programa, publicado num
documento chamado de Livro Branco.
O Livro Verde, elaborado por mais de trezentos técnicos e pesquisadores, teve duas
premissas básicas muito importantes:
a. Cobrir todos os aspectos considerados relevantes para a sociedade da
informação no Brasil, de P&D a aplicações, do setor governamental ao setor
privado, de tecnologias avançadas a impacto social;
b. Chegar até o nível de ações concretas, para subsidiar a construção do plano
detalhado – Livro Branco.
Sendo assim, para que se conseguisse abranger os setores de governo, iniciativa
privada e sociedade civil, o trabalho foi distribuído em sete grandes linhas de ação:
1. Mercado, trabalho e oportunidades;
2. Universalização de serviços para a cidadania;
3. Educação na sociedade da informação;
4. Conteúdos e identidade cultural;
5. Governo ao alcance de todos;
6. P&D, tecnologia-chave e aplicações;
7. Infraestrutura avançada e novos serviços.
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Dentre os itens abordados no Livro Verde, dois deles interessam a este trabalho
diretamente, o item “Educação na sociedade da informação” e o item “Infraestrutura
avançada e novos serviços”.
O Livro Verde não avança em detalhes do como fazer, nem exatamente o que deve
ser feito. Todavia, traz diretrizes gerais juntamente com algumas premissas
consideradas necessárias a qualquer plano de expansão da informática educativa. O
texto já traz uma visão avançada de que não se deve apenas capacitar as pessoas
para o uso da TI sem a preocupação da transformação do cidadão, conforme cita:
Pensar a educação na sociedade da informação exige considerar um leque
de aspectos relativos às tecnologias de informação e comunicação, a
começar pelo papel que elas desempenham na construção de uma
sociedade que tenha a inclusão e a justiça social como uma das prioridades
principais. [...] Formar o cidadão não significa “preparar o consumidor”.
Significa capacitar as pessoas para a tomada de decisões e para a escolha
informada acerca de todos os aspectos na vida em sociedade que as
afetam, o que exige acesso à informação e ao conhecimento e capacidade
de processá-los judiciosamente, sem se deixar levar cegamente pelo poder
econômico ou político. (Brasil, 2000, p. 45)

Assim como o Livro Verde não aprofunda nem detalha questões relativas à
educação, o “Livro Branco”, etapa subseqüente da obra, não faz referências
explícitas ao tema. A obra preocupa-se muito com a economia e o desenvolvimento
tecnológico sem metas claras para a área educacional. O que de alguma forma
frustra aos que esperavam um plano bem detalhado de ações de governo,
principalmente para a educação.
O Programa Nacional de Informática na Educação - ProInfo, foi criado em abril de
1997 pelo MEC, desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância (SEED)
para, em parceria com as secretarias de educação estaduais e municipais, expandir
o uso das TI e TE no ensino básico, como instrumentos de auxílio no processo de
ensino-aprendizagem. Cada estado montou a sua Coordenação Estadual ProInfo,
para implantar as tecnologias de informação (TI) nas escolas públicas estaduais e
municipais, juntamente com os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). Os NTE
foram criados nos estados e municípios e equipados com a infraestrutura de
informática e comunicação. Estes têm em seu corpo funcional professores
especialistas em tecnologia educacional e em tecnologia da informação.
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No Estado da Bahia os NTE foram criados em julho de 1998, através do decreto
governamental 7.380. Para dar conta dos compromissos assumidos pela adesão ao
ProInfo, o Estado da Bahia lança o PROINFE – Programa Estadual de Informática
da Educação. Na sequência, cria os NTE que teve importante atuação, todavia,
nunca atingiu de fato os seus objetivos, até mesmo porque não tem sido tratado com
a necessária importância, pois, é a única instância do sistema educacional que tem a
atribuição de dar suporte à TI na escola.
A partir da década de 2000 potencializa-se a estrutura de educação à distância,
através do Instituto Anísio Teixeira – IAT, fortalecendo-se os programas de formação
continuada de professores e gestores escolares, através, principalmente da maior
utilização da rede de vídeo-conferência – Rede Educação, bem como da Internet.

Surgiram, na Secretaria da Educação do Estado (SEC), projetos de várias naturezas
baseados na utilização das tecnologias da informação e comunicação:
- Aumento da banda (link)3 de internet do sistema educacional, de 8 Mbps4 para 24
Mbps. (BAHIA, 2009);
- Implantação, em 2007, do Projeto Escola Conectada com banda larga, patrocinado
pelo Governo Federal, aumentando substancialmente o número de escolas
conectadas à internet;
- Implantação, em 2008, do Projeto “Ensino Médio no Campo Mediado por
Tecnologia”, com o objetivo de levar o ensino a localidades rurais de difícil acesso,
através de ensino presencial a partir de um estúdio no Instituto Anísio Teixeira, tendo
um professor mediador em cada sala, e interação em tempo real, com transmissão
para 400 salas na primeira etapa - meta prevista para 2009;
- Aquisição de 22.000 aparelhos de “TV Pen-drive” ou “Monitor Educacional”. Tratase de um equipamento de TV com tecnologia que permite a leitura de memórias
flashes (pen-drive e cartões) que reproduz seus conteúdos automaticamente quando
inseridos, sendo manipulados por controle remoto, podendo conter arquivos digitais
3

Link – canal de conexão a uma rede de dados. Neste caso, à internet, fornecido pela Companhia de
Processamento de Dados da Bahia – PRODEB.
4
Velocidade de transmissão de dados pela rede de comunicação - Mbps – Mega bit por segundo.
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de várias extensões (dados, músicas, fotos e vídeos, bem como apresentações por
slides). O equipamento, além de captar o sinal normal de televisão, permite ainda a
conexão com computador, DVD e outros equipamentos de reprodução de áudio,
imagem e dados. Contemplando-se todas as salas de aula, bibliotecas, laboratórios
de informática e salas de professores da rede estadual de ensino. O projeto contou
também com um programa de formação dos docentes para à utilização do
equipamento e, principalmente, para desenvolver habilidade em produzir seus
próprios conteúdos digitais. Todavia, a operacionalização da ação sofreu graves
falhas, inicialmente, haja vista que algumas escolas não puderam instalar o
equipamento, algumas por falta de segurança, outras por não possuírem
ambientação adequadas para instalação do aparelho. Além disso, a SEC não teria
conseguido ainda desenvolver inteiramente o seu projeto de capacitação dos
professores para utilização do equipamento.
Há ainda a gestação de outros projetos para potencializar o uso da TI na Educação:
o desenvolvimento do Portal Educacional, Ambiente Colaborativo WEB, Produção de
Conteúdos Digitais; e, o projeto de Gestão Escolar Informatizada. Desta forma,
apesar de se verificar algumas atitudes concretas para a expansão da TI na
educação, é notório que o sistema educacional ressente-se de um plano unificado
de convergência desses projetos que se apresentam como projetos pontuais por
serem planejados isoladamente, bem como, ressente-se de uma política adequada
de manutenção de todo esse aparato tecnológico.

1.5 A ESTRUTURA DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA

A potencialização do uso da tecnologia da informação na rede escolar pública, muito
provavelmente, depende de uma gestão eficaz de todo o aparato de TI para suportar
as tecnologias educacionais nas escolas. Não se criou, na Secretaria da educação
do Estado da Bahia, um órgão que aglutinasse todos os projetos de tecnologia da
informação, que também trabalhasse com a informática educativa. A TI sempre foi
tratada difusamente no sistema educacional. Assim, cada órgão trata de uma parte
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da TI, sem a devida integração de projetos e, também, sem o alinhamento, em torno
do tema, com o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação à Distância –
órgão que trata do assunto no Governo Federal.

QUADRO 1 - Órgãos que cuidam da TI na SEC
ÓRGÃO
IAT/DIRED – Instituto
Anísio Teixeira, através da
Diretoria de Educação a
Distância.

FINALIDADE
Responsável pela informática educativa na esfera
estadual; coordena os NTE (em número de 16).
Todavia, não tem conseguido atingir plenamente a
sua função, até mesmo porque não tem recursos,
principalmente humanos, suficientes para dar conta
desta ação.
Responsável também pela coordenação da
distribuição dos kits de conectividade do GESAC5,
que promove a conexão de internet via satélite, para
escolas em localidades de difícil acesso.

DG/CMO – Diretoria Geral,
através da Coordenação
de Modernização.

Responsável pela tecnologia da informação, no que
tange à gestão dos órgãos centralizados da SEC.
Responsável pelo desenvolvimento e manutenção
dos sistemas, no âmbito da Educação Estadual.
Tem dado apoio técnico de manutenção de
informática na rede computacional das escolas da
capital. Contudo não tem competência regimental
para esta ação. Também não possui recursos
humanos em número suficiente para alargar a sua
base de atendimento às escolas.
Responsável também pela provisão e monitoramento
das conexões de dados e de internet para todos os
órgãos da Educação, inclusive as escolas, através da
Rede Governo. Hoje a Secretaria tem 611 escolas
conectadas por esta rede, num universo 1600
escolas.

SUPEC/DIROE –
Superintendência de
Organização e
Atendimento da Rede
Escolar, através da
Diretoria de
Reordenamento e
Organização da Rede
5

Responsável pelo suprimento e aparelhamento das
escolas. Tem equipado as escolas com laboratórios
de informática, com recursos do Projeto Alvorada do
Governo Federal. Todavia, esse benefício é apenas
paras as escolas novas. O que pressupõe que as
escolas com laboratórios antigos não os renovam
numa periodicidade razoável.

Programa do Governo Federal: Governo eletronico - Serviços de Atendimento ao Cidadão. Objetiva
é promover a inclusão digital em locais de difícil acesso e em comunidades em estado de
vulnerabilidade social. (http://www.idbrasil.gov.br/programa-gesac).
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Escolar.
SUDEB/DIREM –
Superintendência de
Desenvolvimento do
Ensino Básico, através da
Diretoria de Ensino Médio.

Em 2007, este órgão criou a Coordenação de
Educomunicação para tratar dos assuntos correlatos
ás práticas de ensino-aprendizagem utilizando a
informática educativa. Encontra-se em implantação
dos seus processos, por ser uma unidade recém
criada.
Em 2008, este órgão asssumiu um núcleo de
desenvolvimento de conteúdos digitais, o qual se
encontrava sob a direção da Coordenação de Ensino
Superior – CODES. Esse núcleo se encontra em
plena atuação, criando conteúdos e objetos de
aprendizagem para o nível de ensino Básico e
coordena,
juntamente
com
a
CMO,
o
desenvolvimento do Portal Educacional da SEC.

1.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA
INFORMÁTICA EDUCATIVA NA BAHIA

Apresenta-se na Bahia uma situação, ao que parece, não muito diferente da maioria
dos outros estados da federação (BAHIA, 2008c). Apesar de vários esforços
despendidos para a inserção da informática na educação, que aparece mais
acentuadamente a partir dos anos 80, não se conseguiu chegar a uma solução que
pudesse, minimamente, ser chamada de “informatização das escolas públicas”.

O que se vê é uma profusão de capacitações, distribuição de equipamentos e
implementação de projetos inacabados, que até o presente momento não resultaram
em um todo estruturado e funcional para a informática educativa.

Nunca houve um plano de governança estruturado para a informática educativa na
Bahia. No que se refere à governança de tecnologia da informação, ou seja, uma
gestão planejada da tecnologia da informação, dentro do sistema educacional
público, não se tem registro. A TI tem sido introduzida, em grande parte, descasada
de projetos bem elaborados, seja para a gestão, seja para a educação.
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Diante de tanto esforço e planos destinados ao projeto de informática educativa na
Bahia, há de se supor que as escolas públicas do estado deveriam estar muito
melhor aparelhadas e com uma cultura de uso da TI muito mais avançada. Contudo,
há uma falta de planejamento integrado e uma fragmentação das ações das
instâncias operacionais da SEC, responsáveis pela implantação e operacionalização
da informática educativa. Conforme os exemplos abaixo, extraídos dos relatórios de
gestão da Coordenação de Modernização da SEC, e dos projetos e relatórios de
execução da matrícula, elaborados entre os anos de 2006 a 2009.
- O Regimento da Secretaria não deixa claro qual é o papel da Coordenação de
Modernização – CMO. Esta unidade, não possui recursos próprios, não é unidade
gestora-orçamentária. Atua na área administrativa e apóia precariamente a
manutenção das escolas da Capital. Gerencia o contrato de serviço de
conectividade de internet para todo o sistema educacional, fornecido pela
Companhia de Processamento de Dados da Bahia – Prodeb, que é bastante
precário, no que se refere à velocidade dos links de internet, muito por falta de
infraestrutura no território baiano. A CMO faz a gestão dos serviços de informática
nos órgãos centralizados – Órgão Central, IAT, Direc e Conselho, mas não tem
recursos para apoiar as escolas. Assim, as escolas não possuem uma logística de
manutenção dos equipamentos que têm a sua garantia de fábrica vencida, nem da
sua rede lógica interna, bem como, não possui garantia de reposição de qualquer
equipamento de informática que fora danificado.
- O Instituto Anísio Teixeira - IAT, através dos NTE, não consegue fazer a
manutenção adequada dos laboratórios de informática das escolas, o que seria sua
atribuição em se tratando dos laboratórios montados pelo ProInfo. Esses laboratórios
têm a garantia de manutenção dos equipamentos, apenas durante o período de
vigência da garantia de fábrica – geralmente de três anos, acionada através dos
NTE responsáveis. Após este período de garantia de fábrica, nenhuma sistemática
de manutenção foi planejada para estes laboratórios.
- Os laboratórios montados com recursos de outras fontes que não do ProInfo, ou
seja, pelo Projeto Alvorada, também contam apenas com a garantia de fábrica dos
equipamentos, geralmente de dois anos.
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Não foi encontrado, na SEC, nenhum processo perene de planejamento nem de
gestão efetiva da rede de computadores das escolas. Não obstante, existe um
processo de caráter sazonal que possui essas características. Trata-se do processo
de gestão de TI para o projeto matrícula, de periodicidade anual. O referido
processo, que tem a função de apoiar a execução da matrícula, é realizado com
muito critério e garantias para que a rede de comunicação, o sistema de matricula e
a sua operacionalização não falhem durante o período de matrícula, o qual dura
cerca de trinta dias. É mister salientar que todo o projeto é fruto de um esforço
coletivo de vários setores de trabalho da SEC, e, tem retornado o resultado
conforme planejado. Contudo, o processo supracitado, engloba apenas os postos de
matrícula – cerca de seiscentos - montados nas escolas durante o período, não
abrangendo todas as escolas nem todos os computadores das escolas-posto. Ao
final do período de matrícula o processo é desmontado.
Desta forma, percebe-se que existe solução para uma gestão eficaz de todo o
aparato tecnológico da rede de escolas. O exemplo do processo de gestão da TI
montado para a matrícula é interessante, porém, não é passível de ser replicado
para toda a rede e para todo o período letivo por que é muito dispendioso e não tem
características de processo cotidiano, é pensado apenas para um período.
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2 A GESTÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS
SUPORTADOS POR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA
ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Este capítulo do trabalho se preocupará com o funcionamento dos processos
educacionais, suportados por tecnologia da informação (TI), das escolas públicas
estaduais da Bahia. Far-se-á uma análise da gestão dos processos que estão e/ou
deveriam estar estruturados e funcionando atualmente para a facilitação dos
processos de ensino-aprendizagem e de gestão escolar, de acordo com as políticas
públicas implementadas, já citadas no capítulo anterior.

Pode-se chamar de processos educacionais suportados por TI, todos os
procedimentos de trabalho efetuados por uma unidade escolar, que para a sua
execução seja necessária a utilização de recursos computacionais: “hardwares”,
“softwares” e conhecimento em tecnologia da informação (TI), bem como, em
tecnologias educacionais (TE).
Então, para que se possa apurar a eficácia da execução das políticas de TI na
Educação Básica, bem como do funcionamento dos processos suportados por TI
nas escolas, faz-se necessária uma análise da gestão dos recursos computacionais
colocados à sua disposição e, também, dos processos de trabalho implantados para
a operacionalização dessa TI na Rede Pública Estadual de Ensino Básico. Para este
fim é salutar se recorrer mais detalhadamente ao Programa Nacional de Informática
Educativa - ProInfo, lançado em 1997 pelo Ministério da Educação (MEC), já que
este programa representa a política pública mais completa de fomento e aplicação
prática do uso da TI nas escolas públicas.

2.1 O PROCESSO DE INSERÇÃO DA TI NA EDUCAÇÃO

O ProInfo foi gestado em plena ascensão das políticas neo-liberais no Brasil, num
momento de vigência ampla da burguesia no país. O Governo Federal adota, assim,
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diretrizes próprias do capital internacional, no qual se apoiou, através do Banco
Mundial, para financiamento de vários projetos sociais brasileiros, bem como,
projetos de informatização na educação. Na Bahia, a sociedade hegemônica já
trabalhava com as diretrizes do capital burguês internacional. Todavia, os seus
prepostos influentes não foram necessariamente substituídos por representantes
modernizadores de pensamento autenticamente burguês. A sociedade hegemônica
senhorial, revestida de poder, vestira-se de burgueses modernizantes, para não
deixar espaço político desocupado, porém não convertera-se a ponto de acatar e
implementar todas as diretrizes burguesas neo-liberais, as quais miravam regras e
procedimentos mais claros para o sistema produtivos. Essa sociedade hegemônica,
de então, oriunda da cultura senhorial, embora se apresentasse com a retórica da
modernização,

e,

talvez

até

tivesse

a

consciência

da

necessidade

do

estabelecimento de uma sociedade mais técnica e competitiva, não hesitaria, pela
sua própria cultura patrimonialista e clientelista, em estabelecer barreiras ao
processo modernizante que confere certo grau de conhecimento técnico aos
trabalhadores, o quais executam os processos produtivos. Entretanto, projetos de
cunho modernizante, baseados em tecnologia da informação, foram implementados.

Atenta-se para o fato de que diante das exigências do capital internacional, não
havia outra saída. Assim, mesmo em meio aos seus conflitos de interesses, a
sociedade hegemônica baiana inicia a trajetória de informatização na educação.

Nesse cenário, infere-se que o interesse não era prioritariamente a informatização
da educação como um projeto viável que daria mais autonomia à escola, haja vista,
que a educação pública não deve ser submetida às mesmas lógicas de mercado.
Assim, restou sempre a dúvida sobre a quem realmente interessaria a
informatização das escolas nos moldes que fora implantada. Segundo Bonilla e
Pretto (2000), a política de informática educativa estava atrelada à ideologia
tecnicista e tecnocrata americana, configurando
Um processo tecnicista, elitista e excludente, porque a política da
Informática na Educação no Brasil tem se apresentado como uma história
paralela à da Política Educacional Brasileira, por ocorrer à parte dos
trâmites formais de definição e avaliação das políticas públicas, alijando do
processo decisório não só os educadores e a comunidade científica, como o
próprio Congresso Nacional. É uma política tecnocrática, mesmo que após
87 o MEC tenha conseguido tomar para si a tarefa de definir a política de
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informatização do ensino público, como uma das atividades do Programa
Nacional de Informática na Educação.
Na década de 90, o que vimos é a manutenção de um sistema no qual os
professores são, como sempre, dirigidos de fora. As políticas e estratégias
são elaboradas pelos governos, empresas e órgãos, nacionais e
internacionais, e chegam à escola com o objetivo de colocá-la no caminho
certo, relegando os educadores a figurantes de uma montagem que inclui
altíssimas verbas para a produção e para os patrocinadores, pouco
restando para os professores, os quais deveriam ser os principais atores do
processo. (BONILLA e PRETTO, 2000, p. 16-17).

Não são poucos os estudiosos que, de alguma forma, criticam o processo de
inserção da TI na educação, da forma como elas foram introduzidas. Segundo
Passos (2006), as políticas brasileiras de informatização das escolas públicas
sofreram grande influência dos organismos internacionais.
[...] a influência do Banco Mundial nos assuntos educacionais tem-se
manifestado através de programas autoritários que pouca contribuição
trazem para a solução dos principais problemas educacionais brasileiros.
Atualmente, com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Comunicação, o Banco Mundial estabelece como saída para educação a
utilização de tecnologias mais eficientes, principalmente depois da Reunião
de Dakar (1999). (PASSOS, 2006, p. 46)

Então, sob a égide dessas políticas de expansão da TI na educação, nem sempre
planejadas com a participação dos sujeitos da prática, e, com o Estado capturado
pelos interesses do capital, nasce o Programa Nacional de Informática na Educação
(ProInfo), com a diretriz principal de iniciar universalizar o uso das tecnologias de
ponta no sistema público de ensino.

2.2 O PROINFO

Coordenado pelo MEC, através da Secretaria de Ensino a Distância (SEED), o
ProInfo foi implantado com a participação dos estados e municípios através das suas
secretarias de educação, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de
Educação (CONSED), além da União Nacional de Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME). Os entes federados participaram do programa, por adesão.
Desta forma, cada um teria o seu tempo próprio de implantação. Os objetivos do
Programa eram os seguintes:
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- Melhorar a qualidade do processo de ensino aprendizagem;
- Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares
mediante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas
escolas;
- Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico.
-

Educar

para

uma

cidadania

global

numa

sociedade

tecnologicamente

desenvolvida.

Analisando-se o Plano do Projeto do ProInfo (Brasil, 1996), Percebe-se que o
programa objetivou investir não só na distribuição de computadores, mas no
treinamento e capacitação de professores e técnicos de informática e, também, na
infraestrutura física e de tecnologia da informação. Uma ação importante dentro do
programa foi o estabelecimento dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE),
formando uma rede em cada estado da federação, com a finalidade de dar suporte
às unidades escolares, tanto na tecnologia da informação (TI), quanto na tecnologia
educacional (TE).

Desta forma, o ProInfo teve uma formulação bastante coerente. Haja vista, que visou
aglutinar todos os pontos relativos à informática educativa, até então já engendrados
no país, num grande plano de execução. Seria a conjunção de todo o aprendizado
anterior, advindo dos vários projetos de introdução da informática na educação. O
pensamento sobre a logística de funcionamento da rede de tecnologia – NTEescolas - é descrito no plano do projeto, que ficou a cargo dos entes federados.
Apesar do plano do projeto ser apreciável, não se verificou um esquema de
governança de TI estruturante a ser implantado pelos estados, pois estes são os
responsáveis pela operacionalização do programa após a sua implantação. Sendo
assim, o modelo de governança de toda a estrutura deveria ter sido elaborado pelos
estados, pois foi sinalizado no projeto. No caso da Bahia, se verifica que nem
mesmo a implantação do Programa se deu na sua plenitude. O que prejudicou em
muito a sua estabilidade futura.
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2.3 O PROINFO NA BAHIA

Conforme a adesão ao ProInfo, a Bahia montou o seu plano de implantação
condizente com as diretrizes do MEC. Constituiu a Comissão Estadual e estabeleceu
suas metas de acordo com as cotas6 distribuídas pelo programa.

Em outubro de 1998 foi criado, na Bahia, o Programa Estadual de Informática na
Educação – PROINFE. A ação visava estruturar a implantação do ProInfo no Estado.
Criar as condições políticas e materiais para que se introduzisse e se executasse o
programa nacional. Todavia, o seu escopo apenas refletia a imagem do ProInfo. E,
incorporava os NTE, que haviam sido criados em julho de 1998, através do Decreto
Governamental nº 7.380. O programa não teve o sucesso esperado, haja vista as
adversidades geográficas, políticas e econômicas próprias da Bahia. Por exemplo: a
falta de ambiência quase que total em tecnologia da informação nos municípios
afastados das grandes cidades; a gigantesca extensão territorial do Estado; as
desigualdades sociais entre as micro-regiões baianas e a escassez de infraestrutura
para conectividade da rede em todo o interior baiano, que até os dias de hoje é uma
situação real; além da precariedade física e financeira das escolas estaduais. Tudo
isto teria que ser levado em conta no momento de se planejar um programa dessa
amplitude, e, principalmente, a forma de como iria se dar a gestão e manutenção
dessa rede computacional.

Contudo, o PROINFE teve suas diretrizes traçadas, limitadas ao escopo de cotas e
ao cronograma do projeto federal. O Programa tinha os seguintes objetivos:
1. Implantar laboratórios didáticos de informática, conectados à rede internet,
em Unidades Escolares das redes públicas no Estado da Bahia.
2. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, transformando e
enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem, estimulando a
criatividade, o pensamento lógico, crítico e global.
3. Democratizar o acesso aos meios de comunicação moderna, possibilitando
aos alunos da rede pública de ensino iniciação na informática e o acesso às
mais diversas fontes de informação.
6

Cada Estado recebeu uma cota específica, de acordo com a disponibilização dos recursos. Vide
projeto do ProInfo. A Bahia foi contemplada com a quota de 8,85% dos recursos (8000
computadores, além de capacitação de pessoas)
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4. Propor uma articulação da informática com os demais projetos em
implantação na rede pública como o TV Escola, Um Salto para o Futuro,
Vídeo Escola, entre outros.
5. Estimular o ensino-aprendizagem das diversas disciplinas, incentivando o
desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos.
6. Utilizar a informática na operacionalização dos componentes curriculares de
forma transdisciplinar, por meio da metodologia do aprender fazendo.
7. Proporcionar situações de aprendizagem, em que o computador possa ser
percebido como um novo elemento do processo ensino-aprendizagem,
enfatizando o seu uso num contexto que é eminentemente educativo em
seus meios e fins.
8. Buscar uma maior integração entre os sistemas de ensino público no Estado,
articulando projetos comuns das Universidades Estaduais, Federais, CEFET
e a rede pública de ensino fundamental e médio.
9. Habilitar teórica e tecnicamente os professores visando a incorporação de
uso dos equipamentos e programas específicos do processo de ensinoaprendizagem.
(BAHIA, 1998)

Estes objetivos passam a ser o “norte” para que se analise o funcionamento e
eficácia do PROINFE. A proposta apresentada por este trabalho, não se aterá à
análise do que concerne à formação dos professores para o uso das TI, nem da sua
eficácia educacional. Com este enfoque existe farto material bibliográfico, oriundo de
pesquisas sobre o assunto7, à disposição. Embora, a formação de docentes seja o
pilar central para a operacionalização de um programa de informática educativa, este
trabalho pretende focalizar e debater a camada de processos da gestão da
infraestrutura e suporte de TI, como base fundamental para o funcionamento da
camada de processos de cunho finalístico. Então, serão recortados alguns aspectos
dos objetivos do PROINFE, para o debate.

Um dos primeiros objetivos foi o de implantação de laboratórios didáticos de
informática, conectados à rede internet, em unidades escolares das redes públicas
no Estado da Bahia. Percebe-se que, neste quesito o Programa não foi implantado a
contento, haja vista que no ano de 2006, passados oito anos de programa, do

7

Ver, VALENTE. A formação de professores para o uso das tecnologias da informação e
comunicação no processo pedagógico. UNEB: Salvador, 2005.
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conjunto de 17538 escolas de ensino básico e profissionalizante, apenas 452 (26%)
estavam providas de laboratório de informática, sem se falar que a maioria destes
laboratórios foram instalados, pelo Programa, no início do anos 2000. Ou seja, a
garantia de manutenção das máquinas, contratada por cinco anos, já não existia
mais há pelos menos três anos, e os laboratórios não dispunham de manutenção
regular.

No quesito conexão de internet nas escolas, num primeiro momento a internet nas
escolas foi instalada com conexão discada, todavia, não era possível distribuir o
sinal para todos os computadores, por conta da baixa capacidade de transmissão,
sendo assim, instalado em apenas um computador, distanciando-se desta forma, do
planejamento original. Posteriormente a Secretaria da Educação utilizou-se de um
instrumento coorporativo estadual - a Rede Governo9 - para instalar conexões de
internet nas escolas. Mas, devido à grande extensão territorial da Bahia, sem
cobertura de internet e, também, pelo elevado preço10 dos pontos de conexão da
Rede Governo, até o ano de 2007 o número de escolas conectadas era de apenas
640, as quais foram conectadas através de um processo gradual e lento. Devido à
falta de infraestrutura para conectividade no território, pois o processo licitatório para
a implantação da Rede Governo do Estado, realizado no ano 2000, não exigia e/ou
previa a implantação dessa infraestrutura em todo o território baiano. No segundo
semestre do ano 2009, com o projeto “Escola Conectada” do Governo Federal, já se
contabilizava cerca de 1000 escolas com link de internet. Projeto este que objetiva
conectar todas as escolas das zonas urbanas do país, até 2010 e para as zonas
rurais até 2021. (BAHIA, 2007).

8

Fonte: INEP - Censo Escolar/2006. O universo de escolas de ensino básico e técnico era de 1753
unidades.
9

Rede Governo é uma rede coorporativa estadual de transmissão de dados, que tem como gestora a
Prodeb. Todavia, chegou a apenas 218 municípios dos 417 do Estado até o ano de 2008. Fonte:
Relatório de Gestão da Coordenação de Modernização da SEC / 2008.
10

O custo mensal de cada link de dados da Rede Governo, para as escolas, varia, dependendo da
sua localização geográfica o Estado e da sua capacidade (velocidade), entre R$ 600 e R$ 1.200,00.
Isto falando de links com velocidades entre 64 Kpps e 256 Kbps. Enquanto que a mesma operadora
que presta o serviço ao Estado oferece link de 1 Mbps, ao mercado, pelo preço inferior a R$ 200,00.
A própria SEC utiliza, também, este último serviço para algumas unidades educacionais aonde a
Rede Governo não tem disponibilidade. Fonte: faturas de serviços, emitidas pela operadora de
telefonia e pela Prodeb, pagas mensalmente pela SEC.
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O objetivo de democratização do acesso aos meios de comunicação moderna,
como foi previsto, não aconteceu ainda na sua plenitude. Pois conforme descrito
acima, nem sequer foi possível levar a internet a todas as escolas.

O quesito de utilização da informática na operacionalização dos componentes
curriculares por meio da metodologia do aprender fazendo, apesar dos esforços
despendidos não atingiu ainda o seu objetivo. As escolas não tiveram o suporte
adequado para essa implantação. Os NTE, implantados em número de 16, não
deram conta de cobrir toda a rede escolar. Só para a rede estadual, cada NTE ficaria
com mais de 100 unidades para dar suporte, numa extensão territorial tão grande11,
além do mais não possuem funcionários em número suficiente para cumprir a sua
missão, nem recebe o devido apoio do Órgão Central.

Assim, as políticas de informatização das escolas, na Bahia, não surtiram o efeito
planejado. Seja por problemas técnicos e de gestão, seja por falta de apoio político
necessário aos programas e projetos. Apesar do cunho técnico-burguês dos projetos
e programas implantados, a gestão destes tem seguido uma cultura senhorial que
teima em conviver com o modelo burguês, o quê talvez torne este ineficiente no seu
funcionamento.

2.4 UMA ALUSÃO À GESTÃO POR PROCESSO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS ESCOLAS

NA

Uma vez adotada a tecnologia da informação como meio para aumentar a eficiência
e a eficácia dos processos de trabalho numa organização faz-se necessária uma
mudança radical na forma de se executar os processos de trabalho. Haja vista que o
investimento realizado em informática deve se converter em serviços mais céleres e
de maior qualidade, para o público alvo. E, aí aparece outro fenômeno que é a
dependência da organização em relação a TI. Com a informatização dos processos
de trabalho, a organização reduz o seu grau de dependência de pessoas e cria esse
outro nível de dependência. Conquanto, é uma dependência necessária, dada a
11

Extensão territorial da Bahia: 564.692,67 km². Corresponde a 6,64% do território nacional e 36,3%
da área total do nordeste brasileiro. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_da_Bahia,
Acessado em 10-09-2009.
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escolha por esse tipo de tecnologia, pois a TI evolui muito rapidamente e necessita
de atualização e manutenção constantes, bem como, de formação continuada para
os seus usuários e técnicos. Desta forma, a TI adquire um status de “estratégica”
para o negócio da organização. Quanto mais estratégica a TI se tornar, mais
dependente dela fica a organização. “Quanto mais as operações diárias e as
estratégias corporativas chaves dependerem da TI, maior é o papel estratégico da TI
para as empresas” (FERNANDES E ABREU, 2008. p. 11). Todavia, quanto mais
estratégica a TI for considerada pela organização, é provável que essa organização
renda frutos mais eficientemente. Assim, a introdução de tecnologia da informação
em uma organização gera este ciclo estratégico de dependência necessária.

Já é comprovado que o uso em larga escala, planejadamente, da tecnologia da
informação propicia ganhos de eficácia e eficiência, debelando o excesso de
burocracia e a acomodação conservadora, bem como, a cultura antimodernizante
nas

instituições.

Essa

tecnologia

associada

à

implantação

de

processos

organizacionais estruturantes que, na sua essência, sedimentem um viés inibidor de
ingerências por interesses outros, que não o de uma ação pública séria e imparcial,
poderá gerar uma tendência ao universalismo de procedimentos e à impessoalidade.
Como foi visto anteriormente, para que esses processos sejam implantados é
necessário que exista a vontade política, zelo pelos princípios da Administração
Pública e caráter modernizador do gestor público. Uma vez implantados processos
estruturantes com viés científico-técnico, despojados de interesses personalistas, e
que sejam publicados para facilitar o controle social, esses processos tomarão certo
grau de concretude social que, dificilmente sofrerão regressões, dada a
refratariedade político-eleitoral em caso de mudanças por conveniência pessoal.
Para se conseguir tal intento na ambiência política brasileira, trabalhando-se com as
gramáticas políticas estudadas por Edson Nunes, os governantes podem valer-se do
insulamento burocrático e, preferencialmente do universalismo de procedimentos.
Assim, este trabalho aposta na “gestão por processos” para a gestão da tecnologia
da informação na educação. Isto significa dizer que os projetos, após implantação
teriam uma governança menos frágil e mais assegurada do ponto de vista do
atendimento dos objetivos planejados. Pois todas as metodologias de gestão por
processos são baseadas em critérios técnicos, tanto no controle em pontos
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estratégicos do trabalho, quanto nos rigorosos requisitos do produto entregue em
cada etapa do processo, além da necessidade de formação técnica continuada das
pessoas que operacionalizam os processos. Mas, há de se observar uma
condicional importante na orientação para a estruturação dos processos de trabalho
para uma instituição de ensino. Essa condicional é crucial para que a escola
apresente os resultados esperados por ela e pela sua comunidade. Trata-se da
participação da escola como um todo, incluindo a sua comunidade, na idealização,
na construção e estruturação, e, principalmente, na implantação e controle social
dos processos que a conduzirão.
Numa escola, três macro-processos são claramente visíveis – também podem ser
chamados de grupos de processos afins: O primeiro deles é o macro-processo de
Ensino-aprendizagem;

o

segundo

é

o

macro-processo

de

Gestão

das

informações do alunado e o terceiro é o macro-processo de Gestão
administrativo-financeira. Estes macro-processos se desdobram em centenas de
processos e sub-processos, para dar conta da complexa tarefa de gestão de uma
escola. Todos estes processos podem ser apoiados por sistemas de informação, de
funções distintas e integradas. O primeiro grupo pode ser apoiado por softwares de
tecnologias educacionais (TE), o segundo grupo por software de gestão
acadêmico-pedagógica e o terceiro grupo pode ser apoiado por software de
gestão administrativo-financeira. Estes dois últimos podem se agrupar como
módulos de um único sistema integrado, que pode ser chamado de sistema de
gestão escolar. A sua utilização, provavelmente, traria mais eficiência e eficácia à
gestão. Esse sistema ou conjunto de sistemas, necessariamente, deve ser apoiado
por um complexo infraestrutural de tecnologia da informação, formado por um
conjunto de hardwares, softwares e redes de comunicação. E, este contíguo de
coisas provavelmente não terá eficácia, nem tampouco eficiência, se não houver um
conjunto de processos bem estruturados e organizados sob métodos e técnicas que
dê conta do seu funcionamento.

É imprescindível salientar que a defesa aqui para estabelecimento de processos de
gestão da TI na educação, focaliza exclusivamente o campo infraestrutural da
tecnologia da informação como instrumento de apoio aos processos de trabalho da
educação. Ou seja, não discutirá processos nem métodos pedagógicos, nem
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tampouco, de ensino-aprendizagem. A preocupação é com a disponibilidade12 do
aparato tecnológico, para que os processos suportados por TI não sofram
interrupção por falta dessa disponibilidade. Não são raros os projetos docentes,
baseados em tecnologia da informação, que malogram por falta de funcionamento
adequado da infraestrutura tecnológica nas escolas.

Os processos educacionais que podem ser suportados por TI nas escolas publicas
estaduais, são inúmeros, conforme listados a seguir. Todavia, a escola poderá ter
grande eficiência se informatizar apenas alguns deles. Contanto que sejam frutos de
bom planejamento para se evitar retrabalhos, refazendo-se manualmente processos
já informatizados. Hoje já existem tecnologias de informação e comunicação
capazes de informatizar quase todos os processos operacionais da escola e,
também para apoio às áreas de ensino-aprendizagem, conforme o quadro síntese
que se apresenta a seguir.

12

Disponibilidade, em tecnologia da informação, significa que o equipamento estará sempre à
disposição do usuário e funcionando de acordo com o SLA - Service Level Agreement (acordo de
nível de serviço) contratado.
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QUADRO 2 - Atividades de uma Escola da Rede Pública Estadual da Bahia – Classificados por Processos e Sub-processos de
Trabalho
MACROPROCESSO

PROCESSO

Ensinoaprendizagem
ENSINOAPRENDIZAGEM

gestão de
conteúdo

GESTÃO
PEDAGÓGICA

Processo de
matrícula
gestão e
movimentação
de alunos
Processo de
avaliação

SUB-PROCESSO

SOFTWARES QUE
PODEM APOIAR
- Softwares de
aplicação de conteúdos; aulas expositivas; aulas práticas em Tecnologias
laboratórios de informática; elaboração e aplicação de avaliações; Educacionais;
elaboração de programas de aulas; elaboração de conteúdos digitais;
elaboração e aplicação de jogos e objetos digitais de aprendizagem.
- Software de
gestão de ambiente
de aula em
laboratório
elaboração e gestão da matriz curricular; elaboração e gestão do
calendário escolar; planejamento pedagógico; gestão do livro didático;
reprodução e distribuição de material didático; gestão de biblioteca;
lançamento de freqüência; lançamento de notas.

gestão da progressão de alunos; determinação das turmas que serão
ofertadas no próximo período; realização da re-matrícula (matrícula Software de gestão
automática) ; realização da matrícula dos alunos novos; gestão da acadêmica
adequação idade / série; elaboração das listas de alunos, por séries e
turmas da escola; remanejamento de alunos; gestão das
transferências de alunos.
elaboração das fórmulas de aprovação; gestão da avaliação nos
casos de recuperações e dependências; gestão do desempenho
escolar (habilidades e competências) dos alunos conforme o tipo de
ensino;
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GESTÃO
ADMINISTRATIVOFINANCEIRA

Gestão das
informações
de alunos

manutenção do histórico escolar; controle da evasão escolar;
manutenção do prontuário do aluno; elaboração e manutenção de
diários de classe; elaboração de atas de resultados finais;
informações para o conselho tutelar; informações para os programas
sociais; informações para os órgãos de transporte público.

Processo de
gestão de
pessoas

controle dos cursos capacitação; controle de cargos e funções da
escola; controle de carga horária e gestão de horários do profissional
docente; manutenção do cadastro dos servidores; gestão do quadro
funcional para o processo de reposição e remoção; controle de
freqüência, afastamentos e licenças do servidor; gestão dos
conselhos escolares.

Processo
gestão de
patrimônio
escolar

Processo de
gestão de
compras e
estoque
Processo de
gestão
financeira

Software de gestão
controle das dependências físicas; controle dos bens patrimoniais administrativomóveis; controle de movimentação de bens; controle de manutenção financeira
de bens; controle de documentações cartoriais da escola; gestão
predial (sinalização, hidráulica, elétrica, informações arquitetônicas,
limpeza e conservação).
controle de fornecedores e itens de materiais; gestão de almoxarifado;
gestão do estoque e ressuprimento; gestão de compras.

gestão dos recursos por fonte; controle bancário; gestão do caixa
escolar; controle de contratos e convênios.
Fonte: BAHIA, 2007 (reelaborado)

Estes são os principais processos educacionais que podem ser suportados por tecnologia da informação, numa escola da rede pública
estadual. Todos os sistemas mencionados já são de fácil aquisição, pois já existem muitas instituições, públicas e privadas, que
investiram e desenvolveram várias soluções voltadas para a gestão educacional.
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3 A GOVERNANÇA COMO APOIO FUNDAMENTAL AO
PROCESSO DE GESTÃO DAS TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

Neste capítulo do trabalho pretende-se, falar da governança como apoio essencial à
gestão da tecnologia da informação - TI. Então, contextualiza-se a aplicação da
figura da governança, mostrando como ela originou-se e expandiu-se pelas
organizações. Entretanto, para o Setor Público, um modelo de administração
impersonalista é basilar para a introdução do mecanismo da governança. Assim, faz
um breve histórico dos modelos de administração pública implantados no Brasil.
Após, será abordada a expansão do uso da TI e a importância da sua infraestrutura
para a aplicação de processos suportados por estas tecnologias, caracterizando-se
essa infraestrutura. Por último, apresenta-se a necessidade de uma boa gestão da
infraestrutura

tecnológica,

abordando-se

metodologias

já

consolidadas

mundialmente, reunidas e combinadas numa espécie de framework, processo este
já bastante difundido pela literatura da área, chamado de “governança de TI”.
A governança de TI faz parte dos mecanismos utilizados na governança corporativa,
a qual se faz presente nos estados capitalistas, principalmente, em administrações
gerencialistas, pois estas são mais entusiastas ao controle e transparência nos
processos, consequentemente, ao uso da tecnologia da informação, o que é
condição necessária para a gestão das organizações que estabelecem a
governança como premissa. Esse mecanismo tem invadido a gestão das grandes
organizações, na área privada em larga escala, e em algumas instituições públicas,
principalmente as empresas estatais. Assim, é salutar deter-se um pouco nos
modelos de gestão que têm sido aplicados na gestão do Estado Brasileiro e Baiano.
Os quais vão delinear as ações governamentais.
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3.1 MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Estado Brasileiro tem sofrido mudanças na sua forma de gestão. Para definir
esses modelos de administração pública, apoiar-se-á nos conceitos simplificados
utilizados por Bresser Pereira, quais são: a) Administração Patrimonialista, b)
Administração Burocrática e c) Administração Gerencialista. A primeira organização
do Brasil, enquanto Estado, veio com os colonizadores, pois já traziam na bagagem
as normas organizativas do Estado colonizador. Assim o Estado Brasileiro nasce
antes da sociedade, com a colonização, sob um modelo de administração pública
patrimonialista, o qual perdura até o ano de 1930. A partir daí até meados dos anos
90, se implementa no Estado Brasileiro o modelo de administração baseado na
teoria Weberiana – a administração burocrática, que, na verdade nunca teve
plenitude, principalmente por conta do clientelismo exacerbado. A partir da segunda
metade dos anos 90, influenciado pela ordem burguesa internacional e sob o prisma
das políticas neoliberais, o Estado Brasileiro implanta o modelo de administração
gerencialista, ainda que relativamente. Este, tal qual os outros, sempre conviveu em
meio a resquícios advindos dos modelos anteriores, principalmente no que Edson
Nunes (2003) chamou de “as gramáticas políticas brasileiras”: clientelismo – advinda
desde antes da Velha República; corporativismo – introduzido durante a Nova
República;

universalismo

de

procedimentos

e

insulamento

burocrático13

–

introduzidos pela Nova República de Vargas, os quais são pilares básicos do
gerencialismo.
Todos esses modelos implantados no Brasil, obviamente, foram também vivenciados
pelo Estado da Bahia, guardando-se algumas características próprias locais,
principalmente, no que tange à oposição local quanto às mudanças para um regime
burguês moderno. Portanto, far-se-á uma breve definição de cada modelo de
administração pública, não se atendo mais detalhadamente nos modelos de
administração patrimonialista e burocrático, detendo-se um pouco mais no modelo

13

Insulamento burocrático é a blindagem dada a um determinado segmento da burocracia pública. O
termo foi usado para referir-se a separação entre os tecnocratas da área econômica e a convivência
social, blindando-os do assédio e pressões de lobistas, bem como, das velhas figuras clientelistas e
personalistas, tornando a área econômica mais “asséptica” em relação a área social. (SOUZA, 2001,
p. 48).
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gerencialista, por demonstrar maior afinidade com o objeto de estudo e, não por se
achar que seja um modelo melhor que os outros.

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIALISTA DO ESTADO

O patrimonialismo é um modelo de administração pública onde o Estado é
absolutista, concentrador ao extremo. Toda ação de beneficio para a população é
sempre colocada como doação do Estado. Neste modelo administrativo não há
diferenciação entre o que é público e do é privado. É um dos tipos de dominação
legítima – o tipo “tradicional” - descrito por Weber. “A nação dentro do
patrimonialismo é entendida como uma extensão do palácio do soberano. Ele faz o
que quer com a nação, desse modo não se desenvolve a idéia de cidadania”.
(PINHO, 2001).
No Brasil e, principalmente na Bahia, a figura do patrimonialismo permaneceu
bastante presente, mesmo após o século XIX quando se implantara outros modelos
de administração pública. Na Bahia ainda existem fortíssimos focos desse tipo de
administração pública até os dias atuais, até mesmo por conta da cultura coronelista
que perdurou por mais tempo e ainda é muito presente no Nordeste Brasileiro.

3.1.2 ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA DO ESTADO

Este modelo de administração pública foi o mais trabalhado, do ponto de vista
científico, codificado e disseminado por Max Weber. Tanto que ficou conhecido
como “Estado Weberiano”, o qual é focado no legalismo e profissionalismo técnicoburocrático do funcionalismo público, o modelo teve ascendência em todo o mundo.
Na teoria weberiana esse era o tipo de dominação legítima ideal – a dominação
racional-legal, que sucedia o tipo tradicional.
[...] enquanto o Estado Patrimonial teve longa duração no seio da
Sociedade Mercantil e Senhorial, o Estado Burocrático, na Sociedade
Capitalista, Industrial teve vida curta. Curta porque a industrialização chegou
tarde e logo começou a ser substituída pela sociedade pós-industrial do
conhecimento e dos serviços, curta porque a Reforma Burocrática de 1936
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também chegou tarde e foi atropelada pela reforma gerencial, que a
globalização imporia e a democracia tornaria possível. (BRESSERPEREIRA, 2001, p. 233).

A administração burocrática weberiana teve a sua vigência, no Brasil, muito
conturbada pela necessidade de reformas administrativas advindas das premissas
neoliberais, para dar conta da industrialização e da pós-industrialização, pois estas
necessitavam de mais celeridade do aparelho governamental. O emprego
exagerado da burocracia gerava paralisia nos processos administrativos estatais,
influindo diretamente na modernização e produtividade industrial, conforme as
palavras de Bresser Pereira, abaixo:
A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma
alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado.
Entretanto o pressuposto de eficiência em que se baseava não se revelou
real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX,
verificou-se que não garantia nem rapidez, nem boa qualidade nem custo
baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a administração
burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o
atendimento das demandas dos cidadãos. (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.
05).

Percebe-se, então, que o modelo clássico weberiano não teve plenitude no Brasil.
Nesse período, vários outros modos de administração pública tiveram algumas
características experimentadas como, por exemplo: o “Estado do Bem-estar-Social”;
o “Desenvolvimentista” que teve presença forte no Brasil; e, o modelo “Gerencialista”
vigente.

Na Bahia, este modelo burocrático também sofreu seus reveses. Quando a Nova
República iniciou a sua implantação, a burguesia moderna já pensava num estado
orientado para o gerencialismo, segundo João Eurico Matta (2003, pg.33), e várias
reformas administrativas foram realizadas na tentativa de se buscar maior eficiência
e eficácia do Estado. Assim, enquanto se implantava a burocracia weberiana se
buscavam mecanismos gerencialistas. Tendo-se ainda que conviver com a
permanência teimosa do patrimonialismo e, principalmente o clientelismo.
Longe de destruir as bases locais e personalistas da Velha República, o
regime do pós-30 sustentou-se nelas para conseguir apoio. Este movimento
ficou ainda mais claro após 1937, quando a ditadura se instalou, e o ditador
teve de se apoiar ainda mais fortemente em medidas não universalistas
para conter as pressões regionais e locais. [...]
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No âmbito do governo federal, a nova ordem pós-30 contribuiu para
institucionalizar a gramática da troca generalizada que caracterizou a
República Velha. NUNES (2003, p. 48-49).

Assim, a gramática do clientelismo tornou-se uma característica forte do governo
Vargas que a institucionalizou informalmente em sua gestão. O que trouxe, desde
então, grande desbarato e desconfiança ao universalismo de procedimentos no
Brasil.

3.1.3 ADMINISTRAÇÃO GERENCIALISTA DO ESTADO

O modelo de administração “gerencial” tem a sua alavancagem mais decididamente
a partir da década dos anos 90, com a abertura de mercado, desregulamentação,
privatização de empresas estatais e a criação e fortalecimento das agências
reguladoras. Outro leque de ações importantes deste modelo foi a busca pelo
aumento da capacidade administrativa e institucional do aparelho governamental e o
atendimento mais eficaz aos cidadãos.
[...] essas reformas buscam instrumentos voltados para aumentar o
desempenho dos organismos públicos, com vistas à obtenção dos
resultados e a satisfação do cidadão, que nessa linguagem é chamado de
cliente. Significa aumentar a satisfação do cliente que utiliza os serviços
públicos; esta será a noção de capacidade administrativa. Por capacidade
institucional, nós entendemos que se trata da busca de um incentivo que
aumente os estímulos para cooperação, a formulação e implementação
sustentada das decisões governamentais. (SOUZA, 2001, p. 50)

Esta autora também enfatiza que esse modelo tem claramente quatro objetivos: a
eficiência,

a

efetividade,

a

democratização

dos

serviços

públicos

e

a

descentralização desses serviços públicos para as esferas subnacionais. Todavia
faz uma forte crítica sobre as reformas implantadas, dizendo que:
[...] seu postulado traz argumentos de caráter normativo, ou seja, o que
deve ser, a proposta de como será assim e não necessariamente do que é,
ignorando toda a base existente com relação ao que, como se fosse
possível eliminar tudo que existe e começar tudo num: “o que deve ser”, ou
“o que deveria ser”. (SOUZA, 2001, p. 50).
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Este pensamento é muito bem colocado, pois um aparelho governamental não
consegue desvencilhar-se de toda a sua cultura enraizada ao longo de décadas, por
decreto governamental.
Entretanto, a reforma, no Brasil, não foi instituída de uma hora para outra. Segundo
João Eurico Matta (2003), desde os anos de 1930, o governo Vargas “tomou
decisões de política administrativa, por decreto, muito significativas para a
introdução do gerencialismo no Brasil”. E um trecho do seu texto, transcrito abaixo,
ilustra muito bem a disputa de forças e o jogo de interesses que inundam esses
processos de tentativas de mudanças.
Após a Carta de 1934, o governo Vargas pretendeu introduzir no país, com
vigor, o sistema do mérito, confiando ao diplomado Maurício Nabuco, em
1936, o texto da proposta ao Congresso de uma Lei de Reajustamento,
inspirada no modelo meritocrático das carreiras do Civil Service britânico e
do serviço público francês, bem como na legislação norte-americana
pertinente à Casa Civil Service Commission. Das refregas parlamentares
sob a pressão do antigo patrimonialismo político, “political patronage” e do
clientelismo/nepotismo, resultou a Lei nº. 284, de 28 de outubro de 1936,
um grande e laborioso avanço ao tornar-se a primeira lei clara a favor da
profissionalização, da organização do pessoal civil da União, criando o
Conselho Federal de Serviço Público e consagrando o concurso público,
que nos EUA fora introduzido em 1883 pelo Pendleton Act, além de abrir
caminho para a decretação, em 1939, de novo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União. Entretanto, a liderança do governo no Congresso
tinha tido que negociar emendas parlamentares e aceitar a solução
"política", não prevista na proposição original, da adoção - desde então
historicamente consagrada na cultura do serviço público em nosso país dos quadros de cargos comissionados, de livre nomeação e demissão "ad
nutum" por nossos governantes federais, estaduais e municipais. Mas a
previsão na Carta ditatorial de 1937 e criação por decreto executivo de 1938
(por concepção do mesmo Maurício Nabuco e do gaúcho Luiz Simões
Lopes) do órgão sucessor daquele Conselho Federal, o Dasp foi a mais
importante entre tantas decisões do Presidente Vargas orientadas para o
gerencialismo [...]. (MATTA, 2003, p. 31-33).

E com este breve histórico o autor mostra que as iniciativas e ações para uma
reforma administrativa não são novas. No texto ele relaciona várias ações
governamentais para a introdução do gerencialismo no país, principalmente, no
ordenamento jurídico organizativo, desde os anos 1930 até o ano de 2002. Todavia,
é necessário se destacar outros elementos introduzidos a partir dos anos 90, quando
do chamado “Novo Gerencialismo” ou “Nova Administração Pública”.
Focado nas premissas da desburocratização, da eficiência, da eficácia e da
efetividade das políticas públicas, o modelo gerencialista procura se apoiar nos
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instrumentos de gestão da qualidade, gestão por projetos, gestão por processos,
informatização de processos e serviços públicos, buscando sempre imprimir foco em
resultados e foco no cidadão. Desta forma aproximando em muito a maneira de
fazer gestão pública do modelo de gestão praticado no setor privado. Além desses,
outros elementos do arcabouço teórico do novo gerencialismo foram utilizados,
como as terceirizações de serviços públicos, através das Organizações Sociais (OS)
e das Organizações não Governamentais (ONG). Isto visou proporcionar celeridade
às ações governamentais e dotar a administração governamental de mais
governança e da governabilidade.
Para fazer frente a toda essa sistemática introduzida pelo modelo gerencialista, são
utilizadas, em larga medida, as tecnologias da informação e comunicação com todo
o seu aparato infraestrutural de redes de comunicação, computadores e sistemas
informatizados.
É com esse modelo que o uso intensivo da tecnologia da informação – TI,
experimenta uma verdadeira expansão dentro do setor público, principalmente na
esfera federal. O movimento de implantação e expansão parte da esfera federal
chegando aos estados e, mais lentamente, aos municípios. Sempre dos organismos
centralizados de governo para órgãos descentralizados; das capitais para os
interiores; dos centros urbanos para as periferias. Tem sido respectivamente nesta
ordem, tanto que as zonas rurais, principalmente dos estados do norte e nordeste,
ainda são muito carentes de tecnologia da informação, ressaltando-se aí a falta de
infraestrutura de conectividade para internet.
No entanto, a quantidade de equipamentos de informática introduzida no setor
público, e, principalmente a considerável transformação de processos de trabalho
antes manualizados, que agora estão informatizados, pede um olhar mais
expressivo do poder público para algumas soluções de governança que responda á
gestão de todo o aparato tecnológico que apóia esses processos de trabalho, bem
como os serviços públicos suportados por esse aparato.
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3.2 A INFRAESTRUTURA DE TI COMO FERRAMENTA DE
APOIO AO PROCESSO DE GOVERNANÇA

Reconhece-se o enorme salto qualitativo das tecnologias da informação e
comunicação, a partir da segunda metade do século XX, onde a informática
transformou fabulosamente as formas de retenção e transmissão do conhecimento,
até chegar ao desenvolvimento e expansão da grande rede mundial de comunicação
- a INTERNET. A qual é responsável pela rápida disseminação do conhecimento e
também pela expansão e veiculação da geração das novas tecnologias da
informação e comunicação.

É de se compreender que todas essas tecnologias dependem de um especializado
parque infraestrutural, baseado em novas tecnologias de hardwares e softwares, o
qual suporta e dá as condições para a sua expansão e, conseqüentemente, à rápida
expansão e geração de novos conhecimentos e desenvolvimentos de pesquisas em
rede pela comunidade cientifica.
É muito comum se ouvir falar de projetos de gestão do conhecimento e de redes de
comunicação suportados pela tecnologia da informação. Na prática, muitos projetos
não se esmeram em avaliar se a infraestrutura tecnológica está realmente preparada
para suportar todas as fases da execução do projeto, o volume de dados que
decorrerão quando da sua execução, bem como do investimento necessário à sua
evolução e crescimento. O que, pode ser suprido com a implementação de um bom
plano de governança de TI.
Quando se fala das tecnologias da informação e suas possibilidades é comum se
recorrer a exemplos ilustres, para comparar com a TI na educação:
Ao contrário do sucesso nacional do pioneirismo na adoção
comprovadamente positiva de novas tecnologias no processo eleitoral, em
bancos eletrônicos ou no ajuste anual de declaração de impostos de renda,
nossa realidade educacional apresenta índices bastante preocupantes no
que diz respeito ao uso das inovações em salas de aula, notadamente na
educação básica. (MOTTA, 2009, p. 299)

Para justificar a boa utilização da TI em políticas públicas, quase sempre se recorre
aos exemplos acima, citados por Mota. A afirmação se baseia em fatos bastante
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conhecidos, principalmente o acerto proporcionado pelo aparato tecnológico
existente no processo informatizado de “envio” “anual” da declaração do imposto de
renda através da internet, disponibilizado pela Receita Federal. Bem assim, cita-se o
processo eleitoral brasileiro, aonde cada cidadão deposita virtualmente – “envia” seu voto através de uma urna eletrônica, realizado a cada “biênio” pela Justiça
Eleitoral.
As palavras supracitadas: “anual”, “envia” e “biênio”, no contexto, caracterizam
periodicidade e comunicação em um único sentido, estão entre aspas para chamar a
atenção para dois fundamentos bastante cruciais quando se trata de processos
informatizados. São os fundamentos da periodicidade do evento e da interatividade
entre as partes que se comunicam. Acrescenta-se aí o “volume de dados” que
trafega num evento informatizado, outro fundamento crucial. A aplicação bem
planejada desses fundamentos pode promover o sucesso de um processo que se
queira informatizado. Nesse momento entram em cena alguns elementos essenciais
ao sucesso de um processo informatizado: a infraestrutura de comunicação; os
recursos computacionais e os softwares infraestruturais

Assim, o processo estabelecido pela Receita Federal não pode ser comparado a um
processo de gestão escolar ou de gestão de uma grande rede de escolas, como é o
caso da rede estadual. Pois, este é um macro-processo cotidiano que demanda e/ou
solicita interação a todo o momento. O processo informatizado de declaração de
imposto de renda divide com o usuário parte da infraestrutura computacional e da
responsabilidade do processo, pois cada estação de trabalho, bem como a
conectividade para a efetiva utilização no envio da declaração deve ser
providenciada pelo usuário. Assim, a receita entra apenas com os recursos
computacionais e infraestrutura de processamento e armazenamento dos dados
recebidos, os quais são disponibilizados aos usuários num momento seguinte,
sendo que os equipamentos de recepção da informação são do usuário. E tudo se
dá em momentos assíncronos. Enquanto que numa rede escolar todos os recursos
computacionais pertencem ao sistema, utilizados por professores, alunos, gestores e
técnicos. E, estes trabalhos ininterruptos se realizam tanto por processos síncronos
como assíncronos.
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Da mesma forma se dá o uso das novas tecnologias da informação em muitas
outras organizações seja na área de produção ou na área de pesquisas em redes
interagindo ininterruptamente com servidores,

bancos de dados e outros

pesquisadores da rede. Outros ramos do conhecimento, nas organizações, utilizamse das tecnologias da informação, para modernização e otimização dos seus
processos de formação e aplicação do conhecimento. O que implica no
desenvolvimento de novas tecnologias intelectuais baseadas no apoio das
tecnologias da informação.
A TI tem papel fundamental que muitas vezes, no entanto, tem sido
subestimado e até mesmo ignorado pela maioria das empresas. Seu grande
objetivo em uma organização é identificar, encontrar e/ou desenvolver e
implementar tecnologias ou sistemas de informação que apóiem a
comunicação empresarial, a troca de idéias e experiências que facilitem e
incentivem a se unirem, a participarem, tomarem parte em grupos e se
renovarem através de redes informais. Ela precisa gerar meios que
permitam a formação de comunidades de trabalho e não apenas a
comunicação burocrática entre as pessoas (SANTIAGO JR, 200, p. 54).

Nas palavras de Santiago, acima, percebe-se um dos muitos serviços que a
infraestrutura de TI põe a serviço do conhecimento, que é a disponibilização de
redes tecnológicas que permitem a comunicação entre as pessoas com objetivos
comuns, sejam empresariais, culturais, políticos ou científicos. Mas a verdade é que
as comunidades científicas têm aproveitado bem as redes informacionais para o
desenvolvimento de pesquisas em rede e, assim, aumentado a velocidade, a
eficiência dos trabalhos científicos nas redes públicas e privadas, assim como a
disponibilização dos seus resultados para a sociedade e, com isto vêm
potencializando outras pesquisas e conhecimentos. É importante salientar que as
redes virtuais de comunicação são possíveis por serem suportadas por infraestrutura
de tecnologia da informação.
Todo esse ciclo gerado pela expansão da TI leva a uma necessidade intrínseca a
essa nova forma de organização e produtividade social, que é a de um olhar mais
profissionalizado para a infraestrutura tecnológica. E que, em grande parte da
literatura é tratada como se fosse a própria TI, ou seja, desta raramente se faz
distinção, pelo simples fato de a infraestrutura de TI ser parte intrínseca a TI. Sendo
assim, na maioria dos casos em que se lê “tecnologia da Informação (TI)”, deve-se
enxergar também, infraestrutura de TI, pois esta é componente e suporte daquela.
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Muitos são os instrumentos de infraestrutura colocados à disposição para o
funcionamento da TI e da gestão do conhecimento.
As principais tecnologias da informação utilizadas para implementação e
viabilização da gestão do conhecimento são videoconferência, growpware,
painéis eletrônicos e grupos de discussão, bases de dados on-line, CDROMs, Internet, intranets, sistemas especialistas, agentes de pesquisa
inteligentes, data warehouse, data mining e gerenciamento eletrônico de
documentos. Recentemente, surgiram nova formas e práticas que facilitam
a implementação e a viabilização da gestão do conhecimento nas
organizações, uma das que mais têm sido utilizadas são as ferramentas
para mapear os fluxos e inter-relacionamentos das informações internas e
externas de uma organização (CANDIDO E ARAÚJO, 2003, p. 40).

A infraestrutura é a base para a utilização da tecnologia da informação. A ilustração
abaixo, utilizada por Guimarães Rossetti e Tcholakian Morales (2007, p. 2), para
mostrar a evolução da TI no auxílio à geração de conhecimento, exemplifica bem a
importância da Infraestrutura da TI para esse processo.

FIGURA 1 - A Aplicação da Infraestrutura de TI
Fonte: (GUIMARÃES ROSSETTI e TCHOLAKIAN MORALES, 2007, p. 2)

Nesta figura, apesar de teórica, para demonstração dos processos meios para se
chegar aos resultados finais, são mostrados graficamente alguns elementos
componentes da infraestrutura necessária a um centro de processamento de dados
e informações. Todavia, para que todo este aparato infraestrutural possa ser
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disponibilizado é necessário grande investimento nas áreas de suporte à tecnologia.
E, além disso, é salutar a implantação um processo de gestão adequada da TI para
que toda a infraestrutura seja otimizada, tanto no seu uso e performance quanto nos
seus

custos

de

aquisição,

evitando-se

projetos

subdimensionados

ou

superestimados.

3.2.1

A

COMPOSIÇÃO

DA

INFRAESTRUTURA

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO

Segundo Ricardo Mansur (2007), A infraestrutura de tecnologia da informação pode
ser decomposta em dois grandes grupos: Ativos de Infraestrutura e Estrutura
organizacional, a saber:

a) Ativos de Infraestrutura, compreende:

- Hardware: servidores de dados, de internet, intranet e extranet, estações de
trabalho, impressoras, robôs de back-up, etc.;
- Equipamentos de Comunicação: rede lógica, roteadores, switchs de distribuição
de sinal, antenas, etc.
- Sistemas de Infraestrutura: sistemas operacionais, sistemas de mensagens,
sistemas de segurança, antivírus, anti-spam, Sistemas gerenciadores de banco
de dados (SGBD), filtros de conteúdo, etc.;

b) Estrutura organizacional, compreende:

- Gestão de segurança da rede e dos dados;
- Monitoramento dos links de dados e dos ativos da infraestrutura;
- Gestão de usuários, dos sistemas de infraestrutura, de bancos de dados.
A infraestrutura de TI é parte integrante da estrutura de tecnologia da informação e
desta não se separa, pois todo o aparato de infraestrutura de TI utiliza softwares e
outros elementos da informática e da mecatrônica para poder oferecer suporte às
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tecnologias da informação e comunicação de cunho finalístico. Às vezes fundindo-se
com estas.

A adesão de uma organização ao uso intensivo de novas tecnologias traz consigo a
necessidade de aquisição e manutenção de um conjunto de equipamentos tais
como: estações de trabalho, impressoras, servidores de redes e de arquivos, robôs
de back-up, rede de comunicação, roteadores, links de dados, equipamentos de
comunicação, sistemas de gerenciamento da infraestrutura, sistemas especializados
no negócio da organização, correio eletrônico, internet, intranet e, principalmente,
técnicos especializados para o suporte a todo esse parque de instrumentos. E, para
que se possa fazer uma boa gestão desses recursos, pode-se lançar mão de uma
tecnologia de gestão de infraestrutura de TI como, por exemplo, o framework
Information Technology Infraestructure Library – ITIL, mundialmente conhecido como
sendo uma boa prática de gestão de infraestrutura de TI. O qual será abordado com
detalhes no quarto capítulo, pois o mesmo será utilizado como uma tecnologia de
gestão auxiliar na proposta-modelo de governança de TI a ser elaborada para o
Sistema Educacional Público da Bahia.

3.3 A GOVERNANÇA DE TI COMO PROCESSO NECESSÁRIO À
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Para dar conta do apoio tecnológico ao processo de gestão escolar e ao processo
de ensino-aprendizagem é imprescindível que se tenha estruturado um bom plano
de gestão da TI, que se pode chamar de “governança de TI”. Este plano geralmente
abrange todos os órgãos que de alguma forma têm influência direta na unidade
finalística.

3.3.1 CONCEITO DE GOVERNANÇA DE TI
Segundo o IT Governance Institute, a “Governança de TI é de responsabilidade dos
executivos e da alta administração e consiste em liderança, estrutura organizacional
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e processos que assegurem que a TI sustente e estenda as estratégias e os
objetivos organizacionais”. (IT Governance Institute 2007, p. 5).
Para Weill e Ross (2006, p. 8), a governança de TI é “a especificação dos direitos
decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos
desejáveis na utilização da TI”.

Já Fernandes e Abreu analisam os dois conceitos anteriores e elaboraram a
seguinte definição:
A Governança de TI busca o compartilhamento de decisões de TI com os
demais dirigentes da organização, assim como estabelece as regras, a
organização e os processos que nortearão o uso da tecnologia da
informação pelos usuários, departamentos, divisões, negócios da
organização, fornecedores e clientes, determinando como a TI deve prover
os serviços para a empresa. (FERNANDES e ABREU, 2008. p. 14).

Esta definição é mais completa por aglutinar as definições anteriores, fornecendo
mais subsídios para nortear o entendimento. Ampliando um pouco esse
entendimento, estes autores, construíram em um diagrama - macro-fluxo - para
representar o processo de governança, e o chamaram de “O Ciclo da Governança
de TI”, como mostra a figura 2.

3.3.2 O CICLO DE GOVERNANÇA DE TI

FIGURA 2 – O ciclo de governança de TI
Fonte: FERNANDES E ABREU (2008, p. 14)
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Elaborado por Aguinaldo Aragon Fernandes e Vladimir Ferraz de Abreu,
pesquisadores das áreas de Tecnologia da Informação, Planejamento, Gestão e
Qualidade de Processos, este macro-fluxo expressa com muita clareza a realidade
de um processo integrado de governança de TI que pode ser seguido por qualquer
organização, na construção de um modelo de governança, pois é genérico e preciso
o suficiente para a sua adaptação.

O uso de sistemas e tecnologia da informação tem emanado importantes pesquisas
acadêmicas e de interesse na área corporativa e é de vital importância para as
organizações no apoio da execução dos processos estratégicos, de gestão e
finalísticos das organizacionais. O uso da TI sugere ampliação na eficiência e
eficácia operacional e na área de negócio. Assim, as organizações se sentem
motivadas a melhorarem constantemente as suas estratégias de gestão.

A aplicação de uma gestão de TI baseada em um modelo de governança passa
necessariamente pelo uso de uma metodologia ou pela combinação de mais de uma
das metodologias de gestão de processos de TI desenvolvidas e experimentadas
mundialmente como, por exemplo, o COBIT - Control Objectives for Information and
Related Tecnology, desenvolvido pelo IT – Governance Institute, o qual será a
metodologia a ser seguida neste trabalho. Escolha esta que será argumentada no
item 4.3.
Atualmente, os sistemas e os serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) desempenham um papel vital na coleta, análise,
produção e distribuição da informação indispensável à execução do negócio
das organizações. Dessa forma, tornou-se essencial o reconhecimento de
que a TIC é crucial, estratégica e um importante recurso que precisa de
investimento e gerenciamento apropriados. Esse cenário motivou o
surgimento do conceito de Governança da Tecnologia da Informação e
Comunicação, do termo inglês IT Governance, através da qual se procura o
alinhamento da TIC com os objetivos da organização. Governança da
Tecnologia da Informação e Comunicação define que a TIC é um fator
essencial para a gestão financeira e estratégica de uma organização e não
apenas um suporte aos mesmos (BERNARDES e MOREIRA, 2007, p. 01.

Falar de governança de TI é falar da busca de uma gestão ótima para os recursos
computacionais e, também, otimização da forma de investimento nesta área.
Perseguindo-se assim, a máxima eficiência e eficácia dos meios informacionais,
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cujos resultados são alcançados quando se faz a devida combinação do
conhecimento em gestão com as novas tecnologias informacionais e com os seus
meios infraestruturais. Segundo Peter Weill e Jeanne Ross (2006, p. 2), um
processo otimizado de gestão da TI é essencial para se extrair maior valor da TI
para a organização, pois não é apenas uma questão de se trabalhar com maior
comprometimento ou por mais tempo. Na verdade, é uma questão de se requerer
um envolvimento de pessoas diferentes da organização nas decisões de TI, bem
como, de uma concepção de novas maneiras de se tomar decisões ou de
desenvolvimento de novas técnicas para implementar tais decisões.
Pelo menos, cinco decisões inter-relacionadas sobre tecnologia da informação,
devem ser tomadas quando se quer obter um mínimo de governança, para que a
organização logre êxito nos seus processos e otimização nos seus investimentos em
TI: 1) os processos de TI; 2) a arquitetura de TI; 3) a infraestrutura de TI; 4) as
necessidades de aplicações do negócio e 5) os investimentos e a priorização de TI.
(WEILL e ROSS, 2006, p. 27-28).

3.4 A NECESSIDADE DA GOVERNANÇA DE TI

As organizações estão investindo alto em processos de trabalho e de aprendizado
mediados por tecnologias da informação e comunicação. Não se vêem mais
organizações que não possuam pelo menos alguns processos, baseados em TI. Daí
surge outra necessidade, que é condição fundamental para que as organizações
possam aperfeiçoar a sua forma de produzir, que é o investimento em tecnologia da
informação. Como a TI - instrumento de grande complexidade e custo elevado
passou a integrar diretamente o processo produtivo, não se pode negligenciar a sua
administração. Apresenta-se, então, um instrumento que deve ser considerado com
grande prioridade - a governança de TI. Se esse processo de gestão for
negligenciado corre-se o risco de não se otimizar a produtividade e de se perder
eficiência. As organizações que cuidam bem desse processo têm auferido
produtividade acima das que ainda não o consideraram como processo estratégico.
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Na pesquisa realizada por Peter Weill e Jeanne Ross (2006, p. 15), concluiu-se que
as empresas que apresentaram um desempenho de governança de TI acima da
média obtinham lucros superiores às empresas com desempenho de Governança de
TI abaixo da média e que utilizavam as mesmas estratégias mercadológicas.
Detectou-se ainda que os investimentos médios em tecnologia da informação são de
aproximadamente 4,2% da receita anual das empresas. Sendo mais de 50% do total
anual de investimentos de capital. O que, sugere uma bem estruturada governança
de TI para que se direcionem melhor os gastos nesta área bem como suas decisões
de prioridades.
As necessidades de governança de TI originaram-se das demandas de
controle, transparência e previsibilidade das organizações. As origens
destas demandas datam do começo dos anos 90, quando as questões
relativas á qualidade ganharam uma enorme importância no cenário
mundial. Apesar da forte demanda por governança, o crescimento
exuberante da economia mundial acabou esfriando a sua necessidade
imediata, e o processo de maturidade da governança nas empresas acabou
atrasando por alguns anos. (MANSUR, 2007, p. 5).

De fato, quando o crescimento econômico se mostra pujante, questões estruturantes
em outras áreas são tratadas em segundo plano, em nome da exploração industrial
e comercial, aproveitando-se aquele momento. Entretanto, quando algum fenômeno
ameaçador, principalmente as crises financeiras, surge, faz-se necessário se lançar
mão dos instrumentos de controle e austeridade corporativa para se enxergar melhor
as lacunas deixadas pelo excesso de otimismo.

A governança de TI é uma ferramenta de apoio à Governança Corporativa.
Entretanto, com o desenvolvimento e o envolvimento da TI em todos os processos
corporativos, a TI tomou proporções importantes, e devido ao seu tamanho e
complexidade foi necessário o desenvolvimento de metodologia de governança para
dar conta da exuberância tecnológica dentro das organizações.

Na figura abaixo, Pereira Junior (2007), ilustra com muita propriedade o objeto de
atuação da governança de TI, fazendo uma comparação com a governança
corporativa.
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FIGURA 3 – Atuação da Governança de TI em uma Organização
Fonte: (PEREIRA JUNIOR, 2007, p. 9)

É possível verificar pela figura, a importância que a tecnologia da informação
assumiu dentro das organizações. Tanto para a geração de informações gerenciais,
quanto para o aprendizado organizacional. A maior parte dos processos de
informação

e

gestão

do

conhecimento,

hoje,

está

suportada

pela

TI,

conseqüentemente, pela sua infraestrutura. E desta forma, não se pode abrir mão de
um bom plano de governança de TI, sob o risco de não se alcançar o objetivo
desejado.
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4 UMA PROPOSTA DE GOVERNANÇA DE TI PARA A SEC,
COM FOCO NAS ESCOLAS PÚBLICA ESTADUAIS DA
BAHIA

A grande preocupação de que trata este trabalho é a construção de um modelo de
governança adequado, que dê conta do bom funcionamento de todo o aparato de
tecnologia da informação (TI) do Sistema Estadual Público de Educação da Bahia.
No entanto, para se atingir um nível excelente de gestão de TI num sistema deste
porte são necessários muitos anos de maturação e aprendizado, com equipes de
especialistas, dirigentes, professores e alunos atuando em conjunto e perseguindo
objetivos comuns que, obviamente, tenham sido planejados num processo
participativo-representativo.
Esse planejamento consensual, a formação continuada e o alinhamento entre os
setores na execução do plano de TI constituem o melhor dos mundos para uma
organização moderna, pois somente assim a TI poderá realizar o melhor do seu
aparato em prol do sucesso dos processos finalísticos da organização, que neste
caso é o processo de ensino-aprendizagem na escola pública estadual.

4.1 A GESTÃO ATUAL DA TI NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

É indispensável se fazer um inventário dos instrumentos e instâncias de gestão de TI
existentes na SEC. A deliberação de se fazer isto, neste momento, é porque logo
adiante, na construção do modelo de governança, essas instâncias e instrumentos
que são legais e corporativos serão importantes para compor esse modelo.
A propósito dessas instâncias e instrumentos, podem-se constatar as seguintes
situações: apresentam falta de conjunto na gestão/integração, levando-as a
tomarem decisões isoladas e pontuais; demonstram discrepâncias entre as
competências e atribuições legais e as atuações reais; algumas funcionam com
certa eficácia e outras com precariedade. Assim, verifica-se que as mesmas podem
ser melhor aproveitadas dentro de um projeto de governança estruturado, visando
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uma gestão mais eficiente dos recursos tecnológicos da SEC. Essas instituições
podem ser classificadas em Organizacionais, Normativas e Deliberativas.

4.1.1 INSTÂNCIAS ORGANIZACIONAIS DE TI DA SEC

4.1.1.1 Instâncias Organizacionais Internas:

As instâncias organizacionais desenhadas para dar conta da gestão das TI da
Secretaria da Educação estão subordinadas a duas instâncias superiores: a
Diretoria Geral – DG e o Instituto Anísio Teixeira – IAT.

A Diretoria Geral é um órgão executivo que cuida de toda a parte infraestrutural,
orçamentária, financeira e organizativa da SEC. E, através da Coordenação de
Modernização – CMO cuida da tecnologia da informação, conforme organograma da
SEC (anexo 1) do qual segue um recorte.

FIGURA 4 - Organograma SEC/DG/CMO
Fonte: BAHIA / SEC (2008) (adaptado)

A Coordenação de Modernização - CMO sediada no Órgão Central da SEC é
responsável por manter toda a infraestrutura de TI para a gestão administrativa do
Órgão Central, Instituto Anísio Teixeira - IAT, Conselho Estadual – CEE e Diretorias
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Regionais – DIREC. Mantém, também, a rede de comunicação de dados de todo o
sistema educacional do Estado (órgãos administrativos e escolas).
O Instituto Anísio Teixeira – IAT é um Órgão da Administração Direta de Regime
Especial, responsável pelo aperfeiçoamento dos professores da Rede Estadual.
Para melhor compreensão, podemos visualizar seu organograma na Figura 5.

FIGURA 5 - Organograma SEC/IAT/DIRED
Fonte: BAHIA / SEC / IAT (2008) (adaptado).

Através da Diretoria de Educação à Distância – DIRED, o IAT, realiza também a
gestão local dos programas federais voltados para inserção das Tecnologias
Educacionais na escola, a exemplo de: TV Escola14 e ProInfo15, por meio dos NTE16.
Estes, são responsáveis pela gestão dos recursos computacionais dos laboratórios
de informática do ProInfo, os quais, já foram implantados em 40% das escolas
estaduais, pois os programa completaram mais de uma década de existência.
Com isso, a DIRED, através da Coordenação de Tecnologias Educacionais - CTE e
da Coordenação de Educação a Distância - CED, é responsável pela tecnologia da
informação (TI) e pelas tecnologias educacionais (TE) nas escolas públicas
14

Lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em setembro de 1995 e ampliado para todo o território
nacional em março de 1996. Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/> Acesso em: maio 2010.
15

Em novembro de 1996, o MEC lançou as diretrizes gerais do Programa Nacional de Informática na
Educação que foi criado pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, para promover o uso pedagógico
da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br> Acesso em: maio 2010.
16

Criado pelo Decreto Nº 7.380 de 22 de Julho de 1998. Na Bahia, são em número de 16 cobrindo
todo o estado. Ver mais em: <http://www.iat.educacao.ba.gov.br/node/61> Acesso em: abril 2010.
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estaduais. Com exceção da implantação e manutenção dos links de dados, pois
estes são de responsabilidade da CMO, a DIRED por meio dos NTE, os quais são
subordinados à CTE, têm a competência de fornecer todo o suporte tecnológico às
escolas da rede e a formação continuada para profissionais da educação.

Essa estrutura funcional (o desenho) não é incoerente, ela está bem desenhada. O
grande problema é que ela não está assistida suficientemente para atender o grande
número de escolas da rede. Primeiro porque o apoio financeiro é insuficiente, bem
como, o efetivo de recursos humanos para que possa dar conta de uma
infraestrutura tão grande e complexa como essa. Segundo, não dispõe de um plano
de trabalho, ou seja, de planejamento adequado e processos estruturados para
executar as ações necessárias à manutenção da rede escolar.

Outro problema técnico é a falta de uma adequada delimitação dos papéis dos
órgãos supracitados. Esta definição já seria um alento na autonomia de ação de
cada um deles. Todavia, o regimento oficial da própria Secretaria, nem sequer chega
a mencionar as competências dos seus órgãos que lidam com tecnologia da
informação. O regimento do IAT, que elenca as competências desse setor, o faz de
forma muito tímida. Assim, cada uma dessas unidades segue trabalhando e
realizando ações pontuais nessa área, sem a devida integração e, sem a
participação das áreas finalísticas – escolas - que se pode chamar também de áreas
de negócio, alinhando os termos para o modelo que virá adiante.

4.1.1.2 Instâncias Organizacionais Externas:

Em 1988, foi instituído o Regulamento do Sistema de Informática do Estado através
do Decreto n°1.528 de agosto, tendo por finalidade o desenvolvimento articulado das
atividades de informatização em toda a Administração Pública Estadual mediante a
definição, o planejamento, a coordenação e a execução das ações de
automatização no Serviço Público Estadual. A Lei n° 6.074 de 22 de maio de 1991,
extinguiu o Centro de Desenvolvimento de Informática Pública e alterou a
denominação do Conselho Estadual de Informática para Conselho de Modernização
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e Informática - COMIN. Essa reforma proporcionou à Secretaria da Administração SAEB, através do Decreto n° 1.314 de 01 de julho de 1992, a montagem do
Subsistema de Desenvolvimento da Administração, com a finalidade de coordenar,
supervisionar e executar, de forma integrada, as atividades de modernização,
informática no âmbito das Secretarias, em estreita articulação com o órgão central.
A Lei nº 7.435 de 30 de dezembro de 1998, introduziu modificações na estrutura
organizacional da Administração Pública Estadual, criando as Diretorias Gerais e
nestas as Coordenações de Modernização. No ano de 2002, com a Lei nº 8.485, de
13 de novembro, foi criada a Coordenação de Gestão de Tecnologias da Informação
e Comunicação, com a finalidade de planejar, coordenar, promover, supervisionar,
controlar e avaliar as ações de desenvolvimento e modernização tecnológicos do
setor público. (BAHIA, 2005).

Estes órgãos citados fazem parte do histórico dos organismos de gestão da TI no
Estado. Foram citados com a finalidade de salientar a volubilidade das instituições
na Administração Pública. Não obstante, todos já foram substituídos a partir de
2007, com a instalação do novo governo. Foi criado um novo “Sistema Estadual de
Tecnologia da Informação e Comunicação”. O qual, do ponto de vista do modelo,
parece ser coerente em termos de intenções político-administrativas, Entretanto, não
apresenta diretrizes claras para a gestão, a consultoria governamental e o
acompanhamento dos projetos de TI nas secretarias do Estado. Na prática, o
funcionamento se mostra bastante burocrático e centralizado, o que emperra as
ações governamentais na área. Como exemplo podem-se citar os processos de
licitação para a área de TI que não apresentam agilidade de tramitação. Estes têm
que percorrer um longo caminho até chegar à fase de publicação dos editais.
Existem processos licitatórios na área de TI da Educação que tramitam por entre os
órgãos de TI do estado desde o ano de 2007, sem que se tenha, até o final de 2009,
um consenso dos órgãos para que possa ser publicado, como é o caso dos
processos

licitatórios

para

a

contratação

de

serviços

especializados

em

desenvolvimento e manutenção de sistemas da SEC. Iniciados em 2007 e o
processo de modernização do CPD da SEC, iniciado em 2008. Desta forma, o
sistema, como um todo, apresenta pontos a melhorar quanto ao processo de
aquisição de produtos e serviços de TI para o Estado.

82

O novo Sistema de TI na Bahia - Sistema de Gestão de Tecnologias de
Informação e Comunicação do Estado da Bahia - Sgtic, instituído pelo Decreto nº
11.206 de 12 de setembro de 2008, tem a finalidade é articular, definir, planejar,
coordenar e executar as atividades de TIC, no âmbito da Administração Pública do
Poder Executivo Estadual. É composto pelos seguintes órgãos: Cigov, Agetic, CTG e
as Unidades Setoriais e Seccionais de TI;

Órgãos que formam o Sgtic:
- Conselho de Informática Governamental – CIGOV, criado através da Lei nº
10.955 de 21 de dezembro de 2007, órgão colegiado que tem funções normativas e
deliberativas, de apreciar e deliberar sobre propostas de políticas e diretrizes de
tecnologias da informação e comunicação para a Administração Pública Estadual. É
presidido pelo Governador do Estado;

- Assessoria de Gestão Estratégica de Tecnologias da Informação e
Comunicação - AGETIC, vinculada à Casa Civil do Governador, criada através da
Lei nº 10.955 de 21 de dezembro de 2007, tem a finalidade de propor e submeter ao
Conselho de Informática Governamental, as políticas de tecnologia da informação e
Comunicação, disseminando-as e acompanhando-as nos órgãos e entidades da
Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

- Coordenação de Tecnologias Aplicadas à Gestão Pública - CTG, vinculada à
Secretaria da Administração - SAEB, tem por finalidade promover, coordenar e
executar as ações de desenvolvimento e modernização tecnológica para a gestão
pública, em consonância com as políticas e diretrizes governamentais e em
articulação com a AGETIC;
- Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb.
Empresa estatal de economia mista que tem a finalidade de fornecer recursos de
infraestrutura e serviços de TI, aos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, de acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Governo.
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- Comitê dos Gestores de Tecnologias de Informação e Comunicação do
Estado da Bahia – Fortic. Criado pelo Decreto nº 11.206 de 12 de setembro de
2008, é uma instância que tem como objetivo realizar estudos, pesquisas e
pareceres, visando atender finalidades específicas na área de tecnologia da
informação e comunicação do Estado, e, promover a realização de ações em
cumprimento às determinações do Cigov. Este comitê é formado pelos gestores de
tecnologias de informação e comunicação das unidades setoriais do Estado da
Bahia, além de um representante da CTG e um da Prodeb, sendo coordenado pela
Agetic.

- Unidades Setoriais e Seccionais de TI são, respectivamente, as unidades
responsáveis pela TI, integrantes da estrutura das Secretarias de Estado e das
entidades a elas vinculadas. No caso da SEC a unidade setorial é a Coordenação de
Modernização – CMO e, as unidades seccionais são as gerências de TI das
autarquias e dos órgãos vinculados à esta secretaria.

4.1.2 INSTÂNCIAS NORMATIVAS DE TI DA SEC

4.1.2.1 Normas Internas

- Decreto nº 8.877 de 19 de janeiro de 2004 - Regimento da Secretaria da
Educação;
- Decreto nº 9.064 de 07 de abril de 2004 - Regimento do Instituto Anísio Teixeira –
IAT;
- Portaria nº 7.872, de 29 de maio de 2007 – Cria o Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação da Secretaria da Educação do Estado da Bahia –
COMTIC;

84

- Portaria nº 3.217 de 27 de março de 2007. Estabelece a Política de Uso dos
Recursos Computacionais da SEC, definindo as diretrizes gerais e orientações
técnicas relativas ao uso dos recursos de informática da Secretaria da Educação.

- Regimento Interno do COMTIC, de 28 de junho de 2007.

Descreve a

composição e as competências do COMTIC.

4.1.2.2 Normas Externas

- Instrução Normativa SAEB, nº 12 de 30 de julho de 2008, republicada em 04 de
dezembro de 2008. Estabelece preceitos para licitações e contratações dos
seguintes serviços terceirizados, para serem seguidos pelos Órgãos e Entidades da
Administração Pública do Poder Executivo estadual. Na qual, seu Anexo V, trata
especificamente do “Apoio às Atividades de Tecnologia da Informação e
Comunicação”.

- Decreto nº 11.206 de 12 de setembro de 2008. Cria o Comitê dos Gestores de
Tecnologias de Informação e Comunicação do Estado da Bahia - FORTIC, institui o
Sistema de Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado da
Bahia - SGTIC e dá outras providências.

- Lei nº 10.955 de 21 de dezembro de 2007. Cria o Conselho de Informática
Governamental – CIGOV;

Além de todas estas instâncias normativas, deve-se levar em consideração o desejo
político do Governo, que é materializado nos programas e projetos governamentais,
os quais devem ser realizados de acordo com as permissões legais estabelecidas
nas normas (PPA, LDO e LOA).
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4.1.3 INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DE TI DA SEC

4.1.3.1 Instâncias Internas Deliberativas de TI

- Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia – COMTIC, criado através da Portaria nº 7.872, de
29 de maio de 2007. Tem a finalidade de: 1) deliberar sobre prioridades de projetos
de sistemas, de aquisição, de infraestrutura e aplicação de tecnologia da informação
e comunicação; 2) homologar as políticas e diretrizes estratégicas de tecnologia da
Informação e Comunicação; 3) acompanhar o desenvolvimento dos projetos e
processos estratégicos e estruturantes de tecnologia da informação e Comunicação.
Este comitê é formado por um representante de cada órgão superior da SEC e
coordenado pelo titular da Coordenação de Modernização. Não é um órgão previsto
no Sistema Estadual de TI. É uma iniciativa isolada da SEC, com o intuito de fazer
uma gestão participativa na Secretaria.

Esta é a única instância deliberativa criada dentro da SEC que tem o viés exclusivo
de discussão das políticas e ações de TI. Ela foi idealizada com as características de
um dos pilares de governança de TI - o mecanismo de alinhamento da TI ao negócio
da organização. Todavia, não logrou a importância necessária para que se
consolidasse como um mecanismo de gestão participativa, alinhada aos processos
finalísticos da SEC. Esta análise é evidenciada pela baixa participação dos seus
membros nas reuniões e, também, pela rotatividade desses membros. Outra
evidência é que os suplentes, indicados pelo titular – superintendentes, raramente
era um funcionário com poder de decisão no seu órgão. Segundo as atas e
documentos de freqüência do próprio Comitê.

A rigor, o COMTIC não tem o poder de decisão final, deveria deliberar e levar os
pareceres e projetos para apreciação e aprovação do Conselho de Dirigentes
(reunião de dirigentes). Porém, como a TI não está colocada numa posição
estratégica na SEC, as deliberações do COMTIC e os projetos da área de TI,
raramente entram na pauta de reuniões do Conselho de Dirigentes. O que acaba
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não tendo a devida aclaração e atenção sobre os benefícios e riscos dos projetos de
TI. Entre os anos de 2007 e 2009, apenas uma das pautas do Conselho de
Dirigentes teve como ponto de discussão a apresentação de um projeto abrangente
de TI para a SEC. Desta forma, esses projetos acabam não tendo a devida atenção.

A situação de a tecnologia da informação não ter uma posição estratégica é uma
característica sistêmica da organização hierárquica do Estado, já que a legislação
organiza o sistema hierárquico das secretarias alocando a unidade setorial de TI,
geralmente chamada de Coordenação de Modernização – CMO, dentro da Diretoria
Geral, concorrendo a atenção e os recursos de custeio com os serviços gerais e de
manutenção (água, luz, telefone e manutenção predial). Embora a área de TI tenha
uma grande atribuição de manutenção do parque tecnológico existente, os projetos
estratégicos de modernização e inovações ficam relegados a segundo plano. Há
exceções nessa organização hierárquica, são os casos das Secretarias da Fazenda
e da Segurança Pública que estabeleceram suas superintendências de tecnologia
da informação, colocando, assim, as áreas de TI numa posição estratégica.

Essa situação está bem caracterizada na citação abaixo extraída de projeto
elaborado pela Secretaria da Administração do Estado, o qual faz uma pesquisa que
diagnostica a gestão estratégica do Estado entre 1998 e 2009, intitulado “O Modelo
de Gestão Integrada Estratégica: Buscando o fortalecimento da Capacidade de
Governo do Estado da Bahia”, conforme segue:
Quanto às atividades de modernização administrativa e informática, [...]
aconteceu uma proliferação sem par de equipamentos e sistemas diversos,
resultando em sua hipertrofia - não traduzida em resultados significativos em detrimento da atividade de modernização administrativa. [...] pautas das
reuniões do extinto Conselho de Modernização e Informática quase sempre
constavam itens relativos à aquisição de equipamentos ou sistemas. [...]
Maior prejuízo para o Estado consistiu no fato de que a alteração de 1998
tendeu a inibir as discussões regulares sobre questões cruciais para o
sucesso das estratégias das organizações públicas. Dificilmente, em um
despacho com um Diretor Geral, o dirigente máximo de um órgão público
passaria em revista os assuntos relacionados com os processos de
alinhamento do planejamento interno ao planejamento governamental e à
execução orçamentária, a gestão do desempenho da instituição, o
planejamento e desenvolvimento de recursos humanos e o planejamento de
tecnologias da informação. BAHIA, SAEB (2009, p. 09).
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4.1.3.2 Instâncias Externas Deliberativas de TI

- Conselho de Informática Governamental – CIGOV;

- Comitê dos Gestores de Tecnologias de Informação e Comunicação do Estado da
Bahia – FORTIC.

A importância de se conhecer estes Conselhos é grande, pois são deles que
emanam as diretrizes governamentais para a política de tecnologia da informação do
Estado. Diretrizes estas, que devem ser seguidas pelas unidades setoriais e
seccionais.

4.1.4 O ATUAL FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DA TI NA SEC

A forma como a TI é gerenciada na SEC não se constitui num modelo de gestão
planejado. Existem pontualmente alguns mecanismos de gestão implantados e em
funcionamento na SEC, até mesmo alguns que são utilizados em modelos de
governança. Para citar alguns, se listam a Metodologia de Desenvolvimento de
Softwares, o Sistema de Padronização da SEC e a Metodologia de Gestão de
Projetos.

Estes instrumentos e outros existentes poderão ser aproveitados no programa de
governança a ser construído, até mesmo porque um programa desta natureza deve
procurar aproveitar as tecnologias de gestão que já estão em funcionamento.
Todavia, alguns ajustes serão necessários, apenas para a devida adequação.

4.1.4.1 O funcionamento da comunicação de dados na Educação

A comunicação de dados do Sistema Educacional do Estado é satisfatória entre os
órgãos centralizados: Órgão Central, IAT e DIREC. Porém, é praticamente
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inexistente a comunicação de dados entre os órgãos centralizados e as Escolas,
bem assim, entre as próprias escolas. Como demonstrado na Figura 6. Houve, ao
longo dos tempos, uma priorização na implantação de uma rede de comunicação
entre os organismos administrativos, mas não aconteceu o mesmo entre estes e as
unidades de ensino.

FIGURA 6 - Comunicação de dados na Educação
Fonte: BAHIA / SEC (2007) (adaptado)

Dessa forma, percebe-se que, na era das tecnologias informacionais, quando a rede
de dados priorizou os órgãos administrativos, deixando em segundo plano as
unidades de negócio, a gestão não teria o êxito desejado, pois em toda organização
é necessário que se dê o melhor tratamento e atenção para a área finalística, é lá
aonde o objetivo da organização vai se realizar. E, numa organização de ensino é na
unidade escolar que se deve ter a infraestrutura priorizada para que se dê o apoio
necessário ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
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4.1.4.2 O Parque Computacional Atual da SEC

O parque computacional da SEC é inventariado anualmente pela equipe de
Infraestrutura da CMO e é explicitado nos relatórios de gestão, e de acordo com o
Relatório de 2007 o quadro dos recursos computacionais da SEC é o seguinte:
- Órgão Central: Data Center; 1100 Estações de Trabalho – todas com rede de
dados e internet;
- Instituto Anísio Teixeira - IAT: 400 estações de trabalho - todas com rede de dados
e internet;
- Diretorias Regionais de Educação – Direc: 33 unidades com cerca de 20 estações
de trabalho, cada (média) - todas com rede de dados e Internet;
- Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE: 16 unidades com 2 laboratórios de
informática, cada - todas com rede lógica interna e acesso a internet;
- Rede de Videoconferência: 33 Estúdios de Videoconferência, distribuídos no
território da Bahia - todas com rede de dados e internet;
- Unidades Escolares: 1641 Escolas: 611 com internet; 660 com laboratórios de
informática e computadores na área administrativa e pedagógica totalizando mais de
12000 estações de trabalho.
BAHIA/SEC (2007); BAHIA/SEC (2007b) e BAHIA/SEC (2008).

4.1.4.3 Sistemas de informação

- Internet e Intranet;
- Mais de 50 sistemas de informação, voltados para a administração;
- Sistema Organizado de Matrícula – SOMAR;
- Sistema de Cadastro e Movimentação de Alunos – Banco Alunos;
- Sistema de Acompanhamento Acadêmico – SAEMEC.
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4.1.4.4 A Topologia da Rede de Dados da SEC (Arquitetura da Infraestrutura)

FIGURA 7 - Topologia da Rede de Dados da SEC
Fonte: BAHIA/SEC, (2007) (adaptado)
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Pela figura da topologia da rede de dados da SEC é possível se observar que ela
não chega até às escolas, enquanto rede de dados corporativa. A único instrumento
que algumas escolas têm em relação à comunicação em rede é através da WEB.
Todavia, essa comunicação é disponibilizada para que a escola se conecte à WEB e
não a uma rede corporativa governamental.

Apesar da existência da Rede Governo que chega a duzentos e dezoito municípios
da Bahia e em um terço das escolas, existem alguns fatores limitadores para uma
comunicação eficaz com os órgãos centralizados:
1) não existem softwares de comunicação implantados nas escolas;
2) não existe um firewall no órgão central para permitir uma maior segurança na
rede coorporativa e por isso as permissões para as escolas são limitadas;
3) a maior parte dos links de comunicação da Rede Governo disponibilizados
para as escolas é de baixa velocidade (64k) não permitindo o processamento
de aplicações mais robustas;
4) a internet não foi implantada na grande maioria das escolas, salvo nos
laboratórios, os quais foram beneficiados pelo ProInfo, em um grande número
de escolas; e
5) Não foram implantados softwares em plataforma WEB para facilitar a
comunicação com as escolas.

4.1.4.5 A Distribuição do Pessoal de TI

- Órgão Central e no IAT: existe pessoal mantendo o setor de TI da SEC, em seis
áreas:
a) Gestão de processos,
b) Suporte à infraestrutura computacional,
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c) Administração e manutenção de sistemas,
d) Desenvolvimento de sistemas,
e) Gerenciamento e suporte à rede de videoconferência e
f) Criação e desenvolvimento de conteúdos digitais para ensino-aprendizagem.

- Direc: a informática é mantida remotamente pela CMO, com processo semidefinido (definição apenas de parte do processo, não existe um acordo de níve e
serviços) apenas para correção de problemas de configuração de máquinas;

- NTE: a informática é mantida pela DIRED e CMO, sem processo definido (não
existe nada explícito sobre a manutenção do aparato de TI dos NTE). Quando algum
equipamento tem problema a DIRED solicita o apoio da CMO, que nem sempre tem
efetivo para deslocar até o interior do Estado. Os NTE da capital também sofre o
problema com menor intensidade. O NTE foi previsto com a alocação de técnicos
capazes de suprir as necessidades internas e das escolas. Isso na prática nunca
aconteceu a contento, pelas dificuldades de manter profissionais de TI no quadro por
conta dos baixos salários.

- Rede de Video-conferência: mantida pela DIRED e CMO, com processo de
manutenção semi-definido;

- Unidades Escolares: não existe um processo de manutenção definido. Não existe
equipe para suporte às unidades escolares. A CMO oferece um suporte presencial
precaríssimo às unidades da Capital e, suporte remoto também precário às unidades
do interior. O suporte presencial no interior do Estado é feito por técnicos
contratados localmente, quando a escola dispõe de recursos financeiros. A
atribuição de fornecer manutenção de informática nas escolas é do IAT, através dos
NTE. Todavia, os NTE não têm efetivo de pessoal suficiente para esta operação.
Também não possui uma aplicação de manutenção remota. Assim, os NTE atendem
apenas no que concerne às tecnologias educacionais. Basicamente oferecendo
capacitação para a manipulação de computadores e suas ferramentas básicas, bem
como, para a habilidade com os objetos de aprendizagem advindos do Ministério da
Educação. A área de gestão da escola não conta com esse atendimento.
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Com um parque computacional de tamanho considerável, conforme foi descrito, a
Secretaria da Educação do Estado da Bahia não tem um Plano Diretor de TI. A
equipe de informática, alocada no Órgão Central / CMO, trabalha basicamente na
manutenção corretiva, e muito pouco em atividades de evolução e prevenção do
sistema.

Esta particularidade se dá pelo fato da falta de um diálogo processual para o
alinhamento dos planos estratégicos da Secretaria com os projetos de TI para a
educação. Parte dessa falta de alinhamento se deve também ao fato da SEC não
possuir um processo de elaboração e execução do próprio planejamento estratégico
da SEC.

Nos dias de hoje, não se pode mais conceber um sistema desta grandeza sem um
programa de governança de TI bem elaborado e bem gerenciado. É fato, que vai se
necessitar de investimento, tanto em ferramentas voltadas para a gestão da
governança, quanto em capacitação do pessoal, não só da área técnica, mas
também das áreas meio e finalísticas de negócio.

4.1.4.6 Situação Atual da Área de Tecnologia da Informação

O diagnóstico que segue foi feito a partir de análise de documentos corporativos:
relatórios de gestão da área de TI da SEC e relatórios das áreas técnicas da CMO,
elaborados no período de 2006 e 2009.
- Existem mais de 60 softwares em operação. E, por não serem integrados, há uma
grande dificuldade em sistematização de informações;
- Apenas um software é voltado para apoio à escola – o SAEMEC17, entretanto está
implantado somente em pouco mais de 200 escolas, em um universo de 1641
unidades;

17

Software desenvolvido pelo MEC para apoiar a gestão administrativa e acadêmica na escola. Todavia, é uma
aplicação local, e o Órgão Central não tem retorno das informações cadastradas nessa aplicação. Contudo, é uma
boa ferramenta de gestão para a escola que a utiliza.
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- Os softwares existentes na SEC, geralmente, são independentes desenhados para
um único objetivo / serviço e/ou setor. Esses softwares atendem ao setor
específico, mas, não possuem, intrinsecamente, uma visão sistêmica;
- Alguns softwares de gestão estão integrados, numa interoperabilidade bastante
precária, por conta da diferença de arquitetura e tecnologia desenvolvimento;
- Os sistemas têm alto volume de demanda para manutenção, principalmente
corretiva;
- A arquitetura atual de TI já não suporta mais a hospedagem de novos sistemas.
Porém, a demanda da organização é sempre crescente;
- A infraestrutura de TI não está totalmente alinhada com as necessidades da
Educação, necessitado de um replanejamento estrutural;
- Os processos de TI têm uma operacionalização precária. Principalmente por falta
de ferramentas adequadas, nem tanto por falta de pessoal qualificado na CMO;
- A capacidade do datacenter está no limite, tanto em obsolescência quanto no
volume de armazenamento e processamento;
- Não há um plano de operacionalização e expansão de TI estruturado;
- O Comitê de TI não tem a devida inserção estratégica nas reuniões executivas da
Secretaria;
- A área de desenvolvimento da Coordenação de Modernização gasta mais de 80%
do seu tempo trabalhando na manutenção corretiva e evolutiva de sistemas que
estão e produção;
- Há uma estruturação e implantação ainda tímida de gestão por processos e por
processos na Coordenação de Modernização, porém necessitando de grandes
ajustes;
- Não há um alinhamento estratégico entre as áreas de negócio da organização e a
tecnologia da informação. As conversas entre essas áreas são pontuais. O
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atendimento ao negócio, na sua maior parte, é feito pela percepção própria da área
de TI e solicitações emergenciais de outras áreas.
Este é o cenário típico de uma grande organização que se expandiu muito e área de
TI foi se adequando precariamente para apoiar o trabalho da organização, porém,
sem o devido alinhamento e planejamento. Por isso, no momento necessita de um
olhar da alta administração para que possa agregar mais valor aos processos de TI
e estes aos organizacionais, principalmente aos finalísticos, que sofrem de uma
enorme carência de informatização e de boas práticas de gestão da informatização
já existente.

Sendo assim, esse diagnóstico é o ponto de partida para a construção e proposição
de um modelo de governança de TI que dê conta, se não de todas as interfaces da
tecnologia da informação da SEC, mas que seja adequado a uma gestão eficiente e
eficaz dos processos dessa área, alinhada ao negócio principal da organização.

A construção do modelo de governança de TI, aqui empreendida, seguirá o Guia de
Melhores Práticas para governança de TI – COBIT.

4.2 O MODELO TEÓRICO “CONTROL OBJECTIVES FOR
INFORMATION AND RELATED TECNOLOGY - COBIT” PARA A
GOVERNANÇA DE TI

A governança de tecnologia da informação, chamada mais comumente na literatura
especializada de “governança de TI”, se realiza por um conjunto de boas práticas de
gestão de tecnologia da informação, suportado por processos controlados, quais
devem ser elaborados à luz do plano estratégico da organização. Assim, um modelo
de governança de TI deve estar totalmente alinhado à política da Alta administração
e, conseqüentemente, ao negócio fim. Deve ser flexível o bastante para adaptar-se
às mudanças inevitáveis que certamente surgirão ao longo da execução do
planejamento estratégico da organização. Neste trabalho, será adotado como base
teórica o modelo genérico de governança de TI mais utilizado e difundido
atualmente, o “COBIT” – Control Objectives for iformation and Related Technology.
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4.2.1 DEFINIÇÃO DE COBIT

O Control Objectives for iformation and Related Technology - COBIT foi criado pelo
ISACF – Information Systems Audit and Control Foundation, em 1994. Órgão ligado
ao ISACA – ISAC Association, que em 1998 criou o ITGI – IT Governance Institute,
para desenvolver e propagar o COBIT internacionalmente.
O COBIT - Control Objectives for Information and Related Tecnology, é um
guia para a gestão de TI recomendado pelo ISACF (Information Systems
Audit and Control Foundation) e que possui recursos como: um sumário
executivo, um framework, controle de objetivos, mapas de auditoria, um
conjunto de ferramentas de implementação e um guia com técnicas de
gerenciamento.
As práticas de gestão do COBIT são recomendadas pelos peritos em gestão
de TI que ajudam a otimizar os investimentos de TI e fornecem métricas
para avaliação dos resultados. O COBIT independe das plataformas de TI
adotadas nas empresas.
O COBIT é orientado ao negócio. Fornece informações detalhadas para
gerenciar processos baseados em objetivos de negócios. O COBIT é
projetado para auxiliar três audiências distintas:
- Gerentes que necessitam avaliar o risco e controlar os investimentos de TI
em uma organização.
- Usuários que precisam ter garantias de que os serviços de TI suportam os
seus produtos e seus negócios para os clientes internos e externos, e que
estão sendo bem gerenciados.
- Auditores que podem se apoiar nas recomendações do COBIT para avaliar
o nível da gestão de TI e aconselhar o controle interno da organização.
(PEREIRA JUNIOR, 2007, p. 14).

4.2.2 ÁREAS DE FOCO DO COBIT

Abaixo se apresenta um dos diagramas mais conhecidos do COBIT, o qual
demonstra a abrangência da atuação do COBIT em relação à organização - as
áreas-foco na visão do COBIT.
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FIGURA 8 – Áreas Foco da Governança de TI
Fonte: IT Governance Institute (2009) (adaptado).

Estes são os cinco pilares básicos de uma governança de TI, segundo o COBIT:

- O Alinhamento Estratégico é fundamental para que qualquer plano de
governança possa ter sucesso. Pois, provavelmente, nenhuma organização obterá
êxito se a sua área-meio, que neste caso é a tecnologia da informação, estiver
voltada predominantemente para os fins internos dessa própria área e/ou para os
outros processos meios da organização. O alinhamento estratégico tem o objetivo de
fazer a ligação entre os projetos de negócio da organização e os projetos de TI,
através dos processos de trabalho, os quais deverão ser desenhados para este fim;

- A Entrega de Valor visa agregar melhoramentos, eficiência e novas possibilidades
aos processos de negócio da empresa, demonstrando os benefícios prometidos pela
TI, de acordo com as estratégias, otimizando custos e exteriorizando o valor
intrínseco da TI.

- O Gerenciamento de Riscos requer a que a alta administração da organização
esteja consciente quanto aos riscos inerentes aos processos e projetos. Todos os
executivos devem ter conhecimento dos riscos aos quais a organização deseja se
submeter para atingir os seus objetivos, e a partir daí se empreender uma boa
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gestão desses riscos, com transparência, responsabilidade e conformidade com as
normas vigentes.

- O Gerenciamento de Recursos prevê o alinhamento e otimização dos
investimentos em TI e seus recursos críticos: aplicações, informações, infraestrutura
e pessoas. Isto pressupõe uma total adequação da qualificação desses recursos à
operacionalidade da TI, para que a organização possa cumprir as suas metas de
desempenho.

- A Mensuração de Desempenho é o acompanhamento e monitoração da
implementação da estratégia, da execução dos projetos, do uso dos recursos, da
eficiência dos processos, da prestação de serviços, utilizando-se ferramentas e
metodologias apropriadas que transformam a estratégia em ações para atingir as
metas estabelecidas.

4.2.3 PRINCÍPIO DO COBIT

FIGURA 9 – Princípio do COBIT
Fonte: IT Governance Institute (2009) (adaptado).
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O diagrama “Princípio do COBIT”, representa o fluxo do sentido de toda a
metodologia utilizada para se colocar em prática a governança de TI alinhada ao
negócio da organização. O COBIT foi criado com as principais características de
orientação para o negócio, para os processos e para o controle. Ele é concebido
para ser utilizado por prestadores de serviços de TI, usuários, auditores e,
principalmente, para fornecer orientação abrangente à gestão.
Todo o fluxo do “Princípio do COBIT” - Requisitos de Negócio

Recursos de TI

Processos de TI - funciona no sentido de alimentar a organização de Informações
Empresariais que movimentarão os negócios da organização na busca dos seus
objetivos, ao passo que essas informações retornam ao ciclo com outras
necessidades quantitativas e qualitativas, alimentando este ciclo com novos
Requerimentos de Negócio.

4.2.4 O CUBO DO COBIT
Na figura abaixo - O Cubo do COBIT, a qual é bastante engenhosa, o IT
Governance sintetiza os macroelementos de governança de TI do COBIT, com
bastante precisão.

FIGURA 10 – O Cubo do COBIT
Fonte: IT Governance Institute, 2009 (adaptado)
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4.2.4.1 Os Requerimentos de Negócio

Os Requerimentos de Negócio são critérios de controle da informação elencados
pelo COBIT para atender aos objetivos de negócio, cujos devem ser contemplados
em primeiro plano numa organização. Para isto é necessário que as informações
sejam as mais fiéis possíveis para que as tomadas de decisão e tenham o maior
grau de acerto possível.

Eficácia: foca a importância das informações cruciais para o negócio da
organização, as quais devem ser entregues em tempo hábil e devem possuir
consistência, confiabilidade e utilidade.
Eficiência: foca a otimização dos recursos para maior produtividade e
disponibilização de informações de boa qualidade.
Confidencialidade: trata-se da proteção da informação em relação às
permissões coerentes para cada nível da organização.
Integridade: se preocupa com a validade e a precisão da informação, consoante
a necessidade do negócio e as expectativas organizacionais.
Disponibilidade: se preocupa com os requisitos exigidos pelos processos de
negócio e os meios de garantia para a disponibilização das informações
necessárias aos objetivos da organização.
Conformidade: se preocupa com o cumprimento de normas e regulamentações,
bem como, com os requisitos contratuais firmados pelos processos de negócio
da organização e, também, com a salvaguarda das políticas internas à
organização.
Confiabilidade: trata-se da provisão necessária, precisa e confiável de
informações para a tomada de decisão e, consequentemente, para a
manutenção da governança organizacional.
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4.2.4.2 Os Recursos de TI

Os Recursos de TI são instrumentos fundamentais ao apoio aos requerimentos de
negócios da empresa. Assim, é necessário se investir nos recursos de TI para se
criar uma adequada capacidade técnica com o fim de apoiar a capacidade
empresarial. A organização de TI proporciona a este objetivo, quando claramente
definida e operada por um conjunto de processos que utilizam as habilidades das
pessoas e a capacidade da infraestrutura de tecnologia, para executar aplicações
empresariais automatizadas, utilizando corretamente as informações estratégicas e
operacionais. O COBIT chama esses recursos, juntamente com os processos
operacionais, de “Arquitetura Corporativa de TI”.
Aplicações: trata-se de mecanismos de processamento de informações.
Informação: são os dados e informações necessários para que a TI possa
processar e fornecer informações de valor agregado para si e para o negócio.
Infraestrutura: é o aparato de equipamentos e softwares que apóiam as
aplicações de negócio.
Pessoas: são as equipes especializadas para a operacionalização dos
processos de gestão de TI da organização.

4.2.4.3 Os Processos de TI

Para o COBIT, os processos de TI são definidos em um escopo genérico de quatro
Domínios que se desdobram em trinta e quatro Processos, os quais
operacionalizam adequadamente os recursos de TI, com uma linguagem comum
para todas as partes envolvidas, através de Atividades definidas dentro dos
planejamentos operacionais. Dando conta, assim, da governança de TI, sempre
alinhada aos objetivos de negócio da organização. O quadro abaixo mostra esses
domínios e processos do COBIT.
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QUADRO 3 – Domínios e Processos do COBIT
Domínios

Planejamento e
Organização
(PO - Plan end
Organize)

Aquisição e
Implementação
(AI - Acquire end
Implement)

Entrega e Suporte
(DS - Deliver end
Support)

Monitoramento e
Avaliação
(DE - Monitor end
Evaluat)

Processos
PO1 - Definir um plano estratégico para a TI.
PO2 - Definir a arquitetura de informação.
PO3 - Determinar a direção tecnológica.
PO4 - Definir a organização de TI, seus processos e
relacionamentos.
PO5 - Gerenciar os investimentos de TI.
PO6 - Comunicar e gerenciar os direcionamentos da TI.
PO7 - Gerenciar os recursos humanos.
PO8 - Assegurar o alinhamento de TI com os
requerimentos externos
PO9 - Avaliar e gerenciar riscos de TI.
PO10 - Gerenciar projetos.
AI1 - Identificar soluções automatizadas.
AI2 - Adquirir e manter softwares.
AI3 - Adquirir e manter infraestrutura tecnológica.
AI4 - Habilitar operações e procedimentos.
AI5 - Adquirir recursos de TI.
AI6 - Gerenciar mudanças.
AI7 - Instalar e homologar as soluções e mudanças.
DS1 - Definir e gerenciar os acordos de níveis de
serviços.
DS2 - Gerenciar serviços de terceiros.
DS3 - Gerenciar performance e capacidade.
DS4 - Garantir a continuidade dos serviços.
DS5 - Garantir a segurança dos sistemas.
DS6 - Identificar e alocar custos.
DS7 - Educar e treinar os usuários.
DS8 - Gerenciar a central de serviços e incidentes.
DS9 - Gerenciar as configurações.
DS10 - Gerenciar problemas.
DS11 - Gerenciar dados.
DS12 - Gerenciar o ambiente físico.
DS13 - Gerenciar operações.
ME1 - Monitorar e avaliar o desempenho da TI.
ME2 - Monitorar e avaliar os controles internos.
ME3 - Garantir a conformidade dos requisitos externos.
ME4 - Fornecer governança para TI.
Fonte: IT Governance Institute, 2009
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E, para operacionalizar todo o ciclo dos seus “Domínios” e “Processos”, o COBIT se
baseia no esquema tradicional do ciclo de melhoria contínua – Ciclo de Deming, com
adaptações. (Planejamento, Implementação, Execução e Monitoramento). O qual
está demonstrado na figura 7 – Marco de trabalho global do COBIT.

FIGURA 7 – Marco de trabalho global do COBIT
Fonte: IT Governance Institute, 2009 (adaptado)

Então, esse ciclo de melhoria contínua sempre acontecerá dentro do processo de
gestão orientado pelo COBIT, cada vez mais se aprimorando e adquirindo mais
qualidade de controle e de entrega dos requerimentos de negócio, para alçar novos
níveis na escala de maturidade da prática de gestão.
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4.3 O PORQUÊ DA ADOÇÃO DO GUIA DE MELHORES
PRÁTICAS DE GESTÃO DE TI - COBIT

O guia de melhores práticas de gestão de TI – COBIT - tem sido utilizado em todo o
mundo, por empresas privadas e por organizações públicas, sendo considerado,
atualmente, pelos mais expressivos especialistas em gestão de TI, como o conjunto
de boas práticas de gestão de TI mais completo e abrangente. Entretanto, até
mesmo por conta da sua abrangência, esse guia não se esmera muito nas questões
de “como fazer”, concentrando-se mais nas diretrizes sobre “o que fazer”. Então, o
COBIT necessita do auxílio de algumas outras tecnologias de gestão que
esclareçam algumas de suas orientações, descendo ao detalhe de “como fazer”.
Neste trabalho, serão recomendadas duas tecnologias de gestão já conhecidas,
para auxiliar o COBIT na construção de um modelo de governança de TI para a
SEC: o ITIL (Information Technology Infraestructure Library) e o PMBOK (Project
Management Body of Knowledge). Este último agrupa um conjunto de melhores
práticas de gestão de projetos.
Algumas organizações públicas utilizam o COBIT como orientações de boas práticas
para a governança de TI. A saber:
- A Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, utilizou o COBIT para a governança de TI quando da construção do seu
Plano de Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, referente ao triênio 2010 –
2012. Para o Comitê Gestor da CNEM – CGTIC, o COBIT.
[...] possui uma serie de recursos que podem servir como um modelo de
referência para gestão da TI, incluindo um sumário executivo, um
framework, controle de objetivos, mapas de auditoria, ferramentas para a
sua implementação e principalmente, um guia com técnicas de
gerenciamento. Especialistas em gestão e institutos independentes
recomendam o uso do CobiT como meio para otimizar os investimentos de
TI, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI) percebido, fornecendo
métricas para avaliação dos resultados (KPIs, KGIs e CSFs). O CobiT
independe das plataformas de TI adotadas nas empresas, tal como
independe do tipo de negócio e do valor e participação que a tecnologia da
informação tem na cadeia produtiva da empresa. (BRASIL, 2009, p. 01).
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- O Banco Central do Brasil utiliza o COBIT como base para a sua governança de TI
e, talvez seja por este fato que grande parte dos bancos brasileiros estejam
seguindo esse guia de boas práticas de gestão de TI. Edméa Cantón (2008) fez uma
pesquisa sobre a governança de TI nas instituições financeiras do Brasil e apurou
uma tendência de crescimento no número de bancos que estão aderindo a utilização
do COBIT como base para a sua governança de TI.
A previsão para 20010 é que haja uma diminuição dos atuais 29,3% (17)
para 8,6% (5) no número de bancos que não utilizam a prática do COBIT, e
haja uma elevação dos atuais 13,8% (8) para 43,1% (25) no número de
bancos que estejam com a prática COBIT em fase de implantação
avançada, e uma elevação dos atuais 1,7% (1) para 27,6% (16) no número
de bancos em fase, totalmente, implantada. (CANTÓN, 2008, p. 73).

- Hoje são inúmeras expressivas as organizações brasileiras e governamentais que
utilizam o COBIT, como a Petrobrás e O Banco do Brasil. As organizações que têm
operações fora do país são, praticamente, obrigadas a utilizarem práticas
conhecidas de governança de TI para apoiar a Governança Corporativa. Pelo fato de
que com a utilização dessas práticas, a instituição demonstra seriedade,
transparência e maturidade para o mercado. Grande parte delas utiliza o COBIT,
geralmente associado a outras práticas de gestão que o auxiliem. Além das práticas
COBIT, ITIL e PMBOK, citadas anteriormente, podem-se enumerar algumas outras:
- CMMI – Capability Maturity Model Integration. Agrupa as melhores práticas para
desenvolvimento e manutenção de softwares.
- ISO27001 / BS7799. Padrão internacional para prover um modelo de
estabelecimento, implantação, operação e monitoramento, bem como melhorias na
gestão de segurança de sistemas.
- COSO – Commitee of Sponsoring organizations of the Treadway Commerce.
Voltada para a Governança Corporativa, focando os controles internos e a ética das
organizações.
- ISSO/IEC 20000. Foca os requerimentos de negócios dos clientes, através de uma
integração de processos e serviços de TI altamente controlados.
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Além das práticas de gestão mencionadas anteriormente, estas últimas são as
práticas mais conhecidas e aceitas mundialmente. O COBIT foi escolhido para servir
como base à proposta-modelo, a ser criada, por conta da sua abrangência e
compatibilidade com a maioria das outras práticas de gestão que, por ventura, se
queira associar futuramente e, também, pela sua grande aceitação nas instituições
brasileiras e pela maioria dos especialistas em gestão de TI.

4.4 BENEFÍCIOS DE UM MODELO DE GOVERNANÇA DE TI
BASEADO NO COBIT
Segundo Fernandes e Abreu (2008, p. 188), “a forma através da qual o COBIT está
estruturado

favorece

muito

o

entendimento

dos

processos

de

TI

e,

consequentemente, fornece um excelente guia para a sua implementação ou
melhoria nas organizações...”.
Ainda segundo estes autores, os benefícios diretos que poderão ser auferidos por
uma organização quando da utilização sistemática do COBIT na gestão de TI são os
seguintes:
Responsabilidades e protocolos de comunicação bastante claros, tornando a
circulação de informações mais direta e precisa entre os grupos interessados
em vários níveis;
Visão clara acerca da situação atual dos processos de TI e de seus pontos de
vulnerabilidade;
Redução da exposição a riscos (obviamente, caso sejam tomadas ações de
melhoria preventivas em relação aos pontos negativos dos processos);
Maior solidez e assertividade no planejamento encadeado das ações de
melhoria, devido ao entendimento das dependências entre os processos e
dos recursos necessários a serem envolvidos;
Alta visibilidade, por parte de todos os níveis da organização, acerca do
impacto dos esforços de melhoria nos processos de TI, e dos seus reflexos
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nos processos de negócio, através das medições dos resultados e dos
indicadores de desempenho;
Redução dos custos operacionais e de propriedade do acervo de TI
(aplicativos, infraestrutura);
Melhoria da imagem perante os clientes, através do aumento do grau de
satisfação e da confiabilidade em relação aos serviços de TI.

Para a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, podem-se acrescentar outros
prováveis benefícios que são:
A agregação de valor nas informações, para tomadas de decisões, sobre as
necessidades reais da Rede Escolar, através da participação representativa
da comunidade escolar;
A assistência permanente do parque computacional da rede de escolas,
através de processos estruturados de suporte; e, principalmente, a
Democratização nas relações de planejamento e execução dos projetos
suportados por TI nas escolas.
Assim, passa-se a demonstrar o arcabouço teórico da metodologia adotada.

4.5
CONSTRUINDO
UMA
PROPOSTA-MODELO
GOVERNANÇA DE TI PARA A SEC

DE

Para se delinear um modelo de governança de TI, com foco na rede escolar da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia, é necessário envolver toda a
administração: executiva, tática e operacional, bem como, todas as instâncias de
tecnologia da informação. A infraestrutura de TI é a base para se montar todos os
processos e aplicações que suportarão o modelo de governança. Aqui, entende-se
como “modelo” um conjunto de processos, instrumentos legais, instrumentos
tecnológicos, conhecimento e condições ideais de operacionalização. Ressalta-se
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que a implantação de um modelo para toda a organização só é possível quando a
alta administração apóia e se envolve.
As estruturas de tomadas de decisão são o primeiro passo na concepção da
Governança de TI. Mas uma governança eficaz é uma questão tanto de
ações quanto de decisões. Os processos de alinhamento são técnicas de
administração de TI para assegurar o envolvimento geral na administração e
utilização efetiva da tecnologia da informação. Os processos de alinhamento
devem levar todos a bordo, tanto contribuindo para as decisões de
governança como disseminando os produtos das decisões de TI. Os
principais processos de alinhamento incluem o processo de aprovação de
investimentos, o processo de exceções à arquitetura, os acordos de nível de
serviço, a cobrança reversa, o acompanhamento de projetos e o
rastreamento formal do valor de negócios gerados da TI. (WEILL e ROSS,
2006, p. 99).

Desta forma se vê que, para uma governança de TI eficaz, é necessário que a
tecnologia da informação faça parte da Estratégia da Organização e que deve ser
tratada como tal. Então, partindo-se da premissa adotada de que a base técnica a
ser utilizada na construção do Modelo de governança de TI para a SEC será o guia
de melhores práticas de gestão de TI – COBIT - listam-se alguns elementos próprios
que devem ser ressaltados, os quais fazem parte do Princípio do COBIT: o primeiro
elemento do modelo a ser considerado são os “Requerimentos de Negócio”, os
quais vão direcionar os investimentos para o segundo elemento que são os
“Recursos de TI”, os quais serão utilizados pelo terceiro elemento do princípio do
COBIT - os “Processos de TI”. Estes deverão fornecer, através da sua execução, o
quarto elemento que são as “Informações”, as quais são a base para todos os
outros processos organizacionais.

4.5.1 PREMISSAS PARA A PROPOSTA DE MODELO DE GOVERNANÇA DE TI
DA SEC

A proposta-modelo construída adota como premissas básicas cinco pontos
importantes para que possa responder à necessidade das escolas públicas
estaduais, pois sem elas não se atingiria o objetivo. A saber:
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1) A gestão da TI deverá ser voltada para o apoio incondicional aos processos
finalísticos da escola;

2) O Comitê de TI da SEC deverá conter, necessariamente, membros
representantes das Direc e das escolas: Dirigentes, Professores e Alunos;

3) O esquema de comunicação de dados entre os órgãos centralizados e as
escolas deve ser vigoroso o suficiente para permitir uma comunicação que dê
fluidez às informações gerenciais e acadêmicas;

4) As escolas deverão possuir um padrão mínimo de aparato tecnológico e de
conhecimento

técnico

em

TI

para

ser

reconhecida,

como

“escola

informatizada”;

5) Os serviços de TI deverão ser voltados para a manutenibilidade do
funcionamento do aparato de TI, não só dos órgãos centralizados, mas
principalmente, das escolas;

Assim, a proposta-modelo construída nasce com a missão de garantir o
funcionamento do aparato tecnológico das escolas informatizadas da Rede Pública
Estadual - monitorar, avaliar, planejar, executar melhorias e manter. Esta deverá ser
a missão do modelo de governança de TI. Desta forma a infraestrutura de TI da
Rede estará sempre disponível para o uso por parte da Comunidade Escolar,
facilitando o processo educacional finalístico de ensino-aprendizagem.

O aparato tecnológico das escolas deverá ser um item a ser mantido pelo modelo,
construído na forma de padrão mínimo, podendo alcançar patamar de qualidade
maior, nunca menor que o padrão mínimo. Toda a movimentação do aparato
tecnológico para maior ou para menor, assim como para as inovações, deverá ser
executada dentro de uma política de TI participativa e estável
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4.5.2 PADRÕES MÍNIMOS DE TI PARA UMA ESCOLA INFORMATIZADA PROPOSTA

A condição primeira para a construção do modelo de governança é o aparelhamento
adequado das escolas em relação à infraestrutura de tecnologia da informação,
ainda que esse aparelhamento tenha implantação escalonada em etapas. Nada
adiantará possuir um grande programa de gestão de TI na educação se as escolas
estiverem desprovidas dessa infraestrutura.

Como o modelo tem o foco voltado para a unidade escolar, em primeiro lugar há de
se definir um padrão mínimo de TI para a escola – o que poderá conferir
individualmente o certificado de “Escola Informatizada”, que, obviamente, é diferente
de escola que apenas possui computadores e link de internet. Pois é muito comum
se chamar de “escola informatizada” a escola que possui alguns equipamentos de
informática e um acesso à internet.

Para que se possa dizer que uma escola é informatizada é necessário alguns
elementos indispensáveis, os quais foram listados no quadro que segue:

QUADRO 4 - Padrões Mínimos para uma Escola Informatizada - Proposta
Porte de Escolas
ITENS

Pequeno

Médio

Grande/Espe
cial

1 – Infraestrutura elétrica estabilizada

sim

sim

Sim

2 – Rede de comunicação de dados - sem fio
(wireless) ou cabeada, com capacidade para
suportar todas as estações de trabalho (pontos de
rede)

sim

sim

sim

3
2
3
3
10

4
2
4
4
20

6
3
6
6
40

2

3

4

3–
Computador
(estação de
trabalho)

Área administrativa
Área pedagógica
Sala de Professores
Biblioteca
Laboratório de informática

4 – Impressora de médio porte
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5 - Projetor Multimídia + Computador

2

3

5

6 – Aparelho de DVD player

2

3

5

7 - Câmera/filmadora digital

2

2

4

8 - Aparelho de TV com entrada USB
9 - Técnico de apoio de informática

01 por sala e/ou laboratório
1

1

2

Software de Gestão
Administrativo-financeira

10 – Sistemas de informação

Software de Gestão Acadêmica
de Alunos
Softwares de Tecnologias
Educacionais (objetos digitais
de ensino-aprendizagem)
Software de Gestão de
Ambiente de Aula em
Laboratório de Informática

11 – Formação Continuada de RH

Promovido pelo Órgão Central

12 - Manutenção periódica de equipamentos

Técnico próprio / Serviço
terceirizado

13 – Manutenção do link de dados

Órgão Central / Empresa
Estatal de TI / Tele-Operadora

Fonte: BAHIA/SEC, 2006 (Reelaborado).

Este quadro de padrões mínimos18 parece uma proposta bastante coerente,
considerando-se a realidade da rede escolar na Bahia. Talvez seja o ferramental
ideal para as escolas públicas da Bahia. Isto não quer dizer que não existam escolas
nesta rede com essas características. Até existem algumas escolas com estrutura
melhor que a do quadro proposto, todavia, são situações pontuais e sem a devida
manutenção.

18

Quadro de padrões mínimos para uma escola informatizada, elaborado por um grupo de trabalho
multidisciplinar da SEC. Fruto de um trabalho que redundou num projeto denominado “Escola
Informatizada”. O qual não logrou o apoio necessário junto à alta administração da SEC.
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4.5.3 MODELO DE GOVERNANÇA DE TI PARA A SEC – PROPOSTO

Modelo de governança de TI pode ser definido como um conjunto de diretrizes
políticas, normas, tecnologias e processos de TI, que articulados coerentemente
auxiliarão na consecução dos objetivos da organização.

O modelo aqui trabalhado seguirá a teoria do COBIT. Todavia, para a sua
construção gráfica se baseou no esquema gráfico genérico elaborado por
FERNANDES E ABREU (2008, p. 35), para se agregar melhor didática e facilidade
na compreensão, já que esses autores sintetizaram muito proficuamente a
governança de TI numa representação gráfica bastante prática. Este esquema
gráfico será utilizado como base, porém modificado e acrescido de outros elementos
para se adequar a uma governança voltada para a Rede de Escolas Públicas
Estaduais da Bahia.
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FIGURA 11 – Modelo Inicial de Governança de TI para a SEC
Baseado no esquema de governança de TI de FERNANDES E ABREU (2008, p. 35)
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4.5.3.1 Alinhamento Estratégico e Compliance.

É neste bloco e no próximo (4.5.3.2) que se aplica o primeiro domínio do COBIT
“Planejamento e Organização”, aonde deverá se operacionalizar os seus onze
processos de atuação.

Além do braço executivo responsável pelas operações de TI - a Coordenação de
Modernização - CMO, a SEC já tem constituída uma instância deliberativa
importante que pode ser utilizada com mais propriedade para realizar o alinhamento
estratégico, que é o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia – COMTIC, criado justamente para este
fim, mesmo não havendo à época um programa de governança de TI. Entretanto
será necessário adequar a sua configuração, inserindo representantes da
comunidade escolar, bem como da direção regional da educação.

Aqui se faz uma ressalva sobre a estrutura de funcionamento e formação do
COMTIC, instância fundamental para o funcionamento do modelo, o qual deve
passar necessariamente por uma reforma para contemplar e ser contemplado no
modelo de governança. É através desse comitê representativo que os desejos
legítimos das instâncias gestoras e finalísticas se transformarão em deliberações
para a tomada de decisão da Administração Superior, retornando em forma de
diretrizes estratégicas e operacionais a serem implementadas por todos.

Neste bloco do modelo, após o giro completo do ciclo de melhoria contínua, deve-se
fazer, em comitê, a análise crítica de todo o processo de governança para a
correção de caminhos e rumos, contemplando também as novas exigências dos
requerimentos de negócio, para o realinhamento estratégico.

Conforme foi visto anteriormente, para que um programa de governança de TI
obtenha êxito é necessário que primeiro seja feito um alinhamento estratégico
interno entre o negócio e a TI. Para este quesito o COBIT possui instrumentos que
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são as matrizes que vinculam os objetivos de negócio aos objetivos de TI e estes
aos seus processos próprios.

Quanto ao atendimento às normas vigentes (compliance), algumas normas já
são seguidas pela TI da SEC, basta que essas normas sejam utilizadas como
instrumentos de gestão dentro do Plano de TI. Assim já se está fazendo o
Alinhamento com os órgãos sistêmicos estatais externos de TI. Não são muitos os
instrumentos normativos a serem seguidos, os quais estão elencados no item 4.4.2.,
todavia, sempre surgirão outras normas e o modelo deve ser flexível o suficiente
para a adaptação.

- Os princípios de TI servem para orientar as escolhas estratégicas do Plano de TI.
A SEC poderá fazer isto a partir do COMTIC, pois este Comitê é composto por todas
as unidades da SEC. Esses princípios vão nortear a arquitetura de TI. As premissas
do modelo de governança, descritas no item 4.5.1 poderão ser utilizadas como a
base para os princípios de TI.
Segundo WEILL e ROSS (2006, p. 29), “Os princípios de TI são um conjunto
relacionado de declarações de alto nível sobre como a tecnologia da informação é
utilizada no negócio”. Isto quer dizer que eles passam a fazer parte das diretrizes da
organização e só podem ser mudados depois de avaliação coletiva.

Todavia, como o propósito deste modelo de governança de TI é apontar solução
para a TI nas escolas públicas, foi elaborado um arquétipo de TI para a escola,
flexível na sua composição, que é condição fundamental para o modelo ora
proposto. Trata-se do conjunto de Padrões Mínimos para uma Escola Informatizada,
mostrado no quadro 4. Na implantação do Modelo de Governança, esse arquétipo
deve figurar como um dos princípios. O mesmo deve ser rediscutido e readequado,
dentro do Comitê de TI.

- O alinhamento com os órgãos estatais externos de TI é necessário, pois em
muitos aspectos a SEC depende desses órgãos, seja para obter as diretrizes
governamentais de TI, seja para conseguir suporte coorporativo e sistêmico para a
consecução da realização dos seus projetos.
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- A “Arquitetura de TI é a organização lógica dos dados, aplicações e
infraestruturas, definida a partir de um conjunto de políticas, relacionamentos e
opções técnicas adotadas para obter a padronização e a integração técnicas
desejadas.” WEILL e ROSS (2006, p. 32). Então, a arquitetura de TI só poderá ser
desenhada após o alinhamento estratégico e a deliberação dos princípios de TI. O
COBIT propõe um modelo de arquitetura que foi adaptado para a SEC, conforme
segue:

FIGURA 12 – Arquitetura Corporativa de TI para a SEC
Fonte: Baseado no modelo COBIT

- A Infraestrutura de TI, é um dos itens mais importantes para um programa de
governança, pois ela suporta todos os instrumentos informatizados que apoiarão os
processos da empresa, inclusive os de comunicação. Este item é responsável por
mais de 50 % dos investimentos na área de TI, portanto deve ser tratado com muita
responsabilidade e profissionalismo. A infraestrutura de TI, amplamente descrita no
Capítulo 3, só poderá ser definida depois de desenhada a arquitetura de TI
desejada.

A infraestrutura atual da SEC é carente de modernização ou de contratação dos
serviços de um datacenter que possa fornecer essa infraestrutura para a TI da SEC.
Observando-se, por exemplo, a topologia da rede, item 4.2.4.4, é possível notar a
fragilidade da segurança da rede, por falta de equipamento de segurança da
informação.
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- As Aplicações e Soluções, serão fruto dos requerimentos do negócio e do
alinhamento estratégico. Conforma visto anteriormente, as gestões sucessivas da
SEC se preocuparam em resolver o problema da gestão, deixando a área de
negócio – o ensino-aprendizagem – em segundo ou terceiro plano em termos de
informatização. O que deve ser a principal preocupação de um Modelo de
governança de TI na SEC. A necessidade de aplicações é notória também na área
da infraestrutura da TI. Entretanto as soluções de aquisição e desenvolvimento
derivarão do alinhamento estratégico e do plano de TI.

- Segurança da Informação; - Capacidade de Atendimento; - Objetivos de
desempenho e - Organização das operações de Serviços, todos estes itens são
absolutamente necessários que sejam discutidos dentro do comitê de TI e deverão
ser delineados com a implantação dos itens supracitados e com a elaboração do
Plano de TI.

- Investimento e Custeio. Este item merece um cuidado especial num programa de
governança, pois segundo WEILL e ROSS (2006, p. 15), a TI é responsável por
consumir mais de 50% do capital de investimento de grandes organizações.
Segundo estes autores, que levando em consideração a “pervasividade” da TI, os
gastos em TI são originados em todas as unidades da organização, todavia a área
de TI fica com a pecha de gastar muito.

Na SEC, especificamente, a área de TI não tem orçamento próprio, pois a unidade
que cuida dessa área – a Coordenação de Modernização (CMO) - não é unidade
gestora/orçamentária, com o agravante de que, os projetos próprios da área de TI (a
renovação dos ativos computacionais) não são de fácil convencimento. O programa
de governança baseado no COBIT ajudará a organização a mapear e demonstrar o
valor da TI e a necessidade de investimento. Como também, ajudará no controle do
gasto, tornando-o mais eficiente.
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4.5.3.2 Decisão, Compromisso e alocação de Recursos

- Decisões de TI e Priorização. Segundo FERNANDES e ABREU (2008, p. 77), “As
necessidades de projetos, serviços e aplicações devem ser priorizadas considerando
a capacidade de investimento da empresa. Para tanto a empresa necessita de
critérios de priorização, tais como valor estratégico, risco, retorno financeiro etc.”

Para uma organização governamental o retorno financeiro não existirá, todavia,
deverá existir a efetividade social da medida adotada. Assim é necessário se avaliar
o impacto em razão do investimento a ser feito, para que se priorize classifique os
projetos, serviços e aplicações a serem adotados como prioridade.

- O Portfólio de TI representa os desejos da direção executiva da organização
dentro das possibilidades do plano de TI. Assim, representa a garantia de execução
do que foi alinhado estrategicamente. É neste item do modelo que se enxergará
todos os projetos e serviços acordados entre as partes envolvidas. A gestão da TI
deve ser rígida o suficiente para não permitir a inclusão de itens não acordados e ser
flexível o suficiente para atender às necessidades que surgirem ao longo do
processo, porém deve pactuá-las dentro do comitê de TI.

É no portfólio de TI que devem estar visível a todos os envolvidos, como missão e
responsabilidade da equipe de TI e das demais áreas, todos os projetos e pacotes
de serviços pactuados, visando a manutenibilidade da TI, necessária ao bom
funcionamento dos processos finalísticos da Educação, nas escolas.

4.5.3.3 Estrutura, Processos, Operações e Gestão

É nesta área de atuação que se materializam em forma de serviços e produtos tudo
que foi pactuado nos dois blocos anteriores. Neste bloco do modelo o COBIT
contribui com dois domínios de sua abrangência: “Aquisições e Implantação” e
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“Entrega e Suporte”. Estes dois domínios são responsáveis por dezenove
processos para operacionalização do modelo.

Segundo FERNANDES e ABREU (2008), pode-se entender a área de TI como
[...] um conjunto de operações dedicadas a prover serviços para usuários
e/ou clientes externos e para a própria área de TI. [...] uma operação de
serviços deve estar aderente às necessidades da operação de TI como um
todo, sendo que a lógica da estruturação de operações de serviços
compreende: serviços aos usuários e clientes, requisitos de compliance
desses serviços, níveis de serviço esperados, processos para executar e
apoiar os serviços, o pacotes de serviços a ser adotado, conhecimento para
apoio aos processos, competências e divisão do trabalho (que no caso é a
estrutura organizacional) para operar os processos. FERNANDES e ABREU
(2008, p. 95),

Assim, compreende-se a importância e a necessidade de um olhar atento para a
instrumentalização da equipe que operará esses processos que darão conta do
funcionamento da governança de TI, através da operacionalização dos dezenove
processos dos domínios “Aquisições e Implantação” e “Entrega e Suporte”.

4.5.3.4 Medição de Desempenho

Este bloco do modelo terá como apoio o domínio do COBIT “Monitoração e
Avaliação”, o qual é suportado por quatro processos específicos, conforme
demonstrado no Quadro 03 – Domínios e Processos do COBIT.

Toda medição de desempenho deverá ter por parâmetro a definição dos objetivos de
desempenho, níveis de serviço e os indicadores pactuados no planejamento.
Indicadores estes que deverão ser criados a partir de uma metodologia de criação
de indicadores. Daí, os processos do COBIT relativos à monitoração e avaliação
deverão apoiar a gestão dos indicadores e oferecer à equipe de TI, os parâmetros
controle e tomadas de decisão em relação ao prosseguimento do plano de TI,
correção de rumo e melhorias necessárias.
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A decisão de se adotar um modelo de governança de TI não pode nem deve
presumir que isso aconteça rapidamente. Os processos carecem de tempo de
maturação. Após o primeiro diagnóstico da área de TI, cujo deverá ser executado já
se utilizando o modelo COBIT, através do processo de Planejamento e Organização.
Deve-se elaborar um plano de melhoria, cujo vai figurar no Plano de TI e se priorizar
de acordo com a necessidade da organização os processos críticos, definidos no
framework do COBIT e, a partir daí traçar o plano de implantação gradual de todos
os processos. Estes processos devem passar periodicamente pela Monitoração e
Avaliação, que é a ferramenta COBIT que vai medir a qualidade e conferir o grau de
maturidade dos mesmos.

O modelo de maturidade utilizado pelo COBIT é baseado no CMMI (Capability
Maturity Model Integration). É um modelo de referência em maturidade de processos
de engenharia de software. O CMMI foi criado pelo Software Engineering Institute SEI, da Carnegie Mellon University, se tornou o modelo mais consistente e
reconhecido internacionalmente, como orientação e avaliação para desenvolvimento
de softwares.

4.5.3.5 Plano de TI da SEC

O plano de TI é o elemento que sintetiza todos os desejos da organização em
relação às necessidades de TI, cujas foram transformadas em objetivos
organizacionais. É o principal elemento de alinhamento estratégico entre a TI e as
outras áreas da organização. Então, o plano de TI deverá ser elaborado a partir do
planejamento estratégico da organização, para que possa absorver e apoiar a
consecução dos objetivos estratégicos da organização. Assim, o plano deve figurar
na posição de importância estratégica dos demais planos funcionais.
O Plano de Tecnologia da Informação deve apoiar toda a operação, em
termos de desenvolvimento de novas soluções para as necessidades do
negócio, da manutenção das soluções, dos aplicativos e dos demais ativos
de TI, da implantação e manutenção de soluções de demais serviços
associados ao uso dos ativos e da infraestrutura. Neste sentido, também é
apoiado por outros planos, como o de recursos humanos e funding.
FERNANDES e ABREU (2008, p. 49)
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Assim, a linha aqui adotada está compatível com a linha sugerida por Aguinaldo
Fernandes e Vladimir Abreu, citada acima. O plano de TI da SEC deverá contemplar
todas as pactuações no bloco de “alinhamento estratégico e compliance”, e no bloco
de “decisão, comprometimento e alocação de recursos”. É o plano de TI que deve
orientar, através das suas diretrizes, todos os processos empregados no modelo
para que se obtenha uma execução totalmente alinhada ao planejamento. Assim ele
deve ter o apoio dos outros planos funcionais e estratégicos da organização.

4.5.4 TECNOLOGIAS DE GESTÃO NECESSÁRIAS PARA AUXILIAR O COBIT NA
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA DE TI

O guia de boas práticas de governança COBIT deve ser utilizado para delinear e
orientar toda a estrutura de gestão por processos de tecnologia da informação da
organização. Entretanto, como o COBIT focaliza com mais propriedade “o que fazer”
e

não

detalha,

exatamente,

o

“como

fazer”,

necessário

se

faz buscar

complementação de algumas outras tecnologias de gestão para apoiar a
operacionalização do modelo de Governança

Várias ferramentas podem ser utilizadas no auxílio ao COBIT para a implantação de
um programa de governança de TI. Entretanto, na proposta de modelo deste
trabalho está sendo pensado para a SEC, inicialmente um esquema de média
complexidade, que poderá ser enriquecido ao longo dos anos com o alcance da
maturidade, cuja deverá ser aferida através de indicadores próprios.

O próprio modelo que está se desenhando agora deve ser implantado
gradativamente. O COBIT com 34 processos para uma boa prática de governança
prevê a implantação por etapas, e isto é aconselhável. À medida que os processos
implantados vão amadurecendo e tendo uma internalização segura e sustentável
vão se implantando outros processos do modelo de acordo com as decisões da
equipe de TI.
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No entanto, mesmo um dos mais completos frameworks abrangente e generalista
como o COBIT necessita de outras ferramentas auxiliares para a sua implantação.
Aliás, é previsto no próprio modelo para que se tenha um grau maior de
detalhamento e precisão na sua execução.

Para a SEC está se prevendo utilizar as seguintes ferramentas, além do próprio
COBIT:
- O Project Management Body of Knowledge – PMBOK. Um conjunto de
melhores práticas de gestão de projetos, criado pelo Project Management Institute –
PMI. A sua finalidade é gerenciar projetos das mais variadas naturezas. A própria
implementação do programa de governança de TI é um projeto que deverá ser
gerenciado por esta metodologia. Até mesmo porque esta é uma tecnologia de
gestão que está tendo uma grande aceitação por partes dos órgãos estaduais.

Essa tecnologia de gestão já foi apropriada pelo Estado e adaptada sob a
denominação de “Metodologia de Gerência de Projetos do Estado”. Um trabalho
realizado pela Companhia de Processamento de Dados da Bahia – Prodeb. A qual
já formou certo número de pessoas no Estado, inclusive a equipe do Plano Diretor
de Gestão – PDG, da Superintendência de Gestão Pública – SGP, da SAEB. Esta
equipe é responsável pelo estudo, pesquisa, desenvolvimento e disseminação de
tecnologias de gestão para a administração pública, e tem no seu planejamento a
disseminação desta metodologia para todo o Estado. A utilização dessa metodologia
de gestão de projetos no programa de governança de TI será fundamental para a
execução, gestão e controle da sua implantação, bem como para os seus projetos
de melhoria futuros. Assim, deverá ser apropriada pela equipe que operará a
governança de TI.
- O Framework Information Technology Infrastructure Library – ITIL. É um
conjunto de processos relacionados e integrados para a gestão de processos,
principalmente no que concerne à gestão da infraestrutura e suporte.

O ITIL, desenvolvido em 1980, por encomenda do Governo Britânico, começou a ser
utilizado pelas grandes empresas do mundo nos anos 90, como um conjunto de
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boas práticas alocadas num framework de domínio público, cujo, pode ser adaptado
de acordo com as necessidades de cada organização.
O ITIL adota uma estratégia orientada a processos que é escalável para
atender tanto a grandes, quanto a pequenas organizações de TI e considera
o Gerenciamento de Serviços em TI como um conjunto de processos
relacionados e integrados.
Para se atingir os objetivos do Gerenciamento de Serviços em TI esses
processos devem usar os três P’s (pessoas, processos e produtos) de forma
eficaz, eficiente e econômica.
Pessoas: Usuários, Clientes, Equipe de TI e Gerentes, incluídos no contexto
de TI, bem como a devida definição dos papéis e responsabilidade de cada
um, um bom processo de comunicação e de treinamento.
Processos: são o coração do ITIL, e considerados como duas áreas
principais: o suporte aos serviços e a entrega de serviços.
Produtos: Este item é apenas para completar o tripé da Gestão de Serviços
em TI, onde existem atualmente ferramentas disponíveis para as
organizações de TI, que são consideradas “aderentes a ITIL” ou seja, que
podem auxiliar na implementação e execução dos serviços em TI.
(PEREIRA JUNIOR, 2007, p. 21-22).

Para suportar a gestão dos serviços de TI o ITIL, na sua versão 3 (ITIL V3) lança
mão de cinco grandes itens chamados de “ELEMENTOS”, que circunscrevem 23
“Processos”, conforme quadro 5. O ITIL se ocupa de processos voltados para o bom
gerenciamento dos serviços de infraestrutura de TI.
QUADRO 5 - ITIL - Information Technology Infrastructure Library – V3
ELEMENTOS
Estratégia de Serviços

Desenho de Serviços

Transição de Serviços

Operação de Serviços

PROCESSOS
- Gestão Financeira de TI;
- Gestão de Portfólio de TI;
- Gestão de Demandas.
- Gestão do Catálogo de Serviços;
- Gestão do Nível de Serviços;
- Gestão da capacidade;
- Gestão da Disponibilidade;
- Gestão da Continuidade de Serviços;
- Gestão da Segurança da Informação;
- Gestão de Fornecedores.
- Gestão de Mudanças;
- Gestão de Configuração;
- Gestão de Liberação e Implantação;
- Homologação e Testes;
- Avaliação;
- Gestão do Conhecimento.
- Gestão de Eventos;
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Melhoria Continuada de
Serviços

- Gestão de Incidentes;
- Cumprimento de Requisições;
- Gestão de Problemas;
- Gestão de Acessos.
- Relatórios de Serviços;
- Medição de Serviços.

Fonte: ITSMF. An Introductory Overview of ITIL V3

A utilização deste framework permite uma boa gestão dos serviços de TI. Conjunto
de procedimentos, que são perfeitamente compatíveis com o guia COBIT de
governança de TI.

Além destas tecnologias de gestão que obrigatoriamente comporão o modelo de
governança de TI, alguns outros instrumentos / serviços deverão compor o escopo
do modelo de governança de TI na SEC, pois irão ajudar grandemente.

- Um processo de Impressão Corporativa. Compreende o serviço de impressão no
qual os equipamentos (impressoras e/ou multifuncionais) são de propriedade do
prestador de serviços, que deverá fornecer materiais de consumo (tonners ou
cartuchos), além de um sistema que dará total controle às impressões;

- Um esquema de manutenção periódica das máquinas da área de gestão da TI.
Pode ser terceirizado ou equipe própria;

- Um sistema de monitoramento dos laboratórios de informática, com
virtualização das máquinas, para que os alunos e professores possam usar todas as
possibilidades da máquina, sem que ela sofra mudanças reais de configurações;

- Um Software de Gestão Escolar. Este deve ter duas arquiteturas: uma on-line e
outra off-line, pois nem todas as escolas possuem conexão de dados. Esta
ferramenta fará todo o acompanhamento administrativo e acadêmico, na escola;

-

Softwares

aprendizagem);

de

Tecnologias

Educacionais

(objetos

digitais

de

ensino-
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- Um Software de Gestão de Ambiente de Aula em Laboratório de Informática.
Esta aplicação é de fundamental importância para que o professor tenha total
controle e domínio das estações de trabalho, durante a sua aula.

Todos os elementos supracitados são necessários a um modelo mínimo de
governança de TI. É importante salientar que todo o escopo foi pensado a partir das
Premissas Básicas listadas no item 4.5.1.

126

5 METODOLOGIA DA PESQUISA

Embora o objeto da pesquisa – tecnologias da informação - se expresse, na sua
essência mercadológica como um dos mais significativos símbolos da burguesia,
haja vista a sua larga utilização na eficiência da produção, a sua utilização na área
educacional, quando manuseada conscientemente na busca da obtenção e
construção do conhecimento coletivo, pode oferecer caminhos libertadores,
proporcionando potencial de autonomia crítica às pessoas, através da possibilidade
de acesso rápido e farto ao conhecimento disponibilizado. Assim, a TI potencializa a
interação e troca entre sujeitos. A expansão das tecnologias informacionais suscita,
conforme MATTA (2001, p. 19), “...uma sociedade voltada para o conhecimento
aplicado, para um conhecimento coletivo e disponível o tempo todo, atualizado e
acessível a qualquer um, pronto para ser usado na resolução de cada problema
específico e singular do indivíduo”. E, conforme o próprio Alfredo Matta, abaixo, as
tecnologias da informação são também “ferramentas para a colaboração”, haja vista
as suas características interativas e facilitadoras para a geração de novos
conhecimentos.
[...] Parece mais adequado caracterizá-las como tecnologias para
colaboração, já que, desde os anos 40 do século XX, elas têm respondido à
demanda por otimização, eficácia e maior integração das relações
humanas, contribuído para a construção da práxis e do conhecimento
coletivizados. Há um potencial de transformação social e da prática humana
no relacionamento colaborativo e pleno de interatividade, possibilitado às
comunidades humanas pelas tecnologias da informação. [...] MATTA (2004,
p. 434)

Aceitando estas assertivas, o autor desta pesquisa se propõe a construir, num
processo praxiológico e dialógico, uma proposta-modelo de gestão compartilhada
que possa dar conta da estabilidade do funcionamento da TI nas escolas públicas
estaduais, potencializando assim a utilização desse instrumento por parte do
segmento educacional menos favorecido da sociedade – o ensino básico público.
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5.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

A pesquisa foi desenvolvida utilizando como método geral a abordagem
praxiológica. Tipificada como analítico-discursiva, esta pesquisa consta de três
etapas sucessivas e complementares de caminhada construtiva. Para a primeira
etapa será utilizado um caminho analítico-dialógico, através da análise do contexto
histórico da práxis governamental, na tentativa de entender a forma de inserção da
tecnologia da informação na Educação baiana, bem como, perceber os elementos
sócio-políticos que dão margem a asseveração do problema da pesquisa. Para a
segunda etapa da pesquisa será adotado o caminho do diálogo praxiológico,
defendido por Mikhail Bakhtin (2003), entendido como fruto de confronto entre
enunciados distintos. Ou seja, para que a relação dialógica se realize é necessário
que dois ou mais sujeitos interajam e a partir dessa interação surja um enunciado
que, na sua essência provoca uma réplica. Para Bakhtin,
[...] na composição de quase todo enunciado do homem social - desde a
curta réplica do diálogo familiar até as grandes obras verbal-ideológicas
(literárias, científicas e outras) existe, numa forma aberta ou velada, uma
parte considerável de palavras significativas de outrem, transmitidas por um
ou outro processo. No campo de quase todo enunciado ocorre uma
interação tensa e um conflito entre sua palavra e a de outrem, um processo
de delimitação ou de esclarecimento dialógico mútuo [...] (BAKHTIN, 1988,
p.153).

Assim, esta pesquisa caracteriza-se como analítico-discursiva, visto que é
construída numa base analítico-dialógica, o que consiste numa relação de discurso
bivocal e bilateral que não se encerra em si. Assim, dialogar-se-á dentro do contexto
da prática, com os principais teóricos da área de governança de TI, através dos seus
enunciados explícitos, para a construção de uma proposta preliminar de governança
de TI para o sistema educacional público da Bahia, sem querer chegar a um trabalho
pronto e acabado, pois não seria possível pela própria dinâmica mutante da
realidade. Na terceira e última etapa da pesquisa, através do mesmo caminho
dialógico praxiológico, a pesquisa pretende apresentar a proposta preliminar a
interlocutores balizados e discutí-la com os mesmos, à luz do conhecimento teórico
e empírico da cada um, com o intuito de se enunciar, participativamente, uma
proposta final mais concreta.
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Essa relação dialógica, defendida por Bakhtin, pode acontecer nas várias relações
de conversação: do eu-para-o-outro, do outro-para-mim e até do eu-para-mim. Esta
última relação pode se verificar quando o sujeito objetifica o seu enunciado e passa
a dialogar com esse objeto.
[...] Ao objetificar a mim mesmo (isto é, ao colocar de fora a mim mesmo)
ganho a possibilidade de uma relação autenticamente dialógica comigo
mesmo. Só o enunciado tem relação imediata com a realidade e com a
pessoa viva falante (o sujeito). [...] Contudo, o enunciado não é determinado
por sua relação apenas com o objeto e com o sujeito-autor falante (e por
sua relação com a linguagem enquanto sistema de possibilidades
potenciais, enquanto dados), mas imediatamente – e isso é o que mais
importa a nós – com outros enunciados no âmbito de um dado campo de
comunicação. Fora dessa relação ele não existe em termos reais (apenas
como texto). [...] BAKHTIN (2003, p. 328)

Bakhtin define três etapas para o movimento dialógico da interpretação. São elas: (a)
o ponto de partida – um dado texto, (b) o movimento retrospectivo – contextos do
passado e (c) o movimento prospectivo – antecipação e início do novo contexto.
Segundo ele “um texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no
ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e
prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo”. (BAKHTIN, 2003, p. 401).

5.2 TÉCNICA DA PESQUISA

5.2.1 A PRIMEIRA ETAPA

Nesta etapa será estudado todo o material bibliográfico, documental e legal já
visitado exploratoriamente para se analisar o contexto histórico da prática
governamental, para se delimitar quais os principais elementos sócio-políticos que
influem nas políticas governamentais de TI para a educação. Esta etapa deverá dar
conta da contextualização do sistema público estadual de ensino em relação ao uso
da TI, na Bahia, bem como mostrar como se arranja a gestão de tecnologia da
informação na SEC.
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5.2.2 A SEGUNDA ETAPA – O ENUNCIADO

Nesta etapa trabalhar-se-á num exercício dialógico com os teóricos que poderão
oferecer a sua contribuição ao pensamento do autor, quando da observação e
estudo do objeto pesquisado, através do diálogo e interpretação dos vários
pensamentos embutidos nos textos e contextos envolvidos na pesquisa.

Falando da interpretação e da questão dos limites do texto e do contexto, diz Bakhtin
“... Cada palavra (cada signo) do texto leva para além dos seus limites. Toda
interpretação é o correlacionamento de dado texto com outros textos. O comentário.
A índole dialógica desse conhecimento” (BAKHTIN, 2003, p. 400).

Assim, da observação da práxis, da experiência do autor e da análise feita à luz da
contribuição dos textos estudados, deverá surgir, nesta etapa da pesquisa, a
construção de uma proposta preliminar para um modelo de governança de TI
voltado para a rede de escolas publicas do Estado. O que, seria, conforme conceito
Bakhtiniano, o enunciado do autor.

5.2.3 A TERCEIRA ETAPA – A PROPOSTA FINAL

Nesta etapa, o enunciado construído no segundo momento, deverá seguir para um
diálogo com interlocutores legitimados pela suas atuações e vivências práticas no
assunto. Agora, o diálogo transformará o enunciado em algo mais concreto, a partir
das intervenções dos interlocutores que, na sua práxis, influenciam e também são
sujeitos do objeto desta pesquisa. Essa troca de experiências é condição
fundamental para a construção coletiva do modelo a ser proposto. Para Bakhtin,
Essa alternância dos sujeitos do discurso, que cria limites precisos do
enunciado nos diversos campos da atividade humana e da vida,
dependendo das diversas funções da linguagem e das diferentes condições
e situações de comunicação, é de natureza diferente e assume formas
várias. Observamos essa alternância dos sujeitos do discurso de modo mais
simples e evidente no diálogo real, em que se alternam as enunciações dos
interlocutores (parceiros do diálogo), aqui denominadas réplicas. Por sua
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precisão e simplicidade, o diálogo é a forma mais clássica de comunicação
discursiva. Cada réplica por mais fragmentária que seja, possui uma
conclusibilidade específica ao exprimir certa posição do falante que suscita
resposta, em relação a qual se pode assumir uma posição responsiva.
(BAKHTIN, 2003, p. 275).

Assim, para a montagem do grupo focal, deverá ser procedida a escolha dos
interlocutores, seguindo-se certos parâmetros legitimadores aqui elaborados. A
saber:

5.2.4 PARÂMETROS PARA A SELEÇÃO DOS INTERLOCUTORES (GRUPOS
FOCAIS)

Pelo método aqui escolhido, a pesquisa deverá contar com dois grupos de
interlocutores: O primeiro será constituído de um grupo de profissionais, que serão
chamados de “Especialistas em tecnologias da informação (TI) e tecnologias
educacionais (TE)” - Especialistas. O segundo grupo será constituído de
Professores dirigentes de escolas públicas do Estado - Dirigentes Escolares.

5.2.4.1 – Parâmetros para a escolha do grupo de Especialistas

Os membros do grupo dos Especialistas deverão ser escolhidos entre voluntários
para a contribuição ao modelo, de acordo com critérios que os legitimem a tarefa.
Neste caso adotar-se-ão os critérios do “bom julgamento” dentro de um universo
amplo e variado de pessoas qualificadas para o intento. Segundo Silva (2005),
[...] Amostra é parte da população ou do universo, selecionada de acordo
com uma regra ou plana. A amostra pode ser probabilística e nãoprobabilística.
Amostras não-probabilísticas podem ser:
 amostras acidentais: compostas por acaso, com pessoas que vão
aparecendo;
 amostras por quotas: diversos elementos
população/universo, na mesma proporção;

constantes

da
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 amostras intencionais: escolhidos casos para a amostra que
representem o “bom julgamento” da população/universo [...]. (grifo
nosso). (SILVA, 2005, p. 32).

Como o método de escolha pede definição de critérios, foram criados dois conjuntos
de critérios básicos para balizar a escolha dos interlocutores, os quais foram
chamados de “Qualificação Básica” e “Conhecimentos Específicos Necessários”,
conforme segue:

Qualificação Básica
a. Ser técnico do serviço público e/ou comprometido com este serviço;
b. Ser elaborador e/ou executor de políticas governamentais;
c. Ter conhecimento em tecnologia da informação;
d. Ter conhecimento em aplicação e/ou avaliação de TI ou TE para a educação
pública da Bahia;
e. Ter conhecimento de elaboração e/ou implantação de processos
organizacionais suportados por TI;
f. Ter caráter de responsividade.

Conhecimentos específicos:
a. Conhecimento do processo de ensino-aprendizagem suportado por TI;
b. Conhecimento em tecnologias de gestão;
c. Conhecimento em implantação e gestão de sistemas de informação para
educação;
d. Conhecimento em gestão de tecnologia da informação.

5.2.4.2 – Escolha do Grupo de Dirigentes Escolares

Na qualidade de Dirigente Escolar é incorporada necessariamente a condição de
Professor da rede pública. Assim, qualquer dirigente escolar da rede pública
estadual estaria apto a compor este grupo focal para interlocução na construção de
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uma proposta-modelo para gestão da TI na Educação da Bahia. Haja vista que o
Professor-Dirigente escolar vivencia na prática, e, é o agente público principal na
ação de aplicação da TI na escola.

Todavia, por uma questão de garantia de que esse interlocutor esteja atualizado
frente ao assunto, trabalhar-se-á com o conjunto de escolas detentoras de
laboratórios de informática e conexão de internet19 para, a partir daí, se selecionar
aleatoriamente, entre voluntários, um número significativo de dirigentes como
interlocutores do trabalho.

5.2.5 O PROCESSO DE TRABALHO COM OS GRUPOS FOCAIS
Para os dois grupos focais, elegeu-se trabalhar com os mesmos procedimentos:
1) Primeiro contato do pesquisador – pessoalmente, por telefone ou e-mail, para o
recrutamento de voluntários;
2) No segundo momento – realização de encontro presencial do pesquisador com
cada membro do grupo para exposição sobre a pesquisa e alinhamento da
metodologia;

3) Encaminhamento da proposta preliminar, por meio eletrônico ou físico, aos
membros do grupo, para apreciação, delimitando-se um prazo para a primeira
manifestação;

4) O quarto passo é o diálogo com cada interlocutor, dependendo da vontade de
cada um. Isto poderá ocorrer presencialmente ou por correspondência, em
momentos distintos, devido à agenda pessoal de cada interlocutor;

5) O quinto passo é a organização e reformatação da proposta, a partir das
sugestões e críticas emanadas de cada colaborador, gerando-se uma proposta
final construída sob co-autoria.

19

611 escolas com internet e laboratório de informática. Fonte: BAHIA/SEC. Anuário Estatístico
(2007).
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6.

UMA

SÍNTESE

BASEADA

NAS

ANÁLISES

E

CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA

Aqui serão apresentados todos os resultados obtidos durante a caminhada da
pesquisa. Nesta seção serão demonstrados os elementos político-sociais que
influenciaram nas decisões e ações governamentais para a inserção da política de
informática na Educação baiana. No segundo momento serão analisadas todas as
críticas e sugestões coletadas ao longo dos estudos, emanadas dos interlocutores
da pesquisa que, voluntariamente, contribuíram com o trabalho que ora finaliza. E,
por último, como fruto desta análise, será apresentada a proposta coletiva para um
modelo de governança de TI com foco na rede escolar estadual pública da Bahia.

Com o intuito de se analisar o contexto da inserção das tecnologias da informação
no sistema público estadual da Bahia, levantou-se um breve histórico da sobre a
evolução recente da sociedade brasileira, marcada entre 1930 até os dias atuais, na
tentativa de observação do fenômeno da modernização do Estado. Essa
modernização se dá tardiamente em relação aos países desenvolvidos do resto do
mundo e vai ser implantada, principalmente, na segunda metade do século XX.
Primeiro se revoluciona para um regime de governo republicano mais legitimado, e
depois se muda o estilo político, antes baseado numa ordem senhorial
patrimonialista e clientelista, para o estilo burguês, o qual inaugura novas relações
de trabalho, baseadas na eficiência dos meios produtivos, e novas instituições
sociais com a introdução do capitalismo moderno no Brasil, momento no qual vai se
verificar, segundo NUNES (2003), uma concorrência e ao mesmo tempo uma
convivência harmônica das quatro gramáticas políticas brasileiras: corporativismo,
clientelismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos, gramáticas
estas que permeiam transversalmente a política e os governos brasileiros até os dias
atuais embaladas pelas características personalistas e impersonalistas. Essas
gramáticas são mais ou menos intensas e influentes de acordo com os interesses
dos grupos que assumem o poder a cada época.
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6.1 ANÁLISES SOBRE AS POLÍTICAS DE TI PARA O SETOR
PÚBLICO EDUCACIONAL DA BAHIA

A intensificação da inserção da informática educativa na Bahia e a forma como foi
realizada se dá em meio a um contexto que deixam margens de dúvidas sobre a
intencionalidade das políticas governamentais. Após a abertura internacional do
mercado de informática brasileiro, em pleno auge das políticas neoliberais no Brasil,
verificam-se grandes projetos nacionais articulados com os Estados, de formação de
pessoas e, aquisição e distribuição de equipamentos de informática nas escolas,
que tiveram maior expressividade com o Programa Nacional de Informática
Educativa – ProInfo, que incorporou ou descontinuou praticamente todas as
iniciativas anteriores. Lastreado em programação com promessa de larga
capacitação de pessoas e manutenção do parque informático.

Porém, das três principais características do ProInfo a única que se desenvolveu
com mais propriedade foi a distribuição de computadores para as escolas, deixando
lacunas importantes tanto na formação das pessoas como, principalmente, nos
processos de manutenção do parque informático. Assim, esta informática educativa
que alavancaria a qualidade da educação no país, não se implementou
satisfatoriamente, em relação ao público alvo, conforme Bonilla e Pretto (2000) e
Passos (2006), citados no item 1.4.

Pela análise aqui empreendida, percebeu-se que essas políticas sofreram fortes
influências dos interesses políticos dos governantes, bem assim da sociedade
hegemônica, em cada momento da sua trajetória.

Com a ajuda de alguns teóricos, como Alfredo Matta, Bresser Pereira, Edson Nunes,
João Eurico Matta, Maria Sigmar Passos e Nelson Pretto, bem como, na análise de
documentos, legislação específica e relatórios de gestão da Coordenação de
Modernização da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, contemplou-se os
dois primeiros objetivos específicos: 1) contextualizar a introdução da tecnologia da
informação e sua aplicação nas escolas públicas estaduais; 2) analisar a atual
governança de tecnologia da informação, do sistema de Educação Estadual da
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Bahia, na perspectiva do apoio aos processos finalísticos da Educação. E,
responder às três primeiras questões norteadoras da pesquisa: 1) como o Setor
Público Educacional do Estado da Bahia está delineando a sua política de tecnologia
da informação e qual é a política de governança de TI para as escolas públicas? 2)
quais são os processos finalísticos da escola pública estadual baiana, suportados
por tecnologia da informação, e como se arranja essa tecnologia no apoio aos
processos informatizados? E 3) quais os principais entraves encontrados no sistema
educacional que impedem uma gestão eficaz do aparato de tecnologia da
informação?

Foi possível se delimitar os principais elementos histórico-sócio-políticos que
influenciaram nas políticas governamentais de TI para a Educação, onde ficaram
demonstradas que as ações governamentais são estabelecidas e implementadas
pelas instituições estabelecidas, mas, também, de acordo com os interesses dos
grupos governantes. Assim, a Administração Pública que, de acordo com a
Constituição Brasileira em seu art. 37, deve ser pautada nos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nem sempre foi caracterizada
pelas gramáticas impersonalistas. A gestão pública é sempre influenciada pelos
grupos sociais mais poderosos e a prática do clientelismo esteve sempre presente
locupletando esses grupos. Nem sempre a “bandeira” do universalismo de
procedimentos esteve “hasteada”.

O universalismo de procedimentos, pela sua característica impersonalista, seria uma
gramática a ser utilizada no caso de um modelo de gestão baseado em gestão por
processos, transparência e regras claras e, talvez o gerencialismo seja o modelo de
governar até então implantado no Brasil, que se baseia num arcabouço de
características de uma administração mais transparente aonde as coisas têm um
regramento na busca de resultados eficazes e eficientes a ser seguido pelo poder
público, até mesmo por utilizar os meios eletrônicos para processos de trabalho e
publicização das ações, facilitando o controle social. Isto, em alguma medida inibe o
comportamento clientelista histórico, perpetrado pelos modelos de gestão mais
personalistas. Muito embora, essas boas práticas de gestão não têm se verificado a
contento.
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Pelo exposto, deduz-se que os planos operacionais de implantação da informática
educativa na Bahia foram muito permeados de práticas patrimonialistas e
clientelistas, haja vista ser um “campo” financeiro de grandes proporções o que atrai
a atenção dos lobistas praticantes do patronato. Isto de alguma forma prejudica a
ação de uma gestão que se queira universalista, eficiente e eficaz. Em muitos casos,
projetos governamentais no qual existem muitos grupos de pressão fazendo lobby
em busca de clientelismo, o resultado acaba sendo pífio sem apresentar efetividade.
No caso da informática educativa, na Bahia, o estudo acabou apontando para a falta
de manutenibilidade do aparato de informática, bem como de técnicos capacitados
para a manipulação dos meios tecnológicos colocados à disposição do sistema
educacional. Sendo estes os principais entraves encontrados no sistema
educacional, que impedem uma gestão eficaz do aparato de tecnologia da
informação no apoio aos processos finalísticos da Educação.

6.2 A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE GOVERNANÇA DE TI
PARA A SEC

Baseada na literatura especializada em gestão de tecnologia, principalmente, em
governança de TI, a pesquisa utilizou-se dos principais teóricos da área, como,
Aguinaldo Fernandes, Vladimir Abreu, Peter Weill, Jeanne Ross e Ricardo Mansur,
assim como, nos levantamentos de campo realizados no Órgão Central da
Secretaria da Educação, principalmente nas unidades responsáveis pela gestão das
TI, através de observações in loco, relatórios de gestão, documentações sobre os
sistemas e legislação pertinente, para construir uma proposta preliminar de
governança de TI que pudesse dar conta do da gestão perene do aparato
tecnológico da rede escolar estadual da Bahia, visando o apoio aos processos
finalísticos da Educação que são a gestão escolar e o ensino-aprendizagem.

Assim, a proposta-modelo criada foi lastreada em técnicas de gestão por processos,
que é um instrumento típico de uma gestão baseada no impersonalismo. Na
concepção do pesquisador a gestão por processos é um dos signos bem
representativos do universalismo de procedimentos. A governança de TI, assim

137

como a governança corporativa personifica esta gramática universalista, uma vez
que se baseia em regras claras, profissionalismo, bem como, em processos
estruturantes e transparentes. Desta forma, utilizando-se principalmente do Guia de
Melhores Práticas para governança de TI – COBIT (Control Objectives for
Information and Related Tecnology), foi construído uma proposta-modelo preliminar
– apresentada de forma gráfica na Figura 11 – pautada em um rol de premissas
básicas (item 4.5.1) e num quadro de padrões mínimos para uma escola
informatizada (item 4.5.2). Então, conforme proposta metodológica, a propostamodelo preliminar, em toda a sua acepção foi apresentada aos interlocutores –
Especialistas e Dirigentes Escolares, balizados pelos critérios metodológicos (item
5.2.4), para ser apreciada, criticada e emendada de acordo com a visão e
sentimento profissional, validados na práxis cotidiana de cada uma dessas pessoas.

6.3 O DIÁLOGO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM OS
INTERLOCUTORES NA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA FINAL
DE GOVERNANÇA DE TI PARA SEC

Aqui vai se explicar o processo de resposta ao questionamento do terceiro objetivo
específico e quarta questão norteadora da pesquisa, os quais podem se fundir em
uma única aspiração: elaboração de uma proposta-modelo de governança de TI,
com foco na rede de escolas públicas estaduais, que seja capaz gerir
adequadamente a tecnologia da informação, apoiando principalmente os processos
educacionais finalísticos - gestão escolar e ensino-aprendizagem.

A proposta preliminar construída e explicitada no capítulo 4 deste trabalho foi
apresentada na íntegra aos colaboradores voluntários que se dignaram e honraram
este trabalho com as suas contribuições. Além do capítulo contendo a propostamodelo, foram encaminhados, juntamente: uma carta de apresentação (apêndice 2),
um texto contendo a metodologia da pesquisa, a lista de siglas e o texto do resumo
da pesquisa. O encaminhamento estes elementos teve o objetivo de alinhar
informações e não deixar dúvidas quanto o objetivo do trabalho.
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A única diferença procedimental entre o trabalho com os Especialistas e o trabalho
com os Dirigentes Escolares foi que, para estes últimos o pesquisador elaborou e
encaminhou na carta de apresentação, cinco provocações gerais e abertas sobre
trechos essenciais da proposta-modelo, com o objetivo de iniciar o diálogo,
solicitando, no entanto, que o interlocutor não se prendesse apenas às provocações.
O material foi todo impresso e entregue a cada um dos Dirigentes voluntários. Para
os Especialistas, por uma questão de facilidade, o material foi encaminhado por
meio eletrônico e personalizado, haja vista, a qualificação ocupacional distinta de
cada um deles, conforme apêndice 1.

Conforme o procedimento metodológico (item 5.2.4) o grupo foi formado por um
membro especialista em cada conhecimento específico e que tivesse a qualificação
básica e, mais duas multiplicadoras de tecnologias educacionais (TE) nas escolas
públicas (servidoras do NTE, especialistas em aplicação e/ou avaliação de TE para a
educação pública). Foram convidados vários profissionais da área, legitimados para
a participação. Como resposta ao trabalho voluntário, o pesquisador recebeu a
confirmação dos seguintes Especialistas: Sandra Cedraz Lopes (Especialista em
aplicação de TE para a Educação Pública e Multiplicadora do Núcleo de Tecnologias
Educacionais NTE-BA); Eurivaldina Santos (Especialista em aplicação de TE para
a Educação Pública e Multiplicadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais NTEBA) - Alunas do Programa de Mestrado em políticas Públicas, Gestão do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional da UNEB, as quais pesquisam assuntos
afins a esta pesquisa; Edna Francisca dos Santos (Técnica da Secretaria da
Educação do Estado, Pedagoga, Professora - possui conhecimento e trabalha com
implantação de tecnologias de suporte ao processo de ensino-aprendizagem);
Fernando David da Silva Paixão (Técnico da Secretaria da Educação do Estado,
Professor, Especialista em Gestão de Sistemas, possui conhecimento em
implantação e gestão de sistemas de informação para educação) e Júlio César do
Carmo Lima (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, possui
conhecimento e trabalha com desenvolvimento e implantação de tecnologias de
gestão); todos eles possuindo conhecimento em gestão de tecnologia da
informação.

139

Para a formação do grupo de Dirigentes Escolares foram escolhidas duas áreas
geográficas para o trabalho: Capital e RMS e Extremo Sul do Estado. As duas áreas
foram escolhidas por critérios de proximidade e distanciamento, respectivamente, do
Órgão Central da Secretaria da Educação. Até mesmo para se tomar opiniões
diferentes em caso de havê-las, considerando o fato de que uma das áreas está
muito afastada, geograficamente, do centro de decisões. Em Salvador e RMS foram
escolhidas aleatoriamente quatro escolas entre os municípios de Salvador e Lauro
de Freitas. No Extremo Sul da Bahia, foram escolhidas aleatoriamente quatro
escolas no município de Eunápolis. Este foi escolhido por ser um município pólo do
interior daquela região. O pesquisador tomou o cuidado de solicitar permissão aos
Diretores das Direc 1B – Salvador e RMS e Direc 08 – Extremo Sul da Bahia,
conforme carta de apresentação formal expedida pelo Programa de Mestrado (anexo
3), dos quais recebeu pronta autorização.

Isto foi feito pessoalmente, A

apresentação e alinhamento sobre o trabalho realizou-se presencialmente junto aos
Dirigentes Escolares.

Para garantir o procedimento metodológico (item 5.2.4.2) estratificou-se o conjunto
de escolas que possuem laboratórios de informática e conexão de internet (universo
de 611 escolas, número retirado do anuário Estatístico da SEC – 2007) por uma
questão de alargar a possibilidade de que esse interlocutor estivesse atualizado
frente ao assunto. Das oito escolas selecionadas, quatro efetivaram a sua
participação, sendo três do Extremo Sul e uma da Capital. Todavia, houve um bom
número participações destas Escolas. Um total de dez Dirigentes Escolares se
voluntariou ao trabalho. A saber: Dirigentes Escolares do Extremo Sul, município de
Eunápolis – Profª. Lilian Leão Rodrigues, Profª. Salete Soriano (Diretora e Vice
do Colégio Estadual Clériston Andrade); Profª. Silvia Letícia A. Moreira, Profª.
Iolanda Vaz Cedro, Profª. Sandra Tereza P. S. Souza (Diretora e Vices do Colégio
Modelo Luiz Eduardo Magalhães); Profª. Ozanir Alderete F. Dela Libera e Profª.
Sara de Jesus Ribeiro (Vices-Diretoras do Colégio Estadual Monte Pascoal);
Dirigentes Escolares do município de Salvador - Profª. Firmina Viterbo Azevedo,
Profª. Rosane Ferreira e Profª. Tereza Cristina S. de S Souto (Diretora e Vices do
Colégio Estadual Edvaldo Brandão Corrêa).
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É mister salientar que a versão da proposta-modelo explicitada no capítulo 4 já é
uma proposta que se poderia chamar de apresentável, pois ainda na elaboração da
mesma o pesquisador já havia conversado com muitas pessoas da áreas de
Educação e de Gestão de TI. Então, a primeira versão já nasce dialogada, não
somente com os teóricos principais da área, mas, também, com pessoas da práxis
educacional, como é o caso dos interlocutores formais, os quais ainda não estavam
nesta posição, pois os procedimentos metodológicos da pesquisa ainda não tinham
a formatação final. Estas pessoas são: Sandra Cedraz, Edna Francisca, Eurivaldina,
Fernando Paixão e Jorge Bullos (Gestor de Infraestrutura de TI da SEC), bem como,
alguns professores da Educação Básica. Destes últimos foram captados alguns
depoimentos informais, os quais estão expostos anonimamente no Apêndice 3.
Dessas conversas surgiram muitos pontos de intervenção no trabalho preliminar,
desde a visão baseada na práxis a respeito do assunto até mudanças na concepção
da proposta-modelo, quais não aparecem necessariamente na análise abaixo, pois
fizeram parte da prospecção inicial do pesquisador para poder reunir elementos para
iniciar a construção da primeira versão da proposta-modelo.
Passa-se então a analisar as recomendações, críticas e elogios formalizados pelos
interlocutores. As quais foram sintetizadas em blocos para facilitar a análise.

6.3.1 RECOMENDAÇÕES PARA A PROPOSTA

Bloco A – Questões relacionadas ao quadro de Padrões Mínimos para que uma
escola seja considerada “escola informatizada”:
1 - Sugestão de que seja também definido, no modelo, Padrões Mínimos para os NTE, que se
encontram sem condições de viabilizar as ações de formação pedagógica (Sandra Cedraz);

É coerente a sugestão de padrões mínimos para a estruturação dos NTE, afinal é
uma unidade que necessita de um aparato preciso para poder desenvolver as suas
ações. Todavia, os NTE já nasceram com certa estrutura criada pelo do Decreto
Governamental nº 7.380. A necessidade seria de aprimorar e manter essa estrutura.
Porém, pelos depoimentos isto não tem se verificado. Quanto à estrutura
tecnológica, deve ser elaborado, participativamente, um quadro de padrões mínimos
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para os NTE, que será gerenciado pelo programa de governança de TI. Aqui na
proposta não será contemplado, pois é necessário que se façam algumas reuniões
com as pessoas (atores) dos NTE.
2 – Sugestão de contratação de técnicos ou de uma empresa especializada para garantir a
manutenção das escolas (Sandra Cedraz);
3 - A "assistência permanente do parque computacional da rede de escolas, através de
processos estruturados de suporte," precisa ser priorizada como condição para
democratização nas relações de planejamento e execução dos projetos de TICs (Sandra
Cedraz);

A sugestão de contratação de empresa especializada para assistência permanente
ao parque computacional está contemplada no próprio quando de padrões mínimos
(quadro 4, item 12). No entanto, são contempladas também outras opções para a
composição do efetivo de técnicos, como a contratação de funcionários
concursados, contratos temporários, etc. Este assunto deve ser decidido como
diretriz estratégica da organização. O Comitê de TI vai apenas trabalhar com essa
decisão já tomada pela Alta Administração. Mas, os técnicos são um requisito
indispensável no modelo de governança.
4 - No quadro de Padrões Mínimos para uma Escola Informatizada. Existe listado um item
como obrigatório - Aparelho de CD player. Ainda seria mesmo necessário nos dias de hoje? –
(Julio Lima).

Os itens listados no quadro de padrões mínimos, embora alguns pareçam obsoletos,
foram retirados de um trabalho realizado com os sujeitos da práxis – Professores e
Dirigentes de escolas20 . No entanto, esse quadro é passível de atualização quando
do momento de implementação do modelo, o que, é necessário não só no momento
da implementação, mas, periodicamente de acordo com regras a serem
estabelecidas no plano de governança.
Bloco B – Contemplar a questão do uso de software livre nos laboratórios de
informática:
1 - Definição clara do governo estadual com relação à política de uso de software livre
investindo em capacitação dos profissionais, pois as máquinas enviadas pelo ProInfo estão
com Linux Educacional 1.0, 2.0 e 3.0 (última versão) e o NTE não consegue atualizá-lo por falta
de capacidade técnica – (Sandra Cedraz).
2 - As escolas contratam técnicos para manutenção que também, por suas dificuldades
resolvem formatar as máquinas e instalar softwares proprietários piratas (Sandra Cedraz).

20

BAHIA/SEC (2006) Projeto Escola Informatizada.
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Essa dificuldade é encontrada exatamente por falta de processos bem definidos
para as aquisições de softwares. Essa decisão, dentro de um modelo de
governança, deve que ser participativa e, a partir daí todos devem seguir o plano,
que deverá ser apoiado pelo esquema de suporte planejado.
Bloco C – Considerar a participação dos NTE no Comitê de TI da SEC
1 – É necessária a participação do NTE, pois a função destas coordenações é fazer cumprir as
diretrizes definidas pelo MEC no Estado da Bahia, através dos NTE junto as Escolas Publicas
(Eurivaldina);
2 - Enquanto as comissões e comitês criados não integrarem todos os órgãos pertencentes a
estrutura organizacional, numa concepção sistêmica de gestão dos processos e de TIC
nenhum modelo dará conta – (Eurivaldina);
3 - Para a proposta constituir-se como participativa faltam representantes, também, do NTE no
Comitê de TIC da SEC – (Sandra Cedraz).

As sugestões são pertinentes. O trabalho traz implicitamente a participação de todos
os órgãos que compõem as estruturas de TI da SEC, entretanto, não menciona
claramente a participação do NTE, no comitê de TI, o que é muito importante, sendo
necessária a retificação do texto sobre as instâncias participantes do comitê.
Bloco D – Referencias à política de informática educativa
1 - Senti falta no trabalho de referenciar, citar a origem das TIC situando ano iniciado nas
escolas devendo dar ênfase a programas de informatização das escolas publicas (ProInfo/MEC
PROINFE-SEC - 1998) e do TV Escola (199.3?...) (Eurivaldina);
2 - Informar sobre os projetos da SEC que enviaram computadores, TV-pendrive e outros
compondo o aparato de TIC (Eurivaldina).

Realmente, no texto encaminhado para os interlocutores não continha esse histórico
do qual a colaboradora sentiu falta. Como esses fatos são parte do histórico da
introdução da informática educativa no Brasil e na Bahia, foram referenciados no
capítulo 1 (item 1.4).
Bloco E – Representação participativa no Comitê de TI da SEC
1 - O Comitê de TIC é representativo e não contempla a comunidade escolar amplamente.
Deveria se buscar uma forma mais adequada dentro do conceito de democracia participativa e
menos em democracia representativa. (Edna Francisca);
2 - Poderia ter sido sinalizado a constituição de um comitê de governança para a área técnica.
Pois quando as decisões vierem do grande Comitê de TIC, deverão ser estudadas e
estruturadas para que possa ganhar forma capaz de ser executada pela equipe técnica. (Edna
Francisca);
3 - Que seja mencionado no texto sobre a forma de gerenciamento do processo de governança
de TI, e também, que (perfil) seria capaz de assumir como o gestor da governança de TI da
SEC. – (Edna Francisca).
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O modelo conta com a participação representativa da comunidade escolar, haja
vista, o grande contingente. No entanto não detalha como deve ser o processo de
escolha ou eleição dos membros que participarão do comitê de TI. Este
detalhamento deverá ser necessariamente discutido quando das elaborações dos
detalhamentos do programa de governança.

A área técnica deverá naturalmente possuir um comitê de gestão técnica da
governança de TI. Esse comitê cuidará de planejar e executar as decisões tomadas
pelo comitê de TI da SEC. Esta instância deverá estar explicitamente colocada no
modelo. Ela deve estar ligada diretamente ao gabinete do responsável pela
informática da SEC.
Bloco F – Sobre o processo de avaliação do modelo de governança de TI
1 - O trabalho poderia mencionar que para que se tenha uma avaliação da execução de um
modelo de Governança de tal porte, há necessidade de num segundo momento, se construir
um conjunto de indicadores e índices que possam demonstrar futuramente a eficácia do
modelo e, principalmente, a efetividade social da ação governamental executada. (Edna
Francisca);
2 - Creio que a avaliação do modelo poderia estar mais explicitada. Esta parte de avaliação é
importante para o melhoramento contínuo do modelo. (Julio Lima).

As duas questões se referem ao processo de avaliação, tanto da efetividade social
que a aplicação do modelo deverá proporcionar, quanto da execução do próprio
modelo. A primeira questão foi especificada como mais propriedade na propostamodelo.

A segunda questão se refere à construção de indicadores e índices de medição do
impacto que, porventura, uma ação governamental desse porte poderá trazer à
sociedade. Obviamente, é desejável e necessário que essa avaliação seja realizada,
entretanto, o trabalho aqui ora empreendido não teve este objetivo que, aliás, é um
grandioso empreendimento, digno de outra pesquisa que possa dar conta do intento.
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Bloco G – Sobre elementos do modelo teórico
1 - No item 4.2 - o modelo teórico “Control Objectives for Information and Related Technology COBIT” para a governança de TI, na figura 10 - o cubo do COBIT, senti falta de alguma
referência às “informações empresariais”, uma vez que é mencionada na figura 9. (Julio Lima).

A explicação sobre as informações empresariais foi explicitada no modelo teórico,
pois é importante para que se possa entender qual é a função dessas informações e
como se dá o seu fluxo na governança de TI.
Bloco H – Questões sobre condições gerais para implantação do modelo
1 - Hoje, na SAEB um processo para reestruturação dessa área, criando nos órgãos a área de
gestão estratégica, incluindo a TI como atividade estratégica. Seria interessante mencionar
esse projeto no trabalho. (Julio Lima);
2 - A condição principal da construção desse modelo deverá ser vista pelo governo através do
aparelhamento adequado das escolas em relação à infraestrutura de tecnologia da informação.
(Sara Ribeiro).

As colocações são interessantes. Neste momento, técnicos do Governo estão
elaborando uma modificação na estrutura de gestão estratégica do estado, criando
um sistema de gestão no qual está contemplada a questão da TI, numa colocação
estratégica dentro dos órgãos setoriais, nos quais seriam criada a Coordenação de
Desenvolvimento da Gestão (CDG) que cuidaria da das funções administração,
planejamento e tecnologia da informação, “[...] desempenharia aquelas atividades
mais sensíveis à definição dos objetivos e estratégias da organização, ou seja, mais
afetadas pelo estabelecimento e eventuais alterações da estratégia da organização
[...]”.. BAHIA, SAEB (2009, p. 12). Este órgão estaria ligado diretamente ao
Secretário da Pasta. Assim, percebe-se a necessidade de se elevar as decisões
referentes à TI, à condição de estratégicas. Neste sentido, a utilização de um modelo
de governança de TI seria uma ferramenta indispensável ao modelo de gestão que
se avizinha, o qual é chamado de Modelo de Gestão Integrada Estratégica, e tem a
vocação totalmente voltada para a pactuação de resultados – característica inerente
à gestão pública moderna gerencialista.
Bloco I – Financiamento do modelo
1 - O sistema de financiamento das políticas de educação manteve sua proteção contra cortes
orçamentários que lhe é típico. Quanto aos gastos públicos nas políticas de educação, as
informações apresentadas revelam que: A educação é bastante importante nos gastos sociais,
reafirmando sua posição de constituir-se em um dos pilares da proteção social brasileira.
(Sara Ribeiro).
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2 - se a Educação estivesse no centro da agenda política brasileira, a ela deveriam ser
destinados mais recursos, para assim se realizar alternativas mais ousadas. (Sara Ribeiro).

A proposta não ousou tratar da forma de financiamento do modelo. A intenção é
apresentar uma tecnologia de gestão que funcione de forma participativa com base
em técnicas de gestão, como a gestão por processos. Evidentemente, a forma de
financiamento do modelo deverá ser elaborada quando da decisão de se implantar.
Acredita-se, de acordo com as pesquisas na área de governança de TI, como a
pesquisa de WEILL E ROSS (2006) que, a economia gerada pela utilização racional
dos recursos, a médio e longo prazo, poderá financiar a extensão dos benefícios
para a rede de escolas. Porém, é um assunto para um estudo futuro.

6.3.2 CRÍTICAS À PROPOSTA

1 - As premissas apresentadas estão longe de serem colocadas em prática, pois a SEC não dá
conta nem do básico que é manter funcionando o aparato tecnológico que a escola possui.
Assim como, contratar um monitor que dê assistência técnica necessária a todo esse aparato.
(Lílian Rodrigues);
2 - Chegamos conclusão que se um laboratório apenas não venceu os obstáculos que a escola
enfrenta, imagine um programa de tão alta qualidade. (Silvia, Sandra Tereza, Iolanda).
3 - As premissas são excelentes para atingirmos o modelo de governança de TI da SEC, mais
infelizmente as Unidades Escolares não possuem nem pessoal suficiente para manutenção da
limpeza das mesmas, do que dera pessoal especializado para o funcionamento do modelo.
(Ozanir Aldereti).
4 - O modelo proposto é interessante, mas ainda é utópico para a atual situação do Sistema
Estadual Público de Educação. (Ozanir Aldereti).

As críticas à proposta são justificáveis do ponto de vista das pessoas que vivem o
dia-a-dia da gestão escolar e a escassez de recursos. Quase todas as críticas se
referem à possível impossibilidade de implantação de um programa dessa natureza,
chegando a ser visto como utópico. Assim, pode-se remeter as questões, mais uma
vez, ao problema do financiamento da ação governamental. Entretanto, é necessário
que se enxergue claramente uma questão: quase todos os processos operacionais
dentro de uma unidade escolar e, boa parte das ações finalísticas está dependente
da tecnologia da informação. Quando se vai para os órgãos centralizados, essa
relação de dependência se torna bem maior. Então, se o governo quiser ver a
administração educacional, bem como, as outras funções de Estado, funcionando
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sem interrupções e eficazmente, terá que encontrar soluções de governança para o
aparato tecnológico.

6.3.3 ELOGIOS À PROPOSTA

1 - O modelo proposto é válido e bem elaborado, acredito que se houver uma boa parceria e
empenho entre a SEC, IAT, CMO, COMTIC, DIREC, NTE e outros órgãos, todos voltados para a
melhoria na governança de TI, aplicando o Guia COBIT o resultado será muito bom para as
escolas públicas, desde que as premissas para o modelo da SEC sejam
cumpridas/respeitadas. (Silvia Moreira, Sandra Tereza e Iolanda Cedro).
2 - O quadro de padrões mínimos apresenta coerência, uma Escola informatizada necessita de
todos os itens abordados, não apenas ter computadores, mas, sobretudo poder usá-los e ter
como fazer sua manutenção, e softwares que ajudem no pedagógico. (Firmina, Rosane e
Tereza).
3 - O esquema apresentado parece que contribui para a realização dos objetivos estratégicos
da Instituição e das medidas concretas que está deve tomar. Todas as áreas estão abordadas,
e o mais importante, pensando no administrativo a serviço do pedagógico. (Firmina Azevedo,
Rosane Ferreira e Tereza Cristina).
4 - Quanto aos Domínios e Processos que sugere é interessante e nos parece perfeitamente
viável.
O guia de melhores práticas de gestão de TI (COBIT) é muito bom, completo e
abrangente e, como sugeriu, pode ser complementado com outras tecnologias de gestão que
esclareça algumas de suas orientações no “como fazer”. (Sandra Cedraz).
5 - O modelo construído e as premissas básicas são fundamentais para que possa responder a
uma necessidade das escolas públicas estaduais, pois sem elas não se atingiria o objetivo
(Sandra Cedraz).
6 - Diversas tentativas foram feitas e tive o privilégio de participar de diversas dessas
tentativas ao longo desses 12(doze) anos. Com este projeto, pude vislumbrar o caminho certo
a percorrer, pois o mesmo está muito bem descrito e alinhavado, de forma estruturante. Talvez
não tivéssemos à época, um estudo tão aprofundado com o foco realmente nos processos de
ensino-aprendizagem e gestão escolar. (Fernando Davi).
7 – Outro ponto acertado é a afirmativa da necessidade primaz no aparelhamento das unidades
escolares em relação à infraestrutura de TI, mesmo que por etapas, assim como a utilização de
um padrão mínimo para atender ás escolas, criando assim uma certificação denominada de
Escola Informatizada. (Fernando Davi).
08 - O modelo proposto é válido e bem elaborado, acredito que se houver uma boa parceria e
empenho entre a SEC, IAT, CMO, COMTIC, DIREC, NTE e outros órgãos, todos voltados para a
melhoria na governança de TI, aplicando o Guia COBIT o resultado será muito bom para as
escolas públicas, desde que as premissas para o modelo da SEC sejam
cumpridas/respeitadas. (Lilian Rodrigues).
09 - Podemos dizer que através desse comitê apresenta os desejos legítimos das instâncias
gestoras e finalísticas da transformação em deliberação para a tomada de decisão. (Sara
Ribeiro).
10 - os benefícios previstos atenderão às necessidades da Unidade de prestar um serviço mais
dinâmico e confiável à comunidade. Além de melhorar a qualidade da relação burocrática entre
a Secretaria de Educação e a Unidade Escolar. (Firmina Azevedo, Rosane Ferreira e Tereza
Cristina).
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Após analisar todas as sugestões, críticas e elogios à proposta, percebe-se um
grande acerto desde o enunciado da proposta preliminar. A contribuição dos
interlocutores, Especialistas, Dirigentes Escolares, bem como, professores da rede
de ensino foi de grande subsídio ao trabalho levando a uma proposta-modelo
dialogada, participativa e validada pelos atores sociais da práxis. Muitos ajustes
foram realizados para chegar à síntese final da proposta-modelo explicitada a seguir.

6.4
SÍNTESE
FINAL
DA
GOVERNANÇA DE TI DA SEC

PROPOSTA-MODELO

DE

Aqui apresenta-se a proposta-modelo final, sem transcrever as bases teóricas que
embasaram a proposta, a qual está devidamente colocada no capítulo 4 deste
trabalho.

Partindo-se da base técnica utilizada na construção do modelo de governança de TI
para a SEC é o guia de melhores práticas de gestão de TI – COBIT - listam-se
elementos que fazem parte do Princípio do COBIT: o primeiro elemento do modelo a
ser considerado são os “Requerimentos de Negócio”, os quais vão direcionar os
investimentos para o segundo elemento que são os “Recursos de TI”, que serão
utilizados pelo terceiro elemento do princípio do COBIT - os “Processos de TI”.
Estes deverão fornecer, através da sua execução, o quarto elemento e mais
importante que são as “Informações gerenciais”, as quais são a base para todos
os outros processos organizacionais.
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6.4.1 PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROPOSTA-MODELO DE GOVERNANÇA
DE TI DA SEC

1) A gestão da TI deverá ser voltada para o apoio incondicional aos processos
finalísticos da escola.
2) O Comitê de TI da SEC deverá possuir, necessariamente, membros
representantes dos vários órgãos da SEC: Superintendências, IAT, Direc, e
Escolas (Dirigentes, Professores e Alunos), especialmente das unidades que
operacionalizam e disseminam a tecnologia da informação e as tecnologias
educacionais (CMO e NTE).
3) O esquema de comunicação de dados entre os órgãos centralizados e as
escolas deve ser vigoroso o suficiente para permitir uma comunicação que dê
fluidez às informações gerenciais e acadêmicas.
4) As escolas deverão possuir um padrão mínimo de aparato tecnológico e de
conhecimento

técnico

em

TI

para

ser

reconhecida,

como

“escola

informatizada”.
5) Os serviços de TI deverão ser voltados para a manutenibilidade do
funcionamento do aparato de TI, não só dos órgãos centralizados, mas
principalmente, das escolas.

O aparato tecnológico das escolas deverá ser um item a ser mantido pelo modelo,
construído na forma de padrão mínimo, podendo alcançar patamar de qualidade
maior, nunca menor que o padrão mínimo. Toda a movimentação do aparato
tecnológico para maior ou para menor, assim como para as inovações, deverá ser
executada dentro de uma política de TI participativa e sustentável.

6.4.2 PADRÕES MÍNIMOS DE TI PARA UMA ESCOLA INFORMATIZADA

Como o modelo tem o foco voltado para a unidade escolar, em primeiro lugar há de
se definir um padrão mínimo de TI para a escola – o que poderá conferir
individualmente o certificado de “Escola Informatizada”, que, obviamente, é diferente
de escola que apenas possui computadores e link de internet. Pois é muito comum
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se chamar de “escola informatizada” a escola que possui alguns equipamentos de
informática e um acesso à internet.

Para que se possa dizer que uma escola é informatizada é necessário alguns
elementos indispensáveis, os quais foram listados no quadro que segue:
QUADRO 6 - Padrões Mínimos para uma Escola Informatizada - Proposta
Porte de Escolas
ITENS

Pequeno

Médio

Grande/Espe
cial

1 – Infraestrutura elétrica estabilizada

sim

sim

sim

2 – Rede de comunicação de dados - sem fio
(wireless) ou cabeada, com capacidade para
suportar todas as estações de trabalho (pontos de
rede)

sim

sim

sim

Área administrativa
Área pedagógica
Sala de Professores
Biblioteca
Laboratório de informática
4 – Impressora de médio porte
5 - Projetor Multimídia + Computador
6 – Aparelho de DVD player
7 - Câmera/filmadora digital
8 - Aparelho de TV com entrada USB

3
4
6
2
2
3
3
4
6
3
4
6
10
20
40
2
3
4
2
3
5
2
3
5
2
2
4
01 por sala e/ou laboratório

3–
Computador
(estação de
trabalho)

9 - Técnico de apoio de informática

1

1

2

Software de Gestão
Administrativo-financeira

10 – Sistemas de informação

Software de Gestão Acadêmica
de Alunos
Softwares de Tecnologias
Educacionais (objetos digitais
de ensino-aprendizagem)
Software de Gestão de
Ambiente de Aula em
Laboratório de Informática

11 – Formação Continuada de RH

Promovido pelo Órgão Central

12 - Manutenção periódica de equipamentos

Técnico próprio ou terceirizado

13 – Manutenção do link de dados

Órgão Central / Empresa
Estatal de TI / Tele-Operadora

Fonte: BAHIA/SEC, 2006 (Reelaborado).
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6.4.3 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA FINAL DO MODELO DE GOVERNANÇA DE
TI PARA A SEC

FIGURA 13 – Modelo Final de Governança de TI para a SEC
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6.4.4 DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DO MODELO

6.4.41 Alinhamento Estratégico e Compliance.

É neste bloco e no próximo (4.5.3.2) que se aplica o primeiro domínio do COBIT
“Planejamento e Organização”, aonde deverão se operacionalizar os seus onze
processos de atuação.
Além do braço executivo responsável pelas operações de TI – Há a necessidade de
constituição de um comitê de TI. A SEC já tem constituída uma instância deliberativa
que pode ser utilizada para realizar o alinhamento estratégico - o Comitê de
Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia – COMTIC. Entretanto será necessário adequar a sua configuração, inserindo
representantes dos vários órgãos da SEC: Superintendências, IAT, Direc, e Escolas
(Dirigentes,

Professores

e

Alunos),

especialmente

das

unidades

que

operacionalizam as tecnologias (CMO e NTE).

Neste bloco do modelo, após o giro completo do ciclo de melhoria contínua, deve-se
fazer, em comitê, a análise crítica de todo o processo de governança para a
correção de caminhos e rumos, contemplando também as novas exigências dos
requerimentos de negócio, para o realinhamento estratégico. Para este quesito o
COBIT possui instrumentos que são as matrizes que vinculam os objetivos de
negócio aos objetivos de TI e estes aos seus processos próprios.

Quanto ao atendimento às normas vigentes (compliance), algumas normas já
são seguidas pela TI da SEC, basta que essas normas sejam utilizadas como
instrumentos de gestão dentro do Plano de TI. Fazendo-se, assim, o alinhamento
legal com os Órgãos Sistêmicos Estatais Externos de TI.

- Os princípios de TI servem para orientar as escolhas estratégicas do Plano de TI.
A SEC poderá fazer isto a partir do COMTIC, pois este Comitê é composto por
representantes de todas as unidades da SEC - Superintendências, IAT, Direc,
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Escolas, Alunos e, as unidades que operacionalizam a TI e as TE (CMO e NTE).
Esses princípios vão nortear a arquitetura de TI. As premissas do modelo de
governança, descritas no item 6.1 poderão ser utilizadas como a base para os
princípios de TI.

- O alinhamento com os órgãos estatais externos de TI é necessário, pois em
muitos aspectos a SEC depende desses órgãos, seja para obter as diretrizes
governamentais de TI, seja para conseguir suporte coorporativo e sistêmico para a
consecução da realização dos seus projetos.

- A Arquitetura de TI é a organização lógica dos dados, aplicações e infraestruturas,
definida a partir de um conjunto de políticas, relacionamentos e opções técnicas
adotadas para obter a padronização e a integração técnicas desejadas.

- A Infraestrutura de TI, suporta todos os instrumentos informatizados que apoiarão
os processos da empresa, inclusive os de comunicação.

- As Aplicações e Soluções, serão fruto dos requerimentos do negócio e do
alinhamento estratégico. O que deve ser a principal preocupação de um Modelo de
governança de TI na SEC. As soluções de aquisição e desenvolvimento derivarão
do alinhamento estratégico e do plano de TI.

- Segurança da Informação; Capacidade de Atendimento; Objetivos de
desempenho e Organização das operações de Serviços, todos estes itens são
absolutamente necessários que sejam discutidos dentro do comitê de TI e deverão
ser delineados com a implantação dos itens supracitados e com a elaboração do
Plano de TI.

- Investimento e Custeio. É um item pervasivo. Os gastos em TI são originados em
todas as unidades da organização. Sendo necessário esse repasse de recursos
para a área de TI.
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6.4.4.2 Decisão, Compromisso e Alocação de Recursos

- Decisões de TI e Priorização. As necessidades de projetos, serviços e aplicações
devem ser priorizadas considerando a capacidade de investimento da empresa.
Para tanto a empresa necessita de critérios de priorização, tais como valor
estratégico, risco e retorno financeiro. Estas decisões são tomadas pela Alta
Administração.

- O Portfólio de TI representa os desejos da direção executiva da organização
dentro das possibilidades do plano de TI. Assim, representa a garantia de execução
do que foi alinhado estrategicamente. Neste item do modelo se exibirá todos os
projetos e serviços acordados entre as partes envolvidas. Deve ser rígido o
suficiente para não permitir a inclusão de itens não acordados e ser flexível o
suficiente para atender às necessidades que surgirem ao longo do processo, porém
deve pactuá-las dentro do comitê de TI. Aqui devem estar visíveis a todos os
envolvidos, a missão e responsabilidade da equipe de TI e das demais áreas, todos
os projetos e pacotes de serviços pactuados.

6.4.4.3 Estrutura, Processos, Operações e Gestão

Neste bloco do modelo o COBIT contribui com dois domínios de sua abrangência:
“Aquisições e Implantação” e “Entrega e Suporte”. Estes dois domínios são
responsáveis por dezenove processos para operacionalização do modelo. O comitê
técnico de gestão da governança de TI deverá figurar neste bloco do modelo, ligado
diretamente ao gabinete do responsável pela TI na SEC.
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6.4.4.4 Medição de Desempenho
Este bloco do modelo terá como apoio o domínio do COBIT “Monitoração e
Avaliação”, o qual é suportado por quatro processos específicos, conforme
demonstrado no quadro 03 - Domínios e Processos do COBIT.

Toda medição de desempenho deverá ter por parâmetro a definição dos objetivos de
desempenho, níveis de serviço e os indicadores pactuados no planejamento.
Indicadores estes que deverão ser criados a partir de uma metodologia de criação
de indicadores. Daí, os processos do COBIT relativos à monitoração e avaliação
deverão apoiar a gestão dos indicadores e oferecer à equipe de TI, os parâmetros
controle e tomadas de decisão em relação ao prosseguimento do plano de TI,
correção de rumo e melhorias necessárias.

Ciclicamente estes processos devem vão passar periodicamente pela Monitoração e
Avaliação, que é a ferramenta COBIT que vai medir a qualidade e conferir o grau de
maturidade dos mesmos.

O modelo de maturidade utilizado pelo COBIT é baseado no CMMI (Capability
Maturity Model Integration). É um modelo de referência em maturidade de processos
de engenharia de software.

6.4.4.5 Plano de TI da SEC

O plano de TI é o elemento que sintetiza todos os desejos da organização em
relação às necessidades de TI, cujos foram transformados em objetivos
organizacionais. É o principal elemento de alinhamento estratégico entre a TI e as
outras áreas da organização. Então, o plano de TI deverá ser elaborado a partir do
planejamento estratégico da organização, para que possa absorver e apoiar a
consecução dos objetivos estratégicos da organização. Assim, o plano deve figurar
na posição de importância estratégica dos demais planos funcionais.
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O plano de TI da SEC deverá contemplar todas as pactuações no bloco de
“alinhamento estratégico e compliance”, e no bloco de “decisão, comprometimento e
alocação de recursos”. É o plano de TI que deve orientar, através das suas
diretrizes, todos os processos empregados no modelo para que se obtenha uma
execução totalmente alinhada ao planejamento. Deve contemplar e ter o apoio dos
outros planos funcionais e estratégicos da organização.

6.4.4.6 TECNOLOGIAS DE GESTÃO NECESSÁRIAS PARA AUXILIAR O COBIT
NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA DE TI

O guia de governança COBIT focaliza com mais propriedade “o que fazer” e não
detalha, exatamente, o “como fazer”. Assim é necessário buscar complementação
de algumas outras tecnologias de gestão para apoiar a operacionalização do modelo
de Governança.

O modelo deve ser implantado gradativamente. O COBIT com 34 processos para
uma boa prática de governança prevê a implantação por etapas, e isto é
aconselhável. À medida que os processos implantados vão amadurecendo e tendo
uma internalização segura e sustentável vão se implantando outros processos do
modelo de acordo com as decisões da equipe de governança de TI.

Recomenda-se utilizar as seguintes tecnologias de gestão, além do próprio COBIT:
- O Project Management Body of Knowledge – PMBOK. Um conjunto de
melhores práticas de gestão de projetos, criado pelo Project Management Institute –
PMI. A sua finalidade é gerenciar projetos das mais variadas naturezas. A própria
implementação do programa de governança de TI é um projeto que deverá ser
gerenciado por esta metodologia. Até mesmo porque esta é uma tecnologia de
gestão que está tendo uma grande aceitação por partes dos órgãos estaduais.

Essa tecnologia de gestão já foi apropriada pelo Estado e adaptada sob a
denominação de “Metodologia de Gerência de Projetos do Estado”, pela Companhia
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de Processamento de Dados da Bahia – Prodeb. A utilização dessa metodologia de
gestão de projetos no programa de governança de TI será fundamental para a
execução, gestão e controle da sua implantação, bem como para os seus projetos
de melhoria futuros. Assim, deverá ser apropriada pela equipe que operará a
governança de TI.
- O Framework Information Technology Infrastructure Library – ITIL21. É um
conjunto de processos relacionados e integrados para a gestão de serviços de TI. O
qual compatível com o guia COBIT para governança de TI.

Além destas tecnologias de gestão que recomendavelmente comporão o modelo de
governança de TI, alguns outros instrumentos e serviços deverão compor o escopo
do modelo de governança de TI na SEC.

- Processo de Impressão Corporativa. Compreende o serviço de impressão no
qual os equipamentos (impressoras e/ou multifuncionais) são de propriedade do
prestador de serviços, que deverá fornecer materiais de consumo (tonners ou
cartuchos), além de um sistema que dará total controle às impressões;

- Processo de manutenção periódica das máquinas da área de gestão da TI. Pode
ser terceirizado ou equipe própria;

- Sistema de monitoramento dos laboratórios de informática, com virtualização
das máquinas, para que alunos e professores possam usar todas as possibilidades
da máquina, sem que ela sofra mudanças reais de configurações;

- Software de Gestão Escolar. Este deve ter duas arquiteturas: uma on-line e outra
off-line, pois nem todas as escolas possuem conexão de dados. Esta ferramenta fará
todo o acompanhamento administrativo e acadêmico na escola, enviando todas as
informações para os órgãos centralizados;

21

Ver quadro 5.
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- Softwares de Tecnologias Educacionais (softwares aplicados, conteúdos virtuais
e objetos digitais de ensino-aprendizagem);

- Software de Gestão de Ambiente de Aula em Laboratório de Informática. Esta
aplicação é de fundamental importância para que o professor tenha total controle e
domínio das estações de trabalho, durante a sua aula.

Todos os elementos supracitados são necessários a um modelo de governança de
TI e poderão ser incorporados gradativamente ao programa. Outras tecnologias de
gestão e de informática educativa poderão ser utilizadas, contanto que seja discutido
em comitê e pactuado entre todos os envolvidos. Aqui se procurou estabelecer uma
situação básica e razoável.
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CONCLUSÃO

Uma das conclusões iniciais delineadas pela pesquisa é que toda e qualquer política
pública e/ou ação governamental já nasce influenciada por interesses individuais dos
grupos de governo e dos grupos de pressão da sociedade, principalmente, dos
grupos hegemônicos. E, após a sua elaboração, ainda sofrem forte influência na
execução, pois a forma como o país está estruturado politicamente, legitima,
possibilita e atrai esses grupos, principalmente os partidos políticos, para uma
verdadeira correlação de forças, na arena política, em busca não somente do
espaço de poder, mas também de arregimentar ganhos para o fortalecimento político
e estruturais desses grupos, bem como, dos indivíduos que os compõem. Esse
fenômeno, na maioria das vezes, atrapalha e atrofia as ações governamentais de
forma que as mesmas, quando chegam a ser implantadas, atingem minimamente as
metas sociais esperadas. Grande parte dessas ações não chega a ter um impacto
positivo e abrangente relativamente ao montante de recursos públicos empregados.

Neste sentido, conhecer os expedientes políticos: corporativismo, insulamento
burocrático, universalismo de procedimentos e, principalmente, o clientelismo,
batizados por Edson Nunes (2003) de “gramáticas políticas brasileiras”, é importante
para se entender o fenômeno das influências exercidas pelos grupos de pressão nas
políticas e ações do governo.

Dentro dos modelos de administração pública

estudados, essas gramáticas sempre estiveram presentes, mais ou menos
intensamente, de acordo com a conjuntura e/ou a característica do grupo
governante, seja ideológica, partidária, estadista, autoritária ou populista. E, em
muitos casos, essas gramáticas, são utilizadas pelo governo simplesmente por uma
questão de aumentar a sua governabilidade. As gramáticas são personalistas ou
impersonalistas, todavia, as primeiras sempre sobrepujaram estas últimas, até
mesmo porque as personalistas são mais manipuláveis e facilitadoras de atitudes
corruptíveis. Geralmente os segmentos sociais que representam os interesses dos
grupos hegemônicos, são os que mais se locupletam com a manipulação dessas
gramáticas, pois são os que detêm mais poder de pressão.
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As políticas de introdução de tecnologia da informação nas escolas são
principalmente emanadas da vertente de poder burguesa, na busca pela
modernização, a qual se contrapõe em muitos detalhes à ordem senhorial, que
essencialmente busca o controle das relações sociais, predominante na Bahia
durante o século XX e, ainda presente nos dias atuais em muitas ações dos grupos
de poder político. Isto pode ser considerado como um agravante na caminhada da
modernização da máquina pública e das ações governamentais.

Desta forma, compreende-se que com as políticas de informática educativa não foi
diferente.

Apesar

dos

investimentos

realizados,

os

projetos

não

foram

necessariamente discutidos com a sociedade, principalmente a comunidade escolar.
Aliado a isto se percebeu que os programas do Governo Federal não encontraram
na Bahia um corpo técnico funcional qualificado e formado em cultura universalista,
de forma a dar esta característica à execução dos projetos. O universalismo de
procedimentos tem o viés, de foco em resultados, baseados em processos eficientes
e eficazes, utilizando tecnologias de gestão adequadas. Isto também não garante a
lisura e impersonalismo total das ações governamentais, todavia, a universalidade
de políticas e ações governamentais atenuam a exacerbação do uso das gramáticas
clientelistas e patrimonialistas.

Nos depoimentos de Professores e Dirigentes das escolas participantes da
pesquisa, ficou patente outra situação que é a falta de manutenção dos
equipamentos de informática instalados nas escolas. Os governos se preocupam em
distribuir esses equipamentos para as escolas, sem, no entanto, prever com a
responsabilidade necessária, a sua manutenção bem como a reposição quando da
obsolescência inevitável. Esta situação está explicita em praticamente toda a
literatura que contextualiza a situação da informática educativa, como também, nos
relatórios de governo trabalhados no texto. Fenômeno este que não ocorre somente
com as questões de informática. Então, algumas conclusões podem ser listadas a
respeito do fenômeno: pode ser uma questão estrutural de financiamento da
educação pública; pode ser uma deficiência técnica funcional do Estado, que sendo
assim, os projetos não apresentam bons resultados por imperícia; ou, pode ser uma
consequência provocada pela ação predatória da figura do clientelismo que espolia
o erário, reduzindo as suas potencialidades.
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A pesquisa fez parecer que as ações governamentais, baseadas em gestão por
processos

bem

definidos,

regras

claras,

transparência

e,

principalmente,

possibilidades reais para controle social, apresentam maior potencial de efetividade
social, que, apesar de não insuladas burocraticamente há, naturalmente, inibição
das ações personalistas prejudiciais: patrimonialismo e clientelismo. Assim, essas
ações se aproximam do universalismo de procedimentos, o que é compatível com os
programas de governança corporativa tão recomendados e cobrados pelos
“institutos de controle” do mundo inteiro. Acredita-se que a implantação de um
programa de gestão para a tecnologia da informação na SEC, baseado em
processos e técnicas de governança de TI, conforme a proposta-modelo elaborada,
apresentaria resultados que impactariam positivamente nos resultados das escolas,
bem como na comunidade escolar e, conseqüentemente, na sociedade baiana.

RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

O trabalho aponta para uma necessidade de se construir um projeto piloto em um
reduzido número de escolas para se fazer um experimento e após exaustivo
processo de homologação e correção de prováveis falhas do modelo, possa ser
gradativamente implantado em toda rede escolar, levando-se em consideração a
disponibilidade orçamentária e a sustentação do empreendimento. Todavia deverá
ser feito com a ajuda de especialistas das várias áreas envolvidas na Educação.

A pesquisa deixa uma grande abertura para se estudar e se definir indicadores e
índices específicos que possam medir o impacto e efetividade social, por ocasião de
uma provável implantação do modelo ora elaborado. O desempenho dos processos
finalísticos deve ser medido para que se apure o real impacto da aplicação do
modelo. Esta tarefa de cunho intelectual complexo tem um enorme caminho a
percorrer e poderá ser fruto de uma extensa pesquisa.
Existe na administração pública, um claro problema de financiamento da
manutenção dos equipamentos de informática das escolas. Este fato é passível de
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investigação. O problema acontece não só com a área pedagógica, como também,
com a área administrativa. Nesta última é menos aceitável ainda, porque quando se
informatiza processos administrativos, espera-se que esses processos gerem
redução de custeio e essa economicidade auferida poderia financiar a renovação
dos processos de trabalho na busca pela eficiência do ensino-aprendizagem, bem
como financiar a sua própria manutenção, além de melhorar a qualidade do
atendimento à sociedade.

RESPOSTA AO PROBLEMA FORMULADO

Sem nenhuma pretensão de ser exclusivo quanto à proposta-modelo apresentada, a
análise chegou a uma configuração de modelo muito apropriada do ponto de vista
da pesquisa. É uma proposta bastante coerente e realista, pois apresenta um grau
de flexibilidade abrangente para inovação e readequação, sem perder a essência,
permanecendo, desta forma, aberta a contribuições e melhor juízo.

Com a proposta-modelo para uma gestão mais técnica da tecnologia da informação
na SEC, apresentada no capítulo 6, fundamentada nos capítulos 3 e 4, construída
sob as críticas e validação de especialistas no assunto e especialistas em educação,
acredita-se ter atendido ao questionamento do problema, construíndo-se um Modelo
adequado de governança de TI para a SEC, com foco na Rede Escolar Estadual
Pública.

Entende-se que o resultado da pesquisa cumpriu o seu papel acadêmico, ético,
profissional, pessoal e social. A proposta-modelo construída será devolvida à
Comunidade da Educação Básica, para apreciação e, caso seja aceita e aprovada,
poderá ter possibilidade de entrar na agenda política e quiçá receber o devido apoio
para implantação no Sistema Educacional Público Estadual de Ensino Básico da
Bahia.
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APÊNDICE 1 – CARTAS DE ENCAMINHAMENTO
PROPOSTA-MODELO PRELIMINAR AOS ESPECIALISTAS

DA

Convite a Sandra Cedraz
Assunto:
De:
Data:
Para:
Prioridade:
Programa:

Participação na validação do Modelo Governança
"Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Seg, Janeiro 4, 2010 10:11 am
sandracedraz@yahoo.com.br
Normal
SquirrelMail/1.4.19
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezada Senhora
Sandra Cedraz Lopes

Conforme contato anterior com V. Sa., renovo o meu convite para que, na
qualidade de Especialista em uso de TI para a Educação Pública e Multiplicadora
do Núcleo de Tecnologias Educacionais NTE-Bahia, participe do grupo de
Especialistas para validação/construção de um "modelo de governança para a
gestão da TI, aplicado à Rede Escolar Estadual". O modelo é parte crucial para a
finalização da minha pesquisa de Mestrado do Programa de Mestrado
Profissional em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento
Regional / UNEB.
PESQUISA: "A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: uma proposta de governança de
tecnologia da informação com foco na Rede Escolar Estadual"
Esperando contar com a sua contribuição, agradeço antecipadamente a atenção
dispensada e aguardo o retorno para poder encaminhar o material a ser
analisado.
Atenciosamente,
-Vanduy Cordeiro dos Santos
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB
tel. (71) 8869-5817
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Resposta de Sandra Cedraz, ao convite
Assunto:
De:
Data:
Para:
Prioridade:
Programa:

Re: Participação na validação do Modelo Governança - Vanduy
"Sandra Cedraz" <sandracedraz@yahoo.com.br>
Ter, Janeiro 5, 2010 8:06 pm
"Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Normal
YahooMailClassic/9.0.20 YahooMailWebService/0.8.100.260964
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Oi Vanduy!
No que tiver ao meu alcance, tenho o maior prazer em participar.
Estou em trânsito, mas pode enviar o material que qndo retornar entro em contato
com
vc.
Abraços,
Sandra Cedraz Lopes
Seja Feliz !!!!
Recicle papéis, metais, vidros e plásticos !
Economize água e luz e evite o desperdício !
Se fôr encaminhar, por favor, apague o meu e-mail do cabeçalho.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio
ambiente.
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Convite a Eurivaldina Santos
Assunto:
De:
Data:
Para:
Prioridade:
Programa:

Participação na validação do Modelo Governança
"Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Seg, Janeiro 4, 2010 10:08 am
eurivaldina.santos@gmail.com
Normal
SquirrelMail/1.4.19
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezada Senhora
Eurivaldina Santos
Conforme contato anterior com V. Sa., renovo o meu convite para que, na
qualidade de Especialista em uso de TI para a Educação Pública e Multiplicadora
do Núcleo de Tecnologias Educacionais NTE-Bahia, participe do grupo de
Especialistas para validação/construção de um "modelo de governança para a
gestão da TI, aplicado à Rede Escolar Estadual". O modelo é parte crucial para a
finalização da minha pesquisa de Mestrado do Programa de Mestrado
Profissional em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento
Regional / UNEB.
PESQUISA: "A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: uma proposta de governança de
tecnologia da informação com foco na Rede Escolar Estadual"
Esperando contar com a sua contribuição, agradeço antecipadamente a atenção
dispensada e aguardo o retorno para poder encaminhar o material a ser
analisado.
Atenciosamente,

-Vanduy Cordeiro dos Santos
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB
tel. (71) 8869-5817
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Resposta de Eurivaldina Santos, ao convite
Assunto:
De:
Data:
Para:
Prioridade:

Re: Participação na validação do Modelo Governança
"Eurivaldina Santos" <eurivaldina.santos@gmail.com>
Seg, Janeiro 4, 2010 7:51 pm
"Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Normal
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Convite aceito. Contribuirei com prazer, pois atende a um anseio a long.
sucesso colega.

Abraços
Euri
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Convite a Edna Francisca
Assunto: Contribuição no Modelo de Governança de TI para a Educação
Estadual
De: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Data: Ter, Janeiro 5, 2010 8:28 am
Para: efsaraujo@sec.ba.gov.br
CC: edna.francisca@gmail.com
Prioridade: Normal
Programa: SquirrelMail/1.4.19
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezada Senhora
Edna Francisca dos Santos

Conforme contado anterior com V. Sa., renovo o meu convite para que, na
qualidade de Especialista em Educação - Pedagoga e Professora, Coordenadora
de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria da Educação Estadual da
Bahia, bem como, implementadora de ações na área de TI para a Educação
Pública, participe do grupo de Especialistas para validação/construção de um
"modelo de governança para a gestão da TI, aplicado à Rede Escolar Estadual".
O modelo é parte crucial para a finalização da minha pesquisa de Mestrado do
Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas, Gestão do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB.
PESQUISA: "A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: uma proposta de governança de
tecnologia da informação com foco na Rede Escolar Estadual"
Esperando contar com a sua contribuição, agradeço antecipadamente a atenção
dispensada e aguardo o retorno para poder encaminhar o material a ser analisado
Atenciosamente,
-Vanduy Cordeiro dos Santos
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB
tel. (71) 8869-5817
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Resposta de Edna Francisca, ao convite

Assunto: Re: Contribuição no Modelo de Governança de TI para a Educação
Estadual
De: "edna francisca" <edna.francisca@gmail.com>
Data: Ter, Janeiro 5, 2010 6:17 pm
Para: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Prioridade: Normal
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezado Senhor
Vanduy Cordeiro
Sinto-me lisonjeada com o convite e aproveito para registrar o meu aceite.
Espero contribuir de forma efetiva para assim corresponder a confiança em
mim depositada.
A deferência do convite, certamente, deveu-se a critérios profissionais, o
que me deixa muito gratificada.
Atenciosamente
Edna Francisca dos Santos
Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
DG/CMO/CDO
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Convite a Júlio Lima

Assunto: Contribuição para um Modelo de Governança das TI pa ra a
Educação Pública da Bahia
De: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Data: Ter, Janeiro 5, 2010 8:36 am
Para: fpaixao@sec.ba.gov.br
Prioridade: Normal
Programa: SquirrelMail/1.4.19
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezado Senhor
Fernando David da Silva Paixão

Conforme contado anterior com V. Sa., renovo o meu convite para que, na
qualidade de Gestor Educacional, Especialista em Gestão de sistemas e em
Administração, e, principalmente, estudioso da Educação Estadual Baiana,
participe do grupo de Especialistas para validação/construção de um "modelo de
governança para a gestão da TI, aplicado à Rede Escolar Estadual". O modelo é
parte crucial para a finalização da minha pesquisa de Mestrado do Programa de
Mestrado Profissional em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e
Desenvolvimento Regional / UNEB.
PESQUISA: "A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: uma proposta de governança de
tecnologia da informação com foco na Rede Escolar Estadual"
Esperando contar com a sua contribuição, agradeço antecipadamente a atenção
dispensada e aguardo o retorno para poder encaminhar o material a ser analisado
Atenciosamente,
-Vanduy Cordeiro dos Santos
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB
tel. (71) 8869-5817
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Resposta de Fernando Paixão, ao convite

Assunto: Re: Contribuição para um Modelo de Governança das TI pa ra a
Educação Pública da Bahia
De: Fernando Davi S Paixão <fpaixao@sec.ba.gov.br>
Data: Qui, Janeiro 7, 2010 8:22 am
Para: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Prioridade: Normal
Programa: Lotus Notes Release 6.5 September 26, 2003
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezado Vanduy,
Pode contar com a minha participação no grupo de Especialista para
validação de um "modelo de governança para a gestão da TI, aplicado à
Rede Escolar Estadual. Aproveitarei a oportunidade para agregar mais essa
experiência nos meus registros sobre a Educação Baiana, em meu site:
http://www.educacaoemdestaque.com
Atenciosamente,

Fernando Paixão
Coordenador II
Coordenação de Cadastro e Controle Patrimonial/DA/DG
Sec. da Educação do Estado da Bahia
6 Avenida, CAB, n♠ 600- CEP 41750-300
http://www.educacaoemdestaque.com
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Convite a Júlio Lima

Assunto: Participação - Contribuição para um Modelo Governança Governança
De: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Data: Qui, Janeiro 21, 2010 9:53 am
Para: julio.lima@saeb.ba.gov.br
Prioridade: Normal
Programa: SquirrelMail/1.4.19
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Prezado Senhor
Julio César do Carmo Lima

Conforme contado anterior com V. Sa., renovo o meu convite para que, na
qualidade de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, bem
como Técnico da Secretaria da Administração na Área de Elaboração de Modelos
e Tecnologia de Gestão, participe do grupo de Especialistas para
validação/construção de um "modelo de governança para a gestão da TI, aplicado
à Rede Escolar Estadual". O modelo é parte crucial para a finalização da minha
pesquisa de Mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Políticas
Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB.
PESQUISA: "A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: uma proposta de governança de
tecnologia da informação com foco na Rede Escolar Estadual"
Esperando contar com a sua contribuição, agradeço antecipadamente a atenção
dispensada e aguardo o retorno para poder encaminhar o material a ser analisado
Atenciosamente,

-Vanduy Cordeiro dos Santos
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB
tel. (71) 8869-5817
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Resposta de Júlio Lima, ao convite

Assunto: Re: Participação - Contribuição para um Modelo Governança Governança
De: "Julio Cesar C Lima" <julio.lima@saeb.ba.gov.br>
Data: Qui, Janeiro 21, 2010 3:22 pm
Para: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Prioridade: Normal
Programa: ExpressoMail [version 1.2]
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar
Opções:
como um arquivo

Caro Vanduy,

Afirmativo! Agradeço pelo convite. Fico no aguardo do encaminhamento do
material
para análise.

Atenciosamente,

Julio Cesar do Carmo Lima
Coordenador I
SAEB/SGP/CPG
Tel: 55 71 3115-3124
Email: julio.lima@saeb.ba.gov.br
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APÊNDICE 2 – CARTAS DE ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA-MODELO
PRELIMINAR
AOS
DIRIGENTES
ESCOLARES E AOS ESPECIALISTAS

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA-MODELO PRELIMINAR AOS
DIRIGENTES ESCOLARES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PROGRAMA DE MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MESTRANDO: VANDUY CORDEIRO DOS SANTOS

Sr(a). Dirigente Escolar
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado intitulada “A TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA:
uma proposta de governança de tecnologia da informação com foco na Rede
Escolar Estadual”. O texto em anexo sugere uma proposta de Governança de
Tecnologia da Informação para o Sistema Público Estadual de Educação Básica.
Nesta etapa o trabalho visa apresentar, amostralmente, aos Dirigentes de Escola
(Diretor e Vice-Diretor) a proposta/modelo ora elaborada, para opinião sobre a
coerência do modelo, diante da visão de quem vive o cotidiano e as conseqüências
do objeto estudado.
Foram destacados alguns trechos cruciais para iniciar a provocação do debate, os
quais estão abaixo descritos. Todavia, isto não sugere que o examinador deva ficar
preso a estas questões, podendo, preferencialmente, opinar sobre todo o modelo.
Assim, o pesquisador agradece a atenção e pede a sua contribuição. Lembrando
que este documento é parte de uma pesquisa em andamento e, que não foi
publicado nem divulgado em nenhuma mídia, devendo ser conservado assim até o
final da referida pesquisa.
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PROVOCAÇÕES AOS DIRIGENTES ESCOLARES
1 – Nos Itens 4.3 e 4.4 o trabalho demonstra, respectivamente, a necessidade de
adoção de um guia de melhores práticas de gestão de TI para a construção do
Modelo de governança de TI e os benefícios que esta adoção pode gerar (neste
caso foi adotado o Guia COBIT, que é apresentado no item 4.2). Escreva livremente
sobre a sua impressão a respeitos da coerência desses benefícios para o Sistema
Educacional.
2 – O item 4.5.1 aponta as premissas básicas para a construção do modelo de
governança de TI proposto. Examine se essas premissas são coerentes para nortear
um modelo que deverá dar conta do problema da gestão de TI para o Sistema de
Educação Básica, frente às necessidades que esse sistema enfrenta.
3 – o Item 4.5.2 empreende uma proposta de padrões mínimos para uma escola que
se queira chamar de “Escola Informatizada”. O modelo de governança de TI
proposto deverá dar conta da manutenibilidade perene para o bom funcionamento
das escolas, com essa padronização mínima. Escreva livremente sua opinião acerca
do quadro de padrões mínimos, proposto e se o mesmo apresenta coerência.
4 – Examine o item 4.5.3 e a figura 11 – Modelo de governança de TI para a SEC proposto (pag. 114), bem como a sua explicação em seguida, no item 4.5.3.1, e,
opine sobre esse sistema de gestão de TI, que leva em consideração uma
participação representativa das escolas.
5 – Escreva livremente sobre a sua visão acerca do modelo proposto, tendo sempre
em consideração todo o Sistema Estadual Público de Educação Básica.

Obs.:
- As respostas podem ser enviadas pelo e-mail: vanduycordeiro@gmail.com ou
podem ser manuscritas nas laudas que seguem em branco anexadas;
- Seguem, também, em anexo, o resumo da pesquisa e a lista de siglas para
consulta.
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Carta de encaminhamento da proposta-modelo preliminar aos Especialistas

Assunto: [Fwd: Re: Participação - Contribuição para um Modelo Governança de TI para a
SEC
De: "Vanduy Cordeiro" <vanduy@aggeb.org.br>
Data: Sex, Janeiro 29, 2010 11:07 pm
Para: sandracedraz@yahoo.com.br, eurivaldina.santos@gmail.com,
fpaixao@sec.ba.gov.br, jbullos@terra.com.br, edna.francisca@gmail.com,
julio.lima@saeb.ba.gov.br,
Prioridade: Normal
Programa: SquirrelMail/1.4.19
Opções: Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão |

Prezado(a)
Conforme conversamos anteriormente, segue em anexo o meu "enunciado"
(capítulo 4 da Dissertação) para um "Modelo de Governança de TI voltado para a
Rede de Escolas Públicas Estaduais da Bahia".
Na oportunidade, informo que é fruto de um estudo realizado a partir da minha
experiência e observação na SEC e de teóricos, cujas referências estarão
indicadas ao longo do texto, nas referências bibliográficas, no final.
Espero que com o seu conhecimento, eu possa enriquecer o modelo, a partir de
análise e sugestões. Saliento que pretendo fazer conduzir esta construção de uma
forma dialógica. Conversarei com diversos especialistas em gestão e em aplicação
de TI na Educação, até o final do mês de fevereiro.
Qualquer contribuição será bem vinda, seja naforma e/ou no conteúdo. Estarei
sempre à disposição por este canal e pelos telefones abaixo. Peço, apenas, que as
contribuições sejam escritas para que eu possa estudá-las melhor e estabelecer o
diálogo entre o meu enunciado e as contribuições que surgirão de todos os
membros do grupo focal.
Não é necessário terminar toda a análise para fazer as críticas e sugestões,
poderemos ir dialogando durante a análise. Fique bastante a vontade, pois este é o
espírito do método escolhido, que alíás peço que primeiro dê uma lida na parte
preliminar da metodologia (item 5 do texto).
Ficarei muito grato pela sua participação. Favor confirmar recebimento.
Forte Abraço
-Vanduy Cordeiro dos Santos
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional / UNEB
tel. (71) 8869-5817 / 9218-0399
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APÊNDICE 3 – DEPOIMENTOS
EDUCAÇÃO
BÁSICA
SOBRE
INFORMAÇÃO NAS ESCOLAS

DE
A

PROFESSORES
TECNOLOGIA

DA
DA

Os depoimentos abaixo surgiram de conversas entre o pesquisador e professores de
várias escolas da rede pública estadual. Os quais ajudaram em muito na concepção
inicial da proposta-modelo:

INTERNET:
“Necessitamos com urgência do retorno da internet, pois a mesma foi retirada sem justificativa”
“Necessidade urgente do retorno da internet banda larga para auxiliar o professor na parte
pedagógica”

CAPACITAÇÃO:
“varias solicitações foram feitas ao NTE-09 para reavaliação de capacitações na escola, mas os
técnicos alegaram falta de recurso (diárias) muitos professores não sabem utilizar o Linux.”
“O avanço tecnológico é fundamental para o conhecimento pessoal em todos os setores da vida.
Contudo acontece de forma acelerada, não dando tempo para ao menos aprender o pouco que nos
chega.”
“Há necessidade de capacitação aos professores para o uso das tecnologias, nem todos tem a
condição para fazer cursos de atualização”
“Gostaríamos de recebermos cursos para podermos utilizar os equipamentos”
“Faz-se necessário um contínuo aprimoramento e atualização dos professores por parte do órgão
gestor”
“Eu noto muitos professores estão buscando por conta própria uma atualização neste sentido, mas
também existem muitos professores que não sabem lidar com as novas tecnologias, e não tem
condições de buscar esta atualização. Como acompanhar as mudanças é altamente necessário, creio
na urgência em facilitar o acesso de todos a TI.”
“É preciso capacitação, realização de oficinas e principalmente da presença de um facilitador para as
salas dos laboratórios, bem como a manutenção dos equipamentos”
“A secretaria da Educação deverá promover cursos de reciclagem ou atualização”
“As novas tecnologias são ferramentas importantes que despertam o interesse do aluno, porem é
necessário ter sempre uma ''carta-na-manga'', pois elas são bem traiçoeiras.”

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
“Um descaso total, pois existem os equipamentos, porém, falta capacitação séria.”
“Os computadores quase sempre estão com defeitos.”
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“Maior empenho e valorização no campo da TI (com a manutenção dos equipamentos e formação de
técnicos para atuar diretamente em cada U.E”
“Fica nítido o descaso que a SEC têm em relação as estruturas básicas, e o tecnologia da informação
não é diferente. Quando se têm é mal mente um computador velho, com seus programas
ultrapassados. Apesar de estarmos na era digital, as escolas públicas não conhecem essa realidade
logo é uma vergonha.”
“Falta manutenção nos equipamentos e facilitadores para a utilização”.
“Falta de manutenção nos computadores”.
Fiz Os cursos ''click idéia'', ''TV-pendrive'' e o ''Linux educacional 1 e 2''. porém não adianta investir na
qualificação tecnológicas dos profissionais sem que possam utilizar esses conhecimentos. é até
frustrante e desrespeitoso não podemos aplicar em sala de aula o que aprendemos nesses cursos.
“A carência no laboratório de informática impede a prática docente com o uso dos mesmos”.
“A tecnologia da informação na educação é ineficaz e ineficiente porque não existe a manutenção, e
nem a capacitação dos operadores”.

TV-PENDRIVE:
“Os professores repudiam os modelos obsoletos de objetos tecnológicos. Como por exemplo a TVpendrive que é feia, ultrapassada, pouco prática e requer muito conhecimento tecnológico, muito
tempo e boa vontade dos professores em preparar materiais e converte-los. A qualidade das aulas
melhoraria muito com a utilização de data-show; a educação precisa se ajustar aos avanços
tecnológicos de ponta. a TV pendrive é um embuste. Pagou-se caríssimo por aparelhos antigos e de
design horroroso. a TV-pendrive não fascina os alunos, já acostumados a tecnologias melhores.
(LED, LCD, telões e etc.”
“Os professores ainda não capacitados para utilização da TV pendrive porque os aparelhos não
foram montados.”

APOIO TÉCNICO:
“Não basta ter equipamentos. É preciso profissionais nessas áreas p/ organizar, auxiliar o professor, e
principalmente manter e cuidar dos equipamentos evitando danos.”
“É necessária uma pessoa com capacitação para acompanhamento das informações tecnológicas”
“É necessário um facilitador para as salas dos laboratórios, bem como a manutenção dos aparelhos
que vivem com defeito”
“A Escola tem muitos equipamentos. Falta pessoal de apoio, técnicos de informática e formação
continuada em TI”
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ANEXOS
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ANEXO 1 - ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA – SEC
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
(ATUAL)
CONSELHO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO

OUVIDORIA

SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
GABINETE
SUPERINTENDÊNCIA DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

DIRETORIA
GERAL

COORDENAÇÃO DE
MODERNIZAÇÃO

SECRETÁRIO

DIRETORIA DE
ORÇAMENTO
PÚBLICO

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE
FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR

SUPERINTENDÊNCIA DE
ORGANIZAÇÃO E
ATENDIMENTO DA REDE
ESCOLAR

SUPERINTENDÊNCIA DE
ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO SISTEMA
EDUCACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DE
RECURSOS HUMANOS DA
EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL
DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO ANÍSIO
TEIXEIRA

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA
UNEB

LEGENDA
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA
DE SANTANA
UEFS

Subordinação Direta
Administração Direta
Órgão Sistêmico

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA
UESB

Órgão em Regime Especial
Órgão Colegiado
Subordinação Indireta
Administração Indireta

UNIVERSDADE
ESTADUAL DE SANTA
CRUZ
UESC

Autarquia

Fonte: Site da SEC (2009).
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ANEXO 2 – CARTAS DE APRESENTAÇÃO DO MESTRANDO E
DA PESQUISA AOS DIRETORES DE DIREC

186

187

ANEXO 3 – CONTRIBUIÇÕES DOS INTERLOCUTORES
ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - INTEGRALMENTE

Contribuição (integral) de Sandra Cedraz
Prezado Vanduy,
Seu trabalho está muito legal e é de fundamental importância para nós, integrantes
da SEC, atuando diretamente no NTE e nas escolas públicas estaduais. Por possuir
formação em Pedagogia e Ciências Sociais, me debrucei no esforço de entender a
rede de ações e relações que descreve para redigir algumas considerações no
intuito de colaborar enquanto profissional e cidadã.
Sabendo que a educação fica sempre comprometida por prioridades econômicas do
modelo capitalista, fico feliz ao perceber nas falas de um gestor e então pesquisador
que "o processo finalístico da organização, (...) é o processo de ensinoaprendizagem na escola pública estadual". Este sim deve ser o foco central de todo
nosso trabalho nesta secretaria.
Achamos muito pertinente o diagnóstico feito inicialmente no seu trabalho onde
considera que "a estrutura funcional (o desenho) não é incoerente, ela está bem
desenhada. O grande problema é que ela não está assistida suficientemente para
atender o grande número de escolas da rede." Esse inchaço e falta de adequação é
reflexo da nossa história da educação e formação do sistema público estadual de
ensino baiano sempre atrelado os interesses da colônia e posteriormente aos
interesses da burguesia que até hoje perdura e provoca tantas amarras no processo.
Posteriormente você coloca que o "apoio financeiro é insuficiente, bem como, o
efetivo de recursos humanos para que possa dar conta de uma infraestrutura tão
grande e complexa como essa. (...) não dispõe de planejamento adequado e
processos estruturados para executar as ações necessárias à manutenção da rede
escolar". Aí claramente fazemos a constatação que não há autonomia na verdadeira
acepção da palavra nos processos gerenciais e isso se segue em toda a pirâmide
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hierarquizada da secretaria, confirmada na sua constatação que as ações são
pontuais, desintegradas e sem a participação das escolas (áreas finalísticas).
Interessante também que percebe que os NTEs necessitam de uma infraestrutura
mínima que esteja em conformidade com as especificidades de sua atuação, de
formar professores para o uso pedagógico das TICs, incluindo-se os laboratórios de
informática das escolas públicas baianas, e mais recentemente, a TV Pen-drive. São
16 NTEs, alguns inclusive instalados precariamente em escolas. Fica a nossa
sugestão de que seja também definido Padrões Mínimos para o NTE pois, do jeito
que encontra-se atualmente inviabiliza inclusive as ações de formação pedagógica.
Esse diagnóstico também é importante!
Quanto à "falta de diretrizes claras para a gestão, a consultoria governamental e o
acompanhamento dos projetos de TI nas secretarias do Estado", existem dois
pontos que podem ser abordados na sua proposta:
 Definição clara do governo estadual com relação à política de uso de software
livre investindo em capacitação dos profissionais, pois as máquinas enviadas
pelo ProInfo estão com Linux Educacional 1.0, 2.0 e 3.0(última versão) e o
NTE não consegue atualizá-lo por falta de capacidade técnica. Aliás, todo o
acervo das máquinas a exemplo dos objetos de aprendizagem e arquivos de
domínio público não podem ser reinstalados, pois não consegue-se fazer
back-up. As escolas contratam técnicos para manutenção que também, por
suas dificuldades resolvem formatar as máquinas e instalar softwares
proprietários piratas.
 Temos hoje, uma imensa sucata de PC oriunda dos primeiros laboratórios de
mais de 12 anos de instalados que muitas vezes as escolas não podem se
desfazer por questão de documentação e tombo. Penso que não temos um
terço dos laboratórios do levantamento realizado (660) em plenas condições
de uso. O q fazer? A secretaria de ciência e tecnologia, numa proposta
louvável, através do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC)
propõe a reciclagem e reaproveitamento de equipamentos de informática,
formação profissional e inclusão digital. Porém, não observamos articulação
da SEC neste sentido.
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A Rede de Videoconferência: 33 Estúdios de Videoconferência, distribuídos no
território da Bahia - todas com rede de dados e internet precisa ser urgentemente
ampliada para atender a demanda crescente das ações do IAT de formação inicial e
continuada em EAD.
Quanto aos Domínios e Processos que sugere é interessante e nos parece
perfeitamente viável. O guia de melhores práticas de gestão de TI (COBIT) é muito
bom, completo e abrangente e, como sugeriu, pode ser complementado com outras
tecnologias de gestão que esclareça algumas de suas orientações no “como fazer”.
A recomendação das duas tecnologias de gestão para auxiliar o COBIT na
construção de um modelo de governança de TI para a SEC (ITIL e o PMBOK) nos
parece também ser completo e está ratificada pelo uso em grandes empresas
inclusive governamentais.
Os benefícios para a Secretaria da Educação do Estado da Bahia podem ser
acrescidos da necessidade da implantação de verdadeira rede escolar, pois não
podemos considerar que exista "rede" se as escolas não se comunicam com o órgão
central e com as outras escolas. Os funcionários do NTE e professores não
possuem Notes e e-mail funcional. Como dar conta de uma nova sociedade onde os
processos de comunicação com as TICs estão travados? O novo portal, lançado
pela SEC em abril, exige um avanço nas questões de TI, pois potencializa o uso de
novos espaços de construção para professores, alunos e comunidade.
A "assistência permanente do parque computacional da rede de escolas, através de
processos estruturados de suporte" precisa ser priorizada como condição para
democratização nas relações de planejamento e execução dos projetos de TICs.
O modelo construído e as premissas básicas são fundamentais para que possa
responder a uma necessidade das escolas públicas estaduais, pois sem elas não se
atingiria o objetivo. Penso que para a proposta constituir-se como participativa faltam
representantes também do NTE no Comitê de TI da SEC. O 4° item, sobre padrão
mínimo de aparato tecnológico, constatamos em nossa pesquisa que a falta de
suporte técnico e apoio dificulta o trabalho do professor nos laboratórios. Sugerimos
a contratação de técnicos ou de uma empresa especializada para garantir a
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manutenção das escolas. No 5° item ressaltamos a necessidade de fortalecimento
da autonomia inclusive financeira das escolas.
Por fim acho que seu trabalho está muito bom pois indica o "caminho das pedras"
para nossos problemas de gestão de TICs e garantia de pleno uso dos laboratórios
das escolas, pois como afirma: "numa organização de ensino é na unidade escolar
que se deve ter a infraestrutura priorizada para que se dê o apoio necessário ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem" e estes são dificultados por
questões infraestruturais. Por fim corroboro a necessidade que identifica para a
implantação de um modelo para toda a organização, pois esta só concretiza-se
quando a alta administração apóia e se envolve.
Abraços,
Sandra

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Contribuição (integral) de Eurivaldina Santos

Oi Vanduy

Bem, veja meu comentário:

Senti falta no seu trabalho de referenciar, citar a origem das TIC situando ano
iniciado nas escolas devendo dar ênfase a programas de informatização das escolas
publicas (ProInfo/MEC PROINFE-SEC - 1998) e do TV Escola (199.3?...) naquele
quadro que apresenta com quantitativo, Cabe contextualizar, mesmo que de forma
sintética/nota de fim de pagina quem é e qual o objetivo de cada programa- ProInfo
E TV ESCOLA.

E mais, que cabe ao CTE/DIRED/IAT a execução destes programas como órgão
descentralizado por se constituir como Coordenação Estadual do ProInfo e
Coordenação estadual do TVEscola.
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A função destas coordenações é fazer cumprir as diretrizes definidas pelas MEC no
estado da Bahia, através dos NTE junto as Escolas Publicas. Claro que estas
diretrizes devem ser alinhadas com as necessidades locais. Digo isto por que além
do IAT/DIREC/CTE compor a estrutura hierárquica da SEC é item da contrapartida
do estado ao concretizar a adesão a estas políticas publicas do MEC. O Secretario
de Educação do estado da Bahia quem indica o órgão ou setor responsável em
coordenar, acompanhar e definir as ações dos NTE para que a Escola tenha em
seus processos pedagógicos e organizacionais as TIC.

Complementaria informando os projetos da SEC que enviaram computadores, TVpendrive e outros compondo o aparato de TI. Sem falar das aquisições pelo PDE,
projeto Bahia, PDDE e outros.

Penso que enquanto as comissões e comitês criados não integrarem todos os
órgãos pertencentes a estrutura organizacional, numa concepção sistêmica de
gestão dos processos e de TIC nenhum modelo dará conta. Percebeu a
desarticulação entre secretarias e interesses de acordo com os objetivos do negocio.
Mas na SEC o objetivo deve ser uno. SEC > DIREC > IAT > CTE (Coordenação
Estadual, ProInfo, TV Escola,

DVD-Escola, ProInfo integrado, ProInfo Rural,

GESAC, conexão banda larga nas escolas, UAB...)

Ainda, software suportado por Linux Educacional, Windows e suas linguagens e
claro os ambientes virtuais de aprendizagem (Moodle, E-ProInfo) e portais SEC e
IAT Ofertando os mesmos conteúdos a mesma clientela/ rede de ensino básico!!!
Quem da mais, quem chega mais longe.... ou primeiro???? Somos concorrentes, ou
nossos objetivos mudaram? Eis a questão: visão sistêmica. Chegam todos juntos e
bem.

Boa sorte. Espero ter te ajudado.

Euri
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Contribuição de Edna Francisca
(memórias das conversas)

A proposta preliminar de governança de TI foi apresentada presencialmente e
discutida exaustivamente, o que gerou as seguintes análises pela interlocutora:
1 – O Comitê de TI é representativo e não contempla a comunidade escolar
amplamente. Deveria se buscar uma forma mais adequada dentro do conceito de
democracia participativa e menos em democracia representativa. Caso isto não seja
possível, que pelo menos, o trabalho já esboce uma forma de participação mais
expressiva por parte da comunidade escolar transformando o representante do
comitê num real porta-voz da comunidade escolar.
2 – O Comitê de TI é uma instância deliberativa de conhecimento geral sobre a
tecnologia da informação. Poderia ter sido sinalizado a constituição de um Comitê de
Governança para a área técnica. Pois quando as decisões vierem do grande Comitê
de TI, deverão ser estudadas e estruturadas para que possa ganhar forma capaz de
ser executada pela equipe técnica e quem deverá fazer isto é a própria equipe
técnica, dando a resposta que o negócio necessita e expressa através do Comitê
deliberativo.
3 – Que seja mencionado no texto sobre a forma de gerenciamento do processo de
governança de TI, e também, que (perfil) seria capaz de assumir como o gestor da
governança de TI da SEC.
4 – O trabalho seria mais completo se mencionasse qual seria o ganho de
efetividade social, que a sua implantação traria. Qual o impacto que causaria na
comunidade escolar em termos de melhora e qualidade dos processos educacionais
finalísticos.
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5 – O trabalho poderia mencionar que para que se tenha uma avaliação da
execução de um modelo de Governança de tal porte, há necessidade de num
segundo momento, se construir um conjunto de indicadores e índices que possam
demonstrar futuramente a eficácia do modelo e, principalmente, a efetividade social
da ação governamental executada.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Contribuição (integral) de Fernando Davi Paixão

O Projeto de Pesquisa apresentado, A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: uma proposta de
governança de tecnologia da informação com foco na Rede Escolar Estadual,
propõe um modelo de governança de TI, que seria a solução para a inclusão digital
em todos os níveis da Secretaria da Educação. Instituição que vem desde o ano de
1998, buscando soluções para a informatização com o objetivo de chegar até a
ponta que seria a escola com seu corpo de discente e docente.

Diversas tentativas foram feitas e tive o privilégio de participar de diversas dessas
tentativas ao longo desses 12(doze) anos. Com este projeto, pude vislumbrar o
caminho certo a percorrer, pois o mesmo está muito bem descrito e alinhavado, de
forma estruturante. Talvez não tivéssemos à época, um estudo tão aprofundado com
o foco realmente nos processos de ensino-aprendizagem e gestão escolar.
Fato importante no projeto é que nos faz ver, não de forma intencional, o quanto
deixamos a desejar a implantação da TI na rede escolar da Secretaria da Educação
do Estado da Bahia, ou por conta da falta de condições de operacionalização ou por
falta de envolvimento da alta administração.
Acredito que o projeto demonstrou ser viável, desde o questionamento de qual seria
o modelo mais adequado de governança de TI a ser aplicado às escolas públicas do
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Estado da Bahia, temos uma assertiva de que ele tem que fazer parte primeiramente
da Estratégia da Organização.
Outro ponto acertado é a afirmativa da necessidade primaz no aparelhamento das
unidades escolares em relação à infraestrutura de TI, mesmo que por etapas, assim
como a utilização de um padrão mínimo para atender ás escolas, criando assim uma
certificação denominada de ESCOLA INFORMATIZADA.

Fernando Davi da Silva Paixão
Educador, Gestor Público
Graduado em Letras Vernáculas (Ucsal)
Graduado em Adm. De Empresa co Analise de Sistemas (Unijorge)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Contribuição de Júlio Lima
(Memórias das conversas com Júlio e extração das observações feitas por ele,
no próprio material digital encaminhado de volta)

1 - No item 4.1.3.1 Instâncias Internas Deliberativas de TI: “Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação da Secretaria da Educação do Estado da Bahia –
COMTIC [...] a TI não está colocada numa posição estratégica na SEC ....”

Existe, hoje, na SAEB um processo para reestruturação dessa área, criando nos
órgãos a área de gestão estratégica, incluindo a TI como atividade estratégica. Seria
interessante mencionar esse projeto no trabalho.
2 - No item 4.2 - o modelo teórico “control objectives for information and related
tecnology - COBIT” para a governança de TI, na figura 10 - o cubo do COBIT, senti
falta de alguma referência às “informações empresariais”, uma vez que é
mencionada na figura 9.
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3 - No item 4.2.2 - Áreas de Foco do COBIT, as definições de: alinhamento
estratégico, entrega de valor, gerenciamento de risco e mensuração de
desempenho, necessitam de melhor redação para clarificação e eliminação de
algumas redundâncias encontradas

4 - No quadro 4 - Padrões Mínimos para uma Escola Informatizada. Existe listado
um item como obrigatório - Aparelho de CD player. Ainda seria mesmo necessário
nos dias de hoje?
5 - No Modelo de governança de TI para a SEC – Proposto, mais precisamente, no
item 4.5.3, creio que a avaliação do modelo poderia estar mais explicitada. Esta
parte de avaliação é importante para o melhoramento contínuo do modelo.
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ANEXO 4 – Contribuições dos Interlocutores Dirigentes Escolares Integralmente

Contribuição (integral) de Lilian Rodrigues
1 – Bem, assim como o Guia deu certo em várias empresas brasileiras (Petrobras,
Banco Central, Banco do Brasil e outros) acredito que daria certo também no
sistema educacional, embora haja uma grande necessidade de enriquecer o
processo didático-pedagógico com a inserção da informática no processo de ensino
e aprendizagem, mas para que isso seja feito, é preciso equipar as escolas com o
número suficiente de computadores.

2- As premissas apresentadas estão longe de serem colocadas em prática, pois a
SEC não dá conta nem do básico que é manter funcionando o aparato tecnológico
que a escola possui. Assim como, contratar um monitor que dê assistência técnica
necessária a todo esse aparato.
3 – O quadro de padrões mínimos para a Escola Informatizada é o ideal, mas não é
o real. Sabemos que quanto à informatização das escolas, o custo é enorme, porque
além dos computadores temos de considerar os custos da infraestrutura elétrica, da
infraestrutura de rede (seja cabeada ou sem fio), e o mais oneroso: o da capacitação
dos professores e dirigentes no uso pedagógico, e por fim o da capacitação de
alunos para o uso ético, inclusivo, moral e consciente das novas e várias
tecnologias.
A escola que dirijo não possui nem ao menos o software SAEMEC, que seria o
mínimo.
4 - Partindo do pressuposto que o CMO – a SEC, COMTIC se adéque para
contemplar e ser contemplado no modelo de governança com o objetivo de prover
informações e soluções de TI em todo contexto educacional acredito que a adoção
dessa estrutura pode melhorar o tratamento da TI. Assim como, a forma como ela
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deve ser estruturada para atender os objetivos organizacionais e apresentar reflexos
positivos no desempenho educacional.
5 – O modelo proposto é válido e bem elaborado, acredito que se houver uma boa
parceria e empenho entre a SEC, IAT, CMO, COMTIC, DIREC, NTE e outros
órgãos, todos voltados para a melhoria na governança de TI, aplicando o Guia
COBIT o resultado será muito bom para as escolas públicas, desde que as
premissas para o modelo da SEC sejam cumpridas/respeitadas.

Nome: Lílian Leão Rodrigues
Cargo: Diretora Col. Est. Dr. Clériston Andrade
Município: Eunápolis - BA
DIREC-08
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Contribuição (integral) de Salete Soriano

RESPOSTAS ÀS PROVOCAÇÕES

1. É, de fato, necessário incluir nos currículos escolares e em todas as demais
áreas do âmbito educacional todas as tecnologias disponíveis, a fim de que
seja gerada uma educação de qualidade crescente.

Quanto à adoção de um guia para melhores práticas de gestão de TI,
especificamente o COBIT, crê-se que o mesmo sucesso de seu uso nas
instituições mencionadas no trabalho pode ser repetido, garantindo benefícios
e maior êxito para o Sistema Educacional.

2. Todas as premissas são extremamente coerentes e, sendo mesmo seguidas,
contribuirão grandemente para a modernização dos espaços educacionais,
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melhorando consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem nas
unidades de ensino nas quais as propostas apresentadas no trabalho se
façam presentes. Porém, é sabido que entre teoria e prática existe certa
distância. Então, é preciso garantir de alguma maneira a aplicação dessas
premissas tais como elas estão sendo apresentadas.
3. Como muito bem propõe o trabalho, “Escola Informatizada” é muito mais do
que uma escola possuidora de computadores e link de internet. O quadro 4
realmente apresenta padrões muito coerentes para aquilo que se quer
alcançar nas escolas estaduais. Havendo a garantia de que as unidades de
ensino se adéqüem aos padrões do referido quadro, principalmente no que se
refere aos itens 9, 11 e 12, certamente a qualidade da educação oferecida
aos alunos das escolas estaduais só tenderá a crescer.
4. De acordo com o que sinaliza o trabalho lido, “para que um programa de
governança obtenha êxito, é necessário que primeiro seja feito um
alinhamento estratégico interno entre o negócio e a TI”. O modelo de
governança proposto indica que todos os “departamentos” de trabalho devem
estar inter-relacionados, afim de que o objetivo seja alcançado. Pelo que se
observa, se um desses “departamentos” falharem, a qualidade do que se
deseja alcançar será, sem dúvida, comprometida. Mais uma vez é preciso
enfatizar que a teoria apresentada seja rigorosamente posta em prática tal
como está apresentada.

5. As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma
organização de trabalho na qual é imprescindível haver adesão dos espaços
educacionais. Afinal, é neles que tudo começa. Portanto, a qualidade da
educação não pode se colocar à margem dos recursos tecnológicos
atualmente disponíveis. Definitivamente o modelo proposto no trabalho vem
brilhantemente reiterar algo que faz parte de um tempo de grandes saberes
tecnológicos há muito vislumbrado pelos profissionais da educação.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Contribuição (integral) de Silvia Letícia A. Moreira, Iolanda Vaz Cedro e Sandra
Tereza P. S. Souza e

COLÉGIO MODELO LUÍS EDUADO MAGALHÃES DE EUNÁPOLIS/BA

EQUIPE GESTORA RESPONSÁVEL PELA REFLEXÃO:

Silvia Letícia Assunção Moreira (Diretora)
Sandra Tereza Pereira da Silva (Vice-diretora)
Iolanda Vaz Cedro (Vice-diretora)

Eunápolis-BA, 07 de maio de 2010
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A nossa equipe gestora bem como os professores desta U.E. se sentem agraciados
em participar de um projeto de tão alto alcance e qualidade para melhor
desempenho tecnológico e humano do quadro educacional. Porém a dificuldade e a
falta de conhecimentos prévios da maioria da clientela em relação ao tema abordado
foram os entraves para uma melhor explanação das respostas às questões
solicitadas.
Portanto com o intento de colaborar com a pesquisa respondemos a luz da nossa
prática cotidiana de forma elementar mais sincera o que nos foi possível.

RESPOSTAS ÀS PROVOCAÇÕES

1. Tudo que é novo e requer mudança de postura assusta e nos causa repulsa
no início, principalmente se nos é imposto como obrigação e não devidamente
negociado através da relação dialógica, neste sentido, nos sentimos
participando ativamente deste processo de construção de uma linha de
pensamento assim como entendemos que é importante e necessário
conhecer as reais necessidades das U.E., para só então, integrar os recursos
oferecidos pelo COBIT que por sua vez já prova a eficiência em outras
empresas e claro geraria benefícios sem dúvida para o Sistema Educacional
bem significativos a exemplo de redução da margem de erros nos pedidos de
processos dos servidores, maior agilidade no atendimento a necessidades da
U.E., menor desperdício de matéria prima, etc.

2. Suporte e manutenção são palavras chaves para o bom andamento do
programa acreditamos na força das TIC(s), porém, mesmo que estivermos
devidamente equipados sem uma política sólida no quadro de recursos
humanos nas escolas nunca haverá qualidade no modelo de governança de
TI. A rotatividade e a instabilidade do setor de recursos humanos (auxiliar
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administrativo, pessoal de apoio, professores) é um risco para toda e qualquer
visão tecnológica futura. No mais as premissas abordadas são satisfatórias.

3. Concordamos com o fato de ser realmente o padrão mínimo para as escolas
informatizadas. Pena estarmos longe dessa realidade uma vez que o repasse
das verbas ainda não supre a real necessidade da maioria das escolas. Ainda
mais com o agravante dos laboratórios de informática inservíveis. Daí
chegamos a conclusão se um laboratório apenas não venceu os obstáculos
que a escola enfrenta imagine um programa de tão alta qualidade... Porém
temos uma vitória as TV(s) Pen-drive por sala.

4. O modelo proposto parece-nos um sonho diante da realidade do dia-a-dia, um
sonho muito bom e bem estruturado para atender as especificidades de uma
empresa que sabe aonde quer chegar à qualidade dos serviços prestados a
sua clientela percebe-se um processo gradual que exige tempo, ajustes e
medição constantes durante toda fase de desenvolvimento e manutenção.

5. Chegamos a conclusão de que o modelo proposto de governança de dados
bem sucedido depende de um compromisso a longo prazo e que a formação
contínua é um marco importante para mensurar os benefícios que o governo
terá através dos dados. A transferência em tempo real de dados, e ter
informações seguras e confiáveis perpassam o custo, pressupomos ser alto,
mas necessário quando se quer o melhor para a Educação Pública de
Qualidade.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Contribuição (integral) de Sara de Jesus Ribeiro

COLÉGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL - EUNÁPOLIS – BA

Respostas às Provocações

01. A responsabilidade da comunicação é bastante clara, tornando a circulação de
informações mais direta. A visão clara acerca das situações e riscos, a maior
solidez e forma o planejamento encadeado das ações de melhoria, devido ao
entendimento das dependências. A alta visibilidade mostra o impacto dos
esforços de melhoria, por fim a redução dos custos operacionais e de
propriedade do acervo de TI.

02. As premissas são coerentes sim, pois nortearão o modelo que deverão dar
conta do problema da gestão de TI para o Sistema da Educação Básica, diante
das necessidades que este sistema enfrenta. A tecnologia da informação, como
vimos, constitui-se em uma ferramenta gerencial para a rede pública estadual
de ensino da Bahia, que facilitará a administração escolar no que diz respeito à
execução, acompanhamento e controle das suas atividades fins, permitindo,
assim, a atualização em tempo real da base de dados da Secretaria de
Educação do Estado. A utilização desse sistema permite um melhor
gerenciamento, bem como, torna possível construir uma melhor administração
dos processos que envolvem a gestão das escolas públicas estaduais,
proporcionando à administração estadual, meios eficientes de planejamento e
execução das atividades da Secretaria de Educação do Estado e,
conseqüentemente, a melhoria na qualidade do atendimento à população. Com
a implantação desse sistema serão integradas as informações de todas as
escolas da rede estadual de ensino, evitando as distorções no planejamento da
educação.

03. A condição principal da construção desse modelo deverá ser vista pelo governo
através do aparelhamento adequado das escolas em relação à infraestrutura de
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tecnologia da informação. Para uma escola ser considerada informatizada, é
necessário alguns elementos indispensáveis, ou seja, padrões mínimos para
uma escola informatizada. As escolas estão desprovidas de infraestrutura, o
que poderá conferir individualmente o certificado de escola informatizada,
diferente da escola que apenas possui computadores simples ou link de
internet, pois, alguns equipamentos de informatização sem o uso de internet.

04. O trabalho segue a teoria do COBIT, pois a gráfica é baseada no sistema
gráfico para se agregar melhor à didática, este esquema gráfico é utilizado
como base. Podemos dizer que através desse comitê apresenta os desejos
legítimos das instâncias gestoras e finalísticas da transformação em
deliberação para a tomada de decisão, os objetivos de TI em processos
próprios.

05. O sistema de financiamento das políticas de educação manteve sua proteção
contra cortes orçamentários que lhe é típico. Quanto aos gastos públicos nas
políticas de educação, as informações apresentadas revelam que: A educação
é bastante importante nos gastos sociais, reafirmando sua posição de
constituir-se em um dos pilares da proteção social brasileira; o caráter
descentralizado das ações governamentais da área, com estados e municípios
sendo as instâncias federadas que mais se ocupam das ações de educação,
respondendo pela maioria dos gastos realizados e comprometendo parcela
razoável dos seus recursos não-financeiros nesta direção; pouca importância,
em termos de recursos aplicados, do governo federal no financiamento da
educação básica; quadro esse que demonstra que em alguns países é dada
grande importância à educação no decorrer da ação pública e que, portanto, se
a educação estivesse no centro da agenda política brasileira, a ela deveriam
ser destinados mais recursos, para assim se realizar alternativas mais ousadas
de ampliação do acesso e melhorar a qualidade de toda a educação básica.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Contribuição (integral) de: Ozanir Aldereti Fernandes Dela Libera
COLÉGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL - EUNÁPOLIS – BA

Respostas às Provocações
1 – O COBIT teria que estar adequado à realidade da unidade escolar, pois cada
uma possui perfil próprio. E a gestão escolar trabalha com valores diferentes do que
as empresas. O foco da gestão escolar é a aprendizagem, que não é avaliada
somente com dados frios, outros fatores interferem predominantemente.
2 – As premissas são excelentes para atingirmos o modelo de governança de TI da
SEC, mais infelizmente as Unidades Escolares não possuem nem pessoal suficiente
para manutenção da limpeza das mesmas, do que dera pessoal especializado para
o funcionamento do modelo.
3 – Os padrões mínimos são coerentes dentro de uma situação idealizada, mas no
momento não é real na maioria das escolas.
4 – O modelo de governança de TI para a SEC está levando em consideração todos
os elementos necessários para uma boa gestão escolar, no entanto, a questão
financeira é um fator dificultador para atingir esse modelo.
5 – O modelo proposto é interessante, mas ainda é utópico para a atual situação do
Sistema Estadual Público de Educação.

Por: Professora Ozanir Aldereti Fernandes Dela Libera
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Contribuição (integral) de: Firmina Viterbo Azevedo, Rosane Ferreira e Tereza
Cristina.

COLÉGIO ESTADUAL EDVALDO BRANDÃO CORREIA
Secretaria de Educação do Estado – Direc l/B
End. Cajazeiras IV, Quadra 03- Salvador.Bahia Tel. - 3309-5263 / fax: 3395-8018

Prezado Vanduy,

Esperamos ter contribuído na realização desta pesquisa, esperamos também
não ter enrolado nas respostas, já que não temos nenhum conhecimento deste
assunto, nenhuma informação, a primeira vez sobre o assunto é lendo o material
que nos entregou.

Respondendo as provocações:

01. Pelo que entendemos os componentes do COBIT podem servir como um modelo de
referência para gestão da TI, incluindo controle de objetivos, ferramentas para a sua
implementação e principalmente, um guia com técnicas de gerenciamento. É um
meio de otimizar a TI. Sendo assim, os benefícios previstos atenderão às
necessidades da Unidade de prestar um serviço mais dinâmico e confiável à
comunidade. Além de melhorar a qualidade da relação burocrática entre a Secretaria
de Educação e a Unidade Escolar.

02. A princípio parece que estes itens devem dar conta, mas, acreditamos que para
implementar os processos do COBIT, conhecer os processos internos da Unidade
onde será preciso melhorá-los ou até mesmo criá-los ou modificá-los.

03. Para nós, o quadro apresenta coerência, uma Escola informatizada necessita de
todos os itens abordados, não apenas ter computadores, mas sobretudo poder usálos e ter como fazer sua manutenção, e softwares que ajudem no pedagógico.
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04. Em uma análise rápida e sem conhecimento do assunto, o esquema apresentado
parece que contribui para a realização dos objetivos estratégicos da Instituição e das
medidas concretas que está deve tomar. Todas as áreas estão abordadas, e o mais
importante, pensando no administrativo à serviço do pedagógico.

05. O que entendemos que a Tecnologia da Informação é encarregada da
implementação e execução da infraestrutura tecnológica que dará um suporte
automatizado, gerando, armazenamento e disseminação informações.

Pedimos desculpas pela demora na entregar e pela qualidade das respostas.

Saudações.

Teresa Cristina S. de S. Souto
Vice-Diretora

