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RESUMO: 

A Divisão de Tecnologia de Ensino de Sergipe vem desde os anos 1990 desenvolvendo ações 
de implantação, capacitação e assessoria no âmbito das escolas públicas do Estado. Conhecer 
a sua história permite entender com as políticas públicas nacionais e locais concebem a 
utilização das tecnologias da informação e comunicação. O presente artigo é fruto de pesquisa 
histórica em fontes da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe e de depoimentos de 
técnicos do setor, cujo objetivo é, através dos percursos da DITE, entender o papel dessa 
divisão no contexto da educação sergipana e como a sua identidade enquanto instituição 
educativa foi sendo criada aos longos dos anos.  

Palavras – chaves: Divisão de Tecnologia de Ensino – Tecnologias da Informação e 
Comunicação – Politicas Públicas 

 

Sergipe’s Division of Educacional Tecnology - DIET develops, since 1990, deployment, 
training and advice actions in State public schools. Know its history allows to understand how 
the national and local public policies conceive the use of information and communication 
technologies. This article is based on historical research sources in the Secretary of Education 
of Sergipe and testimony of experts from department, whose goal is, through the pathways of 
DIET, understand the role of this division in the context of Sergipe’s education and as his 
identity as an educational institution was being created through the years. 

Key words: Division of Educacional Tecnology – Information and Communication 
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Ao procurar atender às demandas pela qualificação dos trabalhadores, o Governo 

Federal, a partir da década de 90 do século XX, através do Ministério da Educação, vem 

implantando políticas públicas para o uso das tecnologias na área da educação através de 

Programas específicos, a exemplo do Programa Nacional de Informática (PROINFO), TV 

Escola, Rádio Escola e, mais recentemente, o DVD Escola. 

Para o acompanhamento das ações de implantação e desenvolvimento das propostas 

dos programas nacionais para o uso das tecnologias da informação e comunicação na esfera 

educacional, cada estado brasileiro criou um setor/órgão/ divisão que, seguindo as diretrizes 

dos programas nacionais, deveriam implantar, capacitar, assessorar e acompanhar o 

desenvolvimento em nível local. 

 Em Sergipe, o início da década de 90 do século XX foi o período em que aconteceram 

os passos iniciais na área das tecnologias na educação. Nessa década, constituiu-se uma 

equipe da Secretaria de Estado da Educação para trabalhar com as políticas públicas 

envolvendo o uso das tecnologias na educação. Essa equipe, composta por profissionais da 

área de educação com formação em diversas licenciaturas, formou, inicialmente, um grupo de 

trabalho que se reunia dentro da Secretaria de Estado da Educação, no Departamento de 

Educação, e estava subordinada à Divisão de Ensino Básico, esta última modificada, 

posteriormente, para Serviço de Ensino Fundamental. 

Autores como KUENZER (1996), BELLONI (2001), GENTILLI (1996) e 

HERNÁNDEZ (2006) tecem relatos sobre tecnologias educacionais e apresentam a evolução 

da utilização desses recursos no setor educacional. Em conformidade com os autores, cada 

órgão responsável pelos programas nos estados está hoje com no mínimo 10 anos de atuação 

na área das tecnologias da informação e comunicação.  

O impresso Revista de Ciências da Educação, volume 29, ano 2008, apresenta 

subsídios quando trata, em um único volume, do “Uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação na formação de professores”. A contribuição da revista recai 

apenas e tão somente em questões sobre a formação docente, deixando de lado a história das 

instituições educativas que serviram de mediadoras do desenvolvimento dos programas e 

projetos para a utilização de tecnologia no âmbito escolar.   
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A relevância de conhecer as histórias desse tipo de instituição não só se revela 

importante, mas primordial, visto que elas envolvem abordagens sociológicas, pedagógicas, 

econômicas, organizacionais, curriculares e antropológicas, constituindo-se, por isso, numa 

via de renovação da história da educação. A partir da história das instituições educativas é 

possível alargar as problemáticas educacionais, conhecer os contextos e a especificidade de 

modelos e práticas educativas, além de favorecer interpretações de um processo histórico com 

a construção de uma identidade institucional. 

O fato da existência de um setor/órgão/divisão que acolheu e executou ações para o 

uso das tecnologias da informação e comunicação, objetivando a criação e propagação de uma 

cultura de introdução dos recursos tecnológicos na educação brasileira, em especial na escola 

pública, implica mudanças na cultura escolar. Na visão de Juliá (2001, p.32), “A cultura 

escolar é efetivamente uma cultura conforme, e seria necessário definir, a cada período, os 

limites que traçam a fronteira do possível e do impossível”. 

Se considerarmos que cultura escolar não envolve ações que acontecem isoladamente 

e que trazem, a depender do local e do momento, significados diversos, entende-se que 

disposições gerais, por vezes impostas pela sociedade à escola, podem ser, na prática 

pedagógica, realizadas de outro modo; isto porque existe no trabalho docente um espaço de 

liberdade, de atuação, e que a escola, enquanto instituição que está inserida numa determinada 

cultura, que é dirigida por indivíduos que trazem seus significados, também não é um 

ambiente que absorve tudo que lhe foi orientado pelos órgãos que a regem.  

Ações para o uso das tecnologias no Brasil já vinham sendo executadas antes mesmo 

da década de 90 do século XX. A Revista em Aberto (Ano XII, nº57, Janeiro/Março de 1993, 

Brasília) apresenta a informação de que no ano de 1984 já aconteciam cursos nos Estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro, dentre outros que capacitavam pessoas para o uso das tecnologias 

em níveis estadual e nacional. No caso do Estado sergipano, foram, inclusive, designadas 

pessoas para trabalharem com o acompanhamento desses cursos, por ocasião da chegada dos 

programas nacionais de educação para o uso das tecnologias nas escolas públicas. 

Sobre a implantação de ações que permitiam a utilização da “Informática Educativa” 

nos anos de 1990 encontra-se no “Projeto de Implantação da Informática Educativa, ano de 

1990, elaborado pela “Secretaria de Estado da Educação e Cultura”, a informação de que foi 
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enviado por essa Secretaria ao Ministério da Educação um projeto-piloto para o uso da 

informática aplicada à educação, pelo qual seriam beneficiados 576 alunos e 24 professores 

de duas unidades escolares da rede pública estadual. 

O citado documento menciona que esse projeto-piloto tinha como proposta a “[...] 

melhoria do processo ensino-aprendizagem mediante a implantação e difusão da informática 

educativa nas unidades escolares da rede estadual”. O público-alvo do projeto eram os alunos 

que estavam cursando o chamado 1º grau (de 5ª a 8ª série). O documento informava um outro 

objetivo do projeto, que era “[...] capacitar recursos humanos para a utilização e difusão da 

tecnologia da informática na rede pública de ensino, como meio para obtenção da melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem.” 

O “projeto” colocava-se no discurso neoliberal, quando nas ações direcionavam-se ao 

tema da qualidade do ensino. Considerando que as exigências por maior qualificação levavam 

as pessoas a procurarem estratégias para permanecer no mercado de trabalho, não seria de 

estranhar que a escola fosse o espaço de promoção de um futuro mais promissor e de 

atendimento às novas exigências econômicas, corroborando com a assertiva de Alonso (2008, 

p.749), quando afirma:  

De fato, as transformações atingem as instituições escolares de modo contundente. 
Seus princípios são questionados, currículos são revistos, avaliações são 
implementadas, tendentes a dotar qualidade ao ensino/aprendizagem.  

 

No discurso neoliberal percebem-se padrões para normatizar a escola, além do 

incentivo, como é o caso de políticas públicas destinadas ao uso das tecnologias no ambiente 

escolar, para novas experiências educativas que possibilitam às escolas outras práticas 

educativas. Nesse discurso, a incorporação das TICs nas escolas é vista como elemento 

catalisador de mudanças significativas na aprendizagem do aluno.  

Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (nomenclatura recebida 

em 1990) teve de constituir um grupo para acompanhar os “Programas e Projetos” para a 

utilização das TICs que chegavam ao Estado funcionando, inicialmente, em uma pequena sala 

no “Departamento de Educação”. Com a ampliação quantitativa dos “Programas” foi 

necessário aumentar a equipe e instituir um espaço maior para acomodação das pessoas e o 

desenvolvimento das atividades. O aumento das atividades e o imperativo de receber recursos 
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tecnológicos para o exercício do trabalho da equipe forçaram a Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura a providenciar um espaço mais adequado e amplo que abrigasse a equipe 

e os recursos tecnológicos. 

Saindo das dependências do “Departamento de Educação”, o segundo lugar que 

abrigou a equipe  executora das atividades profissionais para o uso das TICs foi um prédio 

residencial situado na rua Boquim, número 238, no centro da capital sergipana. Segundo 

depoimentos de técnicos da Divisão de Tecnologia de Ensino, a casa era de arquitetura antiga, 

com cômodos que tiveram de ser adaptados para receber a videoteca, os aparelhos de TV e 

vídeo e, posteriormente, os computadores, além da parte administrativa do Grupo. Nesse 

período, ano de 1994, as políticas públicas para utilização das tecnologias estavam se 

consolidando, e programas como o “Salto para o Futuro”, “TV Escola” e “Vídeo Escola” 

davam o ritmo inovador das práticas docentes fazendo com que o Grupo deixasse de ser 

apenas um grupo que cuidava das tecnologias educacionais e passasse a constituir a Divisão 
3de Tecnologia de Ensino.  

Até o momento não foi encontrado o documento oficial relatando o ato de criação da 

DITE, apenas um oficio (nº 52/99 de 1º de julho de 1999) enviado pela direção da DITE ao 

presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT, que faz referência à 

criação da DITE no ano de 1994. Outro documento que permitiu elucidar a criação da DITE 

foi o “Regimento Interno”4 da Secretaria de Estado da Educação do ano de 1994. Neste 

documento é possível verificar que a DITE fazia parte do “Departamento de Educação”, 

embora ainda se encontrasse sob o comando do “Serviço de Ensino Fundamental”, situação 

que vigora até hoje. A leitura do regimento da SEED levou-me a acreditar que a identidade da 

DITE ainda contemplava indefinição, pois a “divisão” não atuava apenas no Ensino 

Fundamental, pois seu foco de ação permitia interfaces com outras instâncias da educação. 

O documento apresenta outro indício em relação ao objetivo que levou à criação da 

DITE, o qual era: “[...] gerenciar, planejar, implantar, orientar, acompanhar, integrar, produzir 

e avaliar projetos na área de Tecnologia Educacional.” Observei ainda no corpo do texto do 

documento que o discurso posto é o da preocupação em tornar a tecnologia acessível a todos. 

Considerando o discurso neoliberal, pode-se afirmar que a pretensão era incorporar nos 

indivíduos, através de ações práticas e saberes, um conjunto de valores, capacidades, técnicas, 

atitudes, dentre outros elementos a fim de atender ao novo contexto societal. 
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Encerrado o contrato com o prédio residencial que acomodava a Divisão de 

Tecnologia de Ensino, o governador do Estado de Sergipe, Albano do Prado Pimentel Franco, 

através do secretário de Educação, Luiz Antonio Barreto, optou por transferir a “divisão” para 

um prédio público. O edifício escolhido foi o Estádio Estadual Lourival Baptista, pois em 

suas dependências havia espaços ociosos, embaixo das marquises, possível de uso, e neste 

caso a decisão foi fazer adaptações na estrutura para o trabalho da DITE. Neste terceiro local 

a Divisão de Tecnologia de Ensino permaneceu de 1996 a 1998.  

Em dezembro de 1998, após um domingo festivo, quando crianças filhas de famílias 

carentes recebiam presentes de Natal no Estádio Lourival Baptista, a DITE passou por um 

momento excepcional. Na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, funcionários da 

“divisão” perceberam as paredes do prédio rachando. Preocupados com a situação que 

estavam diagnosticando, resolveram suspender a capacitação que ocorria no local, antes do 

desmoronamento; e nessa mesma manhã uma das marquises do estádio desabou; por pouco, 

técnicos e docentes não foram vitimas de uma tragédia. Partes dos recursos tecnológicos 

foram cobertas de poeira, porém sem nenhum prejuízo. Vidas também não sofreram a 

consequência do desabamento. Após tal incidente, a DITE passou cerca de um mês sem sede 

definida.  

Diante da urgência de locação dos técnicos da DITE para dar continuidade às suas 

ações, o quarto lugar a ser ocupado pela “divisão” foi o prédio do antigo Atheneuzinho 5, 

localizado na Avenida Ivo do Prado, 398. De arquitetura neoclássica, o edifício que pertencia 

à SEED, não tinha estrutura física adequada a um órgão que tratava de tecnologias; inclusive, 

não possuía instalações elétricas que suportassem a carga advinda do uso dos equipamentos. 

Seus cômodos não podiam se tornar salas específicas para acomodar computadores, TV e 

vídeo, videoteca, além das atividades administrativas, pois: “Embora tomados quase sempre 

como um pressuposto natural, os artefatos materiais vinculam concepções pedagógicas, 

saberes, práticas e dimensões simbólicas do universo educacional, constituindo um aspecto 

significativo da cultura escolar”. (SOUSA, 2007, p.165). 

Consoante depoimentos colhidos, o local foi adaptado às atividades da DITE naquilo 

que foi permitido ajustar, como por exemplo a segmentação de seus cômodos, a adaptação da 

rede elétrica, além do mobiliário e demais objetos materiais. Diante da situação, pode-se 

questionar: Como desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, quando o próprio espaço que 
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abrigava a DITE mostrava o contrário? Era como se faltasse articulação entre o ser e o fazer, 

pois, conforme Sousa, “[...] o aparecimento, o uso, a transformação e o desaparecimento 

desses objetos são reveladores das práticas educacionais e suas mudanças(...) além de 

instituírem um discurso e um poder, informam valores e concepções subjacentes à educação” 

(SOUSA apud BENCOSTTA 2007, p. 165). 

Em 2003, a Divisão de Tecnologia de Ensino foi mais uma vez orientada a sair do 

prédio que a abrigava, visto que, a estrutura física desse prédio também estava comprometida. 

Como a DITE executava atividades de capacitação envolvendo docentes, houve a urgência de 

seu deslocamento, mudando-se para a sua quinta sede, desta vez em um prédio situado na 

Avenida Barão de Maruim, 193, nas imediações da Praça Camerino. Este imóvel tinha 

característica residencial, com cômodos internos desproporcionais às atividades que o setor 

realizava, sendo, outra vez, inadequado o espaço físico destinado à DITE.  

Como mais uma vez o espaço se revelou impróprio aos serviços desempenhados e 

inadequado para execução dos cursos, houve a necessidade cada vez mais latente de 

mudanças para comportar os objetos materiais (novo laboratório de informática) e a 

ampliação da videoteca, além de espaço para acomodar os funcionários requisitados para 

desenvolver os novos projetos da DITE. Nesse período iniciou-se um diálogo com a 

Secretaria de Estado da Educação no sentido de viabilizar um local de trabalho que atendesse 

às especificidades da “divisão”.  

Findo o contrato com o imóvel que “a divisão” ocupava, esta foi transferida para o 15º 

andar do Edifício Estado de Sergipe (conhecido como Maria Feliciana),  localizado no centro 

comercial de Aracaju, onde permanece até o momento atual. Esse novo espaço, mais uma vez, 

inadequado, pois é composto de cômodos adaptados para atender às ações, ficou assim 

dividido: 2 laboratórios de informática, 1 videoteca, 1 miniauditório, 1 sala para o computador 

provedor a qual também servia de sala de reparos e manutenção dos aparelhos tecnológicos, 2 

salas para os técnicos que davam suporte aos programas e projetos; 4 banheiros, 1 cozinha e a 

sala da direção, que funcionava também como arquivo.  

Não se pode negar que dentre todos os prédios ocupados pela DITE esse foi o que 

melhor resguardou os seus serviços, pois, por ser mais “moderno”, atendia, na medida do 

possível, às propostas de trabalho de uma “divisão” que tem as tecnologias como molas 
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propulsoras. Deste modo, o “não lugar da DITE” ganhou nessa estrutura a sua identidade, na 

medida em que é nesse local que ela vem desenvolvendo, nos últimos 4 anos, suas atividades, 

ora adaptando sua estrutura aos serviços oferecidos, ora adaptando os projetos desenvolvidos 

à estrutura do local.  

Ao perceber o percurso da Divisão de Tecnologia de Ensino, algumas questões são 

suscitadas: não basta a introdução das políticas públicas educacionais nas instituições 

educativas; é preciso considerar o quadro sociocultural e educacional mais amplo, além de 

verificar a possibilidade de rever caminhos diferenciados de aplicação. Outra questão é a 

mobilidade da “divisão", tendo em vista que suas constantes mudanças dificultaram a 

construção de uma identidade institucional.  

Na visão de Vinão Frago: 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso 
que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, 
disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma 
semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos 
(1998, p.26). 

 

Por certo, a DITE não é uma escola, mas tal qual a escola; é uma instituição educativa 

que desempenha um papel mais amplo de acompanhar, capacitar, gerenciar, assessorar, dentre 

outras funções envolvendo escolas da rede pública. 

Ao atentar para o itinerário da Divisão de Tecnologia de Ensino percebi que seu 

espaço físico esteve, desde o período da sua criação, distante da sede da Secretaria de Estado 

da Educação, local que comporta em suas dependências as outras instâncias administrativas e 

pedagógicas da educação, a exemplo do Departamento de Educação, da Assessoria de 

Planejamento, do Departamento de Educação Física, do Fundo Nacional de Ensino 

Fundamental, dentre outras, tornando, por isso, as ações administrativas mais ágeis. O fato de 

a DITE estar fora dos espaços da sede da Secretaria pode ter contribuído para o não 

entendimento da “divisão” enquanto parte integrante da SEED e ter dificuldades de contatos 

para agilizar as decisões. 

Daí decorre o entendimento de que quando não se tem a clareza e a importância do 

setor/órgão/divisão e de seu papel e objetivos, torna-se difícil implantar uma cultura, que 
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envolva o uso das tecnologias no ambiente escolar e produzir nitidez do papel desse setor/ 

órgão/ divisão e sua relevância para a educação. 
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