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RESUMO 
 
 
O presente trabalho procurou analisar o processo de baixa do inventário dos 
equipamentos de informática, quando imprestáveis ou inservíveis, em uma unidade 
escolar da rede pública do município do Rio de Janeiro, e seu descarte sustentável 
dentro das previsões legais que tratam da política de gestão integrada de resíduos 
sólidos, observando a destinação final baseada na logística reversa. Os objetivos 
propostos foram identificar a positividade da desconcentração no controle dos 
equipamentos de informática nas escolas da rede pública do município do Rio de 
Janeiro através do fortalecimento e participação das instâncias democráticas 
presentes na escola: o Conselho Escola Comunidade (CEC) e o Grêmio Estudantil; 
evidenciar a importância da divulgação da legislação vigente sobre a logística 
reversa; sugerir a simplificação das etapas para o descarte do material imprestável 
ou inservível; e analisar a importância da criação de um grupo permanente, dentro 
da escola, para acompanhamento e controle dos equipamentos de informática. Por 
se tratar de um estudo de caso, restrito a uma unidade escolar, foram utilizados, 
como procedimentos metodológicos, a pesquisa de campo com levantamento dos 
bens de informática existentes e entrevista com o gestor da unidade escolar, 
utilizando o tipo de entrevista proposta por Zanella (2009) de máxima liberdade 
focalizada, permitindo conhecer o comportamento, valores e percepções do gestor 
frente ao objeto de investigação. Como resultado, o presente trabalho identificou que 
o desconhecimento da legislação sobre logística reversa por parte do gestor escolar, 
o excesso burocrático e, de certo modo, o descaso com a coisa pública, são 
entraves ao tratamento adequado ao descarte sustentável dos equipamentos de 
informática, favorecendo a permanência de muitos equipamentos de informática, 
passíveis de baixa, dentro da escola por longo período de tempo. As instâncias 
democráticas, presentes nas escolas, CEC e Grêmio Estudantil, atualmente 
assumem papel secundário, estando mais atreladas às exigências legais de 
funcionamento do que ao protagonismo esperado pela comunidade escolar e 
sociedade de modo geral. 
 

 
Palavras-chave: Desburocratização; Educação; Informática; Logística Reversa; 

Patrimônio Escolar. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

As transformações que presenciamos na passagem do século XX para o 

atual, têm sido de tal magnitude que não nos damos conta de inúmeras questões 

que se agregam às mudanças diárias. Dentre estas questões temos o equilíbrio 

ambiental e uma nova metodologia educacional que dê conta da demanda social 

contemporânea. 

A escola de hoje precisa dar respostas que, não raras, são novidades para 

toda a comunidade escolar. Se as tecnologias chegaram para ficar, os alunos e 

professores precisam incorporar as ferramentas disponíveis na escola ao processo 

de ensino-aprendizagem, precisam fazer uso de forma eficiente e eficaz dos 

recursos disponibilizados pela sociedade, e precisam dar conta de um processo que 

não agrida o meio ambiente. Para Herckert (2009) o “desenvolvimento sustentável é 

a prosperidade patrimonial da célula social sem agressão ao meio ambiente natural”. 

Na observação dos equipamentos de informática presentes na escola, cada 

vez em maior número, temos a proliferação de laboratórios de informática e o uso de 

computadores e data show em sala de aula. Diante da apropriação de tais 

equipamentos, temos um desgaste maior dos mesmos, acarretando uma diminuição 

de sua vida útil se comparado a um uso mais seletivo. 

Diante do exposto, é comum a existência de equipamentos de informática 

obsoletos ou sem condições físicas de uso, pelo alto custo de conserto, 

“encostados” na escola à espera do devido processo de baixa do inventário. Após a 

baixa, que significa a retirada do referido equipamento da lista de bens pertencentes 

à escola, é necessário que se tenha um descarte adequado deste material, o que 

normalmente não é contemplado pela legislação de controle patrimonial, restrita ao 

acompanhamento contábil. 

Há preocupação, por parte do legislador, nos três níveis da administração 

pública do país, em prever uma destinação adequada dos resíduos eletroeletrônicos 

produzidos e que não tenham mais serventia para a sociedade. Como produto 

eletroeletrônico, entendemos todo equipamento dependente de energia elétrica ou 

campo eletromagnético para seu funcionamento. A restituição desses resíduos ao 
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setor empresarial para reaproveitamento no ciclo produtivo ou para destinação final 

ambientalmente adequada é o que chamamos de Logística Reversa (ABDI, 2012, p. 

15). A Lei Federal no 12.305/2010, Lei Estadual no 4.191/2003, e Lei Municipal no 

4.969/2008, tratam da política de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Diante desta breve premissa, como desburocratizar o processo de baixa e 

descarte de equipamentos de informática da rede pública de educação da Cidade do 

Rio de Janeiro? Como conscientizar a comunidade escolar e exigir o cumprimento 

da lei pelos fornecedores? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral  

 

 Identificar como a desconcentração no controle dos equipamentos de 

informática nas escolas públicas da Cidade do Rio de Janeiro pode agilizar a 

baixa dos mesmos e o descarte de maneira sustentável. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar como o Grêmio Estudantil e o CEC (Conselho Escola Comunidade) 

podem, junto ao grupo gestor da unidade escolar, controlar os equipamentos 

de informática da escola; 

 Analisar a positividade da criação de um grupo permanente, na unidade 

escolar, que seja responsável pelo controle direto dos equipamentos de 

informática e seu descarte, quando necessário, de maneira correta; 

 Evidenciar a importância na divulgação da legislação pertinente, no âmbito da 

unidade escolar, à Logística Reversa e os mecanismos para sua execução; 

 Sugerir a simplificação nas etapas do processo de baixa de bens de 

informática inventariados nas escolas públicas da rede municipal. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O crescimento exponencial da produção industrial e o consequente aumento 

dos resíduos sólidos, aqui considerados somente os produtos de informática, tem 

levado as autoridades, nos três níveis de governo, a legislarem em prol de uma 

destinação adequada no descarte destes materiais. Destacam-se as leis: Federal no 

12.305/2010; Estadual no 4.191/2003; e Municipal no 4.969/2008, que tratam da 

política de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Torna-se imprescindível o controle compartilhado de todos os agentes 

envolvidos na produção, comercialização, consumo e coleta dos resíduos sólidos. 

Neste ponto a Logística Reversa apresenta-se como ferramenta de concretização 

para um desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010). 

A lei, em si, não é suficiente para promover as transformações elencadas em 

seu texto, mas necessita que a sociedade a reconheça e defenda sua 

implementação, bem como sinalize a necessidade de alterações que permitam sua 

contemporaneidade (MARIA DE RÉ et al, 2012). Na unidade escolar, além do grupo 

de direção responsável pela gestão, há grupos que podem e devem atuar, de forma 

conjunta, visando o crescimento dos atores ali envolvidos e a contribuição que 

podem dar para a sociedade. Destacam-se o Conselho Escola Comunidade (CEC) e 

o Grêmio Estudantil (ZARGIDSKY, 2006, p. 18). 

3.1. Legislação de Resíduos Sólidos 

 

O Brasil apresenta legislação sobre a política nacional de resíduos sólidos na 

qual determina que os demais entes da federação também devam criar legislações 

próprias de implantação dos sistemas de logística reversa (BRASIL, 2010a). 

A Lei 12.305/2010, em seu art. 1º dispõe sobre a gestão integrada dos 

geradores e poder público no gerenciamento de resíduos sólidos, sendo sujeitos 

desta lei as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado. A mesma lei 

define, no item XII do art. 3º, a Logística Reversa como “instrumento de 

desenvolvimento econômico e social (...) destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
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seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada”. Também no item IV do art. 33, identifica os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes, a 

implantarem sistemas de logística reversa, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana. (BRASIL, 2010a). 

As normas para execução da política nacional de resíduos sólidos foram 

definidas pelo Decreto 7.404/2010, com a criação do Comitê Interministerial da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, formado pelos seguintes órgãos: Casa Civil, 

Secretaria de Relações Institucionais da Presidência e os Ministérios do Meio 

Ambiente, Cidades, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Saúde, Minas e 

Energia, Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ciência e Tecnologia. 

(BRASIL, 2010b). É competência do comitê, orientar a implantação, definir 

prioridades e cronograma, estudos de viabilidade técnica e econômica, dentre 

outros, da logística reversa. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 4.191/2003, dispõe sobre a 

política estadual de resíduos sólidos. Em seu art. 12, item VIII, estabelece a 

“responsabilidade pós-consumo do produtor pelos serviços ofertados através de 

apoio a programas de coleta seletiva e Educação Ambiental” (RIO DE JANEIRO, 

Estado, 2003). 

Na Cidade do Rio de Janeiro, a Lei 4.969/2008, dispõe sobre a gestão 

integrada de resíduos sólidos no município com as referidas competências de cada 

participante do processo. O art. 8º enumera as responsabilidades do poder público 

(item I), fabricantes e importadores (item II), revendedores, comerciantes e 

distribuidores (item III), e consumidores (item IV). Sendo os consumidores os 

responsáveis primeiros no descarte do material sólido, estes necessitam dar o 

destino adequado ao rejeito. No caso dos materiais de informática, a letra a) deste 

artigo, determina que “após a utilização do produto, efetuar a entrega dos resíduos 

sólidos reversos aos comerciantes e distribuidores ou destiná-los aos postos de 

coleta especificados” (RIO DE JANEIRO, Município, 2008b). 

Considerando que o material de informática, por seu valor econômico, é um 

bem inventariado, é necessário conhecer o procedimento formal da Administração 
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Pública Municipal para sua baixa e adequá-lo de forma a estar em consonância com 

a legislação de sustentabilidade. 

3.2. Administração Pública Municipal 

 

A Cidade do Rio de Janeiro, através da Resolução CGM 841/2008, que 

dispõe sobre normas para a movimentação dos bens patrimoniais, determina todo o 

procedimento para a baixa dos bens imprestáveis, mas não sinaliza para o seu 

adequado descarte quando não há interessados na própria administração pública ou 

fora dela. Especificamente em relação aos bens de informática, o §2º, do art. 30, 

determina que, além da comissão especial, formada para avaliar a baixa do bem 

inservível, há necessidade da participação de um servidor indicado pela Empresa 

Municipal de Informática-IPLANRIO (RIO DE JANEIRO, Município, 2008a). 

Em pesquisa ao portal da Prefeitura do Rio de Janeiro, encontram-se 

informações sobre o tamanho da rede municipal de educação. São mais de 1.600 

unidades de ensino atendendo mais de 670.000 mil alunos (SME, 2014). Esta 

dimensão representa a necessidade e importância de procedimentos ágeis na 

avaliação e descarte dos bens inservíveis e a consequente destinação adequada. 

A COMLURB, Empresa Pública de Limpeza Urbana, apesar dos esforços 

empenhados na coleta e destinação adequada do lixo urbano, no tocante aos 

resíduos sólidos e sua coleta seletiva, atende a menos de 1% do descarte produzido 

e a menos da metade dos bairros cariocas (ALENCAR, 2013). 

Pela especificidade que representa, a educação precisa dar seu contributo, 

através da mobilização da comunidade escolar, na eficácia do uso de materiais 

danosos ao meio ambiente. Precisa destinar uma atenção especial na formação de 

cidadãos comprometidos com a sustentabilidade universal partindo de ações que 

iniciem em suas residências. Assim o controle patrimonial da escola passa a ser 

responsabilidade de todos que o utilizam, com pleno envolvimento dos grupos de 

atuação dentro da Unidade Escolar, especificamente o CEC e o Grêmio Estudantil. 
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3.3. Controle patrimonial na educação 

 

As transformações profundas que vêm ocorrendo no mundo, sobretudo nas 

comunicações, necessariamente nos levam a novas ideias sobre a utilização da 

riqueza, através das exigências sociais atuais, e novos conceitos em Contabilidade 

como a visão holística presente no Neopatrimonialismo (SÁ, 1999, p.3). Para esta 

teoria, há de se considerar o contributo das diversas áreas envolvidas na produção 

de riqueza. Esta visão da totalidade, aliada a temporalidade funcional patrimonial, 

sobretudo no ramo eletrônico, deve constituir-se de cuidados contra riscos da 

obsolescência do equipamento e sua possível agressão ao meio ambiente. 

O controle patrimonial é normalmente restrito ao âmbito da contabilidade. A 

legislação fica restrita aos procedimentos contábeis de lançamento e baixa dos 

bens. Não há uma adequação com o tipo de bem que está sendo utilizado pela 

Administração Pública e sua relação com o meio ambiente durante sua vida útil e, 

sobretudo, no momento do descarte. Moran (2004, p.3) destaca a interrelação 

estrutura física adequada e capacitação profissional permanente, porém há 

necessidade de viabilizar o planejamento participativo e sua execução eficazmente, 

resultando, segundo Luck (2009, p.2), numa responsabilização da gestão enquanto 

agente agregador da comunidade escolar. 

As conclusões do trabalho de Silva (2010, p. 8) sobre a responsabilidade 

ambiental no contexto educacional, quando diz que “as instituições devem ser 

responsabilizadas por um novo paradigma ambiental, assumindo em seu 

planejamento (...) ações que eliminem ou minimizem os impactos ambientais 

causados por suas atividades”, são pertinentes e exigentes na contemporaneidade 

da “explosão” tecnológica e da “inundação” de equipamentos cada vez mais 

descartáveis. 

A Controladoria Geral do Município normatiza, no âmbito da Administração 

Direta, os procedimentos dos gestores no controle dos bens públicos quanto à 

aquisição, transferência de bens entre secretarias diferentes e a sua baixa por 

desuso, imprestabilidade ou obsolescência. São as chamadas NOR – PRO (Normas 

de Procedimento). A NOR – PRO – 505, de 2013 (RIO DE JANEIRO, Município, 

2013), normatiza a baixa de bens móveis em decorrência de desuso, 

imprestabilidade ou obsolescência; a NOR – PRO – 507, de 2010 (RIO DE 
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JANEIRO, Município, 2010), normatiza a transferência de bens móveis entre 

unidades administrativas de secretarias diferentes; e a NOR – PRO 508, de 2013 

(RIO DE JANEIRO, Município, 2013), normatiza a transferência de bens móveis 

entre unidades administrativas da mesma secretaria. 

3.3.1. O Conselho Escola Comunidade (CEC) 

 

O CEC, previsto na legislação municipal desde a década de 1980, faz parte 

de um contexto de redemocratização do país, onde eleições diretas para escolha de 

representantes era o almejo de grande parte da sociedade (ZARGIDSKY, 2006, 

p.12). Sua composição é feita através de eleições diretas pelos diversos segmentos 

que compõem a comunidade escolar: professores, funcionários, alunos, 

responsáveis dos alunos e associação de moradores. Dentre as diversas atribuições 

do CEC, órgão colegiado de atuação, destaca-se a promoção constante e efetiva da 

integração entre Escola-Família-Comunidade, visando a democratização do espaço 

escolar e a melhoria do ensino (BRASIL, 1996). 

No inciso II, art. 14 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB), há previsão de participação das comunidades escolar e local no 

desenvolvimento de uma gestão democrática do ensino público (BRASIL, 1996). 

Apesar de décadas de constituição e atuação dos CEC nas escolas, o que 

presenciamos no dia a dia são ações voltadas primordialmente ao “aval” dos gastos 

financeiros realizados pela Unidade Escolar. 

3.3.2. O Grêmio Estudantil 

 

A associação dos estudantes na luta de seus interesses nas escolas, com a 

formação dos grêmios estudantis, tem amparo em diversas leis, como a Lei no 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) que garante aos 

estudantes o direito de se organizarem e participarem de entidades estudantis – 

inciso IV do art.53. (BRASIL, 1990). 

Ghanem (1994), faz um retrospecto da atuação estudantil no processo político 

participativo do país, desde o âmbito nacional com a UNE (União Nacional dos 

Estudantes), passando pelos Centros Cívicos no período da ditadura militar, aos 
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grêmios atuais. Para o autor, os alunos participantes dos grêmios, ignorando as 

necessidades internas e prementes da escola onde estudam, mantêm uma visão 

externa de alcance de suas ações. Como importância da instituição do grêmio para 

o crescimento do aluno como cidadão, Ghanem recorre ao seguinte argumento: 

É na escola, e no grêmio, que o jovem, em contato com colegas e 
professores, desenvolve o senso crítico e participativo; torna-se responsável 
por seu próprio aperfeiçoamento; sociabiliza-se de maneira livre e 
espontânea; identifica aspirações, anseios e desejos; compreende que só 
em conjunto e de maneira organizada conseguirá atuar numa sociedade 
democrática. (LIMA, 1988 apud GHANEM, 1994, p. 65). 

3.4. A Logística Reversa de produtos de informática 

 

A Logística Reversa, como novidade de legislação sustentável, ainda carece 

de políticas públicas que busque sua efetividade. A escola pode dar sua contribuição 

ao reconhecer a importância da construção de uma sociedade sustentável, não 

abrindo mão das inovações tecnológicas, mas a usando de forma consciente e 

ambientalmente correta. 

Um aspecto importante quanto ao controle do material de informática e o seu 

descarte de maneira sustentável, é com relação à logística reversa, ou seja, o 

acompanhamento desse material desde sua fabricação até seu retorno ao processo 

produtivo pela reciclagem ou reutilização. O crescimento evidente da indústria de 

eletrônicos não está sendo acompanhado de uma organização quanto ao controle 

ambiental no descarte deste material, faltam dados que apontem o percentual de 

reaproveitamento, sua eficiência e custos correspondentes (LEITE, et al, 2009, 

p.14). 

No trabalho de Xavier et al (2010, p. 5), quando apresenta a problemática 

sobre a destinação final dos eletroeletrônicos e iniciativas já realizadas por diversas 

empresas do segmento de informática na prática da Logística Reversa, há o 

direcionamento de aproveitamento desses materiais em programas de geração de 

emprego e renda às comunidades carentes. 

O estudo feito por Maria de Ré et al (2012) e a previsão de chegarmos, em 

2014, a relação de 1 computador para cada 2 pessoas no Brasil, mostra a 

necessidade de um descarte dos resíduos eletrônicos que não provoque graves 

danos ao meio ambiente (MEIRELLES, 2011 apud MARIA DE RÉ et al, 2012). Ainda 
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recorrendo aos autores, apesar da previsão em lei da estruturação e implementação 

dos sistemas de logística reversa, ainda não foram desenvolvidas estruturas pelas 

empresas e fiscalização pública que proporcionem um efetivo cumprimento da lei. 

O aumento significativo de computadores, incluindo sua crescente presença 

nas unidades escolares, tem despertado a sociedade para a necessidade de um 

controle maior dos materiais utilizados neste tipo de produção. Nos computadores, 

praticamente todas as peças podem ser reaproveitadas na composição de uma nova 

máquina, e algumas empresas já realizam esta atividade de reciclagem (RIBEIRO, 

2008 apud FERREIRA, 2008, p. 163). Esta autora faz referência a estudo da 

Universidade das Nações Unidas quando quantifica a necessidade de uso de 1.800 

quilos de componentes para a produção de um desktop de 17 polegadas, entre 

combustíveis fósseis, produtos químicos e água potável, bem como os malefícios à 

saúde do descarte inadequado desse material na natureza. 

No trabalho realizado pela ABDI (2012), é evidente o chamado à reflexão 

sobre o impacto econômico de implantação da política de logística reversa. Pode-se 

tratá-la somente como aumento de dispêndios, o que inviabilizaria sua execução, ou 

tratá-la como investimento necessário para um mundo sustentável. Sendo a escola 

um espaço de formação de cidadania, por excelência, torna-se oportuno o 

desenvolvimento de projetos que viabilizem a sustentabilidade da sociedade no 

decurso histórico. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

O presente trabalho baseou-se na classificação apresentada por Vergara 

(1998) que qualifica a pesquisa quanto aos fins e meios de investigação. 

Quanto aos fins, a pesquisa será aplicada porque visa, a partir de uma 

realidade, que é a ocupação do espaço escolar por material que deveria ter uma 

destinação sustentável mais rapidamente, resolver o problema de desconcentração 

no controle e descarte do material de informática nas Unidades Escolares. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa será de campo e utilizará 

entrevistas com os gestores da Unidade Escolar levantando as dificuldades legais 

para o descarte do lixo eletrônico. E será um estudo de caso por ser restrita a uma 

Unidade Escolar da Secretaria de Educação da Cidade do Rio de Janeiro. A escolha 

da Unidade Escolar foi por conveniência para o pesquisador, sobretudo pela 

facilidade de acesso às informações. 

O tipo de entrevista adotado foi a de máxima liberdade focalizada, permitindo 

conhecer o comportamento, valores e percepções do grupo gestor frente ao objeto 

de investigação (ZANELLA, 2009, p.87). Deteve-se em quatro direções, abrangendo 

todo o ciclo de desfazimento dos equipamentos de informática dentro de uma 

Unidade Escolar: a legislação base para a baixa de material de informática; critérios 

da gestão para iniciar o processo de baixa de material de informática; dificuldade 

encontrada para a execução de um processo de baixa mais célere; e conhecimento 

sobre a legislação e procedimentos de descarte de acordo com a logística reversa. 

Como a proposta do presente trabalho é a avaliação de uma escola da rede 

pública do município do Rio de Janeiro, considera-se como limitação, as variações 

encontradas nas demais escolas, sobretudo quanto à forma de condução do grupo 

gestor de cada Unidade Escolar. O tamanho da escola, a idade da edificação, a 

clientela atendida e localização geográfica são também alguns fatores associados à 

limitação da pesquisa. 

As etapas do trabalho, restrito a uma Unidade Escolar da Cidade do Rio de 

Janeiro, foram compostas por um levantamento do material de informática presente 

na escola e o quantitativo considerado imprestável que aguarda a baixa do 
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inventário para ser descartado; e entrevista com o grupo gestor da escola, ficando 

restrita à direção geral da mesma, sobre o conhecimento da legislação vigente de 

baixa de material inventariado, critérios da gestão para iniciar o processo de baixa 

de material de informática e as dificuldades para sua execução, e conhecimento 

sobre a legislação e procedimentos de descarte de acordo com a logística reversa. 

De acordo com o tipo de entrevista adotado (máxima liberdade focalizada), não 

foram aplicados questionários, mas uma conversa, interrompida várias vezes pelas 

exigências cotidianas de uma escola, com abordagem direcionada aos temas 

descritos neste parágrafo. 

Os resultados tiveram um tratamento quantitativo quanto ao levantamento do 

mobiliário passível de baixa do inventário por sua imprestabilidade, mas que 

aguarda procedimento administrativo para o descarte, através de tabela descritiva e 

gráficos da relação material em uso x aguardando baixa; e tiveram um tratamento 

qualitativo na avaliação subjetiva de que o desconhecimento da legislação, o 

excesso burocrático e, de certo modo, o descaso com a coisa pública, contribuem 

negativamente para a administração pública e consequentemente para o resultado 

dos serviços ofertados à sociedade. 

Como resultado, este trabalho evidencia a necessidade de redução das 

etapas do processo de baixa, dando mais autonomia à Unidade Escolar, sobretudo 

quando a “depreciação acumulada” do bem tiver atingido cem por cento de seu valor 

de aquisição. Apresenta também uma necessidade de criação de informativos sobre 

procedimentos de descarte do material de informática, sob a logística reversa, para 

os gestores escolares. A criação de um grupo interno formado pelos diversos 

segmentos que compõem a escola apresenta-se como fator somativo na 

preservação dos bens materiais, aumentando sua vida útil, e na celeridade para o 

descarte sustentável dos bens imprestáveis ou inservíveis. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1. Situação mobiliária 

 

Buscando um melhor entendimento da necessidade da proposta deste 

trabalho e o dimensionamento quantitativo dos equipamentos de informática 

presentes nas escolas contemporâneas, usando como referência a escola objeto 

deste estudo, é descrita, no Quadro 1, a situação dos equipamentos de informática 

da Unidade Escolar. O levantamento quantificou os equipamentos de informática 

existentes em todas as seções da escola, incluindo o laboratório de informática e 

setor administrativo. 

Quadro 1 – Situação dos equipamentos de informática existentes 

Equipamento Quantidade Em Uso Para Baixa 

Computador 26 15 11 

Monitor 32 24 08 

Notebook 20 20 0 

Net book 10 08 02 

Data show 13 11 02 

Impressora 09 02 07 

Total 110 80 30 

Fonte: Elaborado pelo autor (set 2014) 

A situação apresentada no quadro 1, refere-se a equipamentos adquiridos em 

datas diversas, alguns já tendo atingido a depreciação acumulada total pelo controle 

de vida útil de material, realizado pelo Sistema de Bens Inventariados da 

Controladoria Geral do Município, outros mais recentes. Constata-se um número 

elevado de bens enquadrados nas condições de baixa: obsolescência, 

imprestabilidade, desuso ou dano. Chama atenção o grande quantitativo percentual 

de impressoras e computadores em condições de baixa. No Gráfico 1 é possível 

uma visualização destes dois equipamentos de informática que têm apresentado 

maior índice de imprestabilidade e inviabilidade econômica para reparação do dano. 
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Gráfico 1 - Indicadores percentuais de equipamentos aguardando baixa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (set 2014) 

O alto índice de equipamentos aguardando baixa, apresentado no gráfico 1, 

deve-se ao fato de serem os equipamentos mais exigidos no uso diário da escola. 

Em relação às impressoras, estas são de diversas marcas e especificações, como 

jato de tinta e laser. O uso intenso, muita vezes não respeitando a capacidade de 

impressão do equipamento, leva ao desgaste prematuro de peças. As impressoras 

são de uso privativo dos funcionários da escola, não sendo permitida aos alunos sua 

utilização. Das duas impressoras em uso, uma é restrita às atividades do laboratório 

de informática e a outra atende a toda demanda da Unidade escolar. Quanto aos 

computadores, apesar de apresentarem uma resistência maior de uso, comparados 

às impressoras, a intensidade do uso também é o principal motivo do desgaste. As 

inovações tecnológicas também contribuem para a obsolescência do equipamento, 

uma vez que softwares modernos exigem cada vez mais recursos de 

processamento dos computadores. Além do desgaste decorrente do uso, há 

também situação de recebimento de doação de computadores de empresas 

próximas à escola (equipamentos usados) e recebimento de equipamentos do 

governo federal, como aconteceu em 2011 com o programa PROINFO Urbano1. 

Naquela ocasião a escola recebeu 10 computadores e 19 monitores de LCD. 

Algumas máquinas que foram substituídas ainda aguardam o processo de baixa. 

Os notebook, net book e data show fazem parte do programa educacional 

municipal Educopédia2 e, apesar da previsão de uso pelo aluno, ainda estão restritos 

                                                 
1
 Portal disponível em <http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-
educacional-proinfo>. 

2
 Portal disponível em <http://www.educopedia.com.br/>. 
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ao uso pelos professores. Como poucos professores fazem uso destes 

equipamentos, a vida útil dos mesmos acaba sendo maior. Ressalta-se o índice de 

0% de notebooks em condições de baixa pelo fato desses equipamentos terem sido 

entregues à escola em 2014 e ainda não terem sido incorporados ao uso diário dos 

professores e alunos. 

Anualmente é realizada uma verificação dos bens inventariados existentes na 

escola e sua situação funcional. Através de uma comissão formada por três 

servidores da escola, todo material existente é contado e verificado a existência no 

registro mobiliário correspondente. Como resultado, é gerado um relatório com as 

divergências existentes e o mesmo é encaminhado para a Coordenadoria Regional 

de Educação que proporá as medidas para as correções necessárias. 

5.2. Resultado da Entrevista 

 

Foram realizados quatro momentos de conversa com a gestora escolar. 

Apesar de não estar programado, esta quantidade de encontros foi necessária 

devido à rotina de trabalho na Unidade Escolar. A impossibilidade de exclusividade 

para a entrevista, dentro do horário escolar, diante das inúmeras exigências da 

gestora, tais como resolver problemas de indisciplina, falta de professores, atender 

responsável de aluno, preparar e despachar documentos, fiscalizar o trabalho de 

prestadores de serviço, dentre outros, fez com que a entrevista fosse “picotada” 

durante quatro momentos. O direcionamento da entrevista deteve-se em quatro 

direções: legislação base para a baixa de material de informática; critérios da gestão 

para iniciar o processo de baixa de material de informática; dificuldade encontrada 

para a execução de um processo de baixa mais célere; e conhecimento sobre a 

legislação e procedimentos de descarte de acordo com a logística reversa. 

Quanto ao tema “legislação base para a baixa de material de informática” a 

abordagem sinalizou para um nível alto de desconhecimento da mesma. Não há 

local, na Escola, com o arquivamento da legislação pertinente. Quando há 

necessidade da abertura do processo de baixa, recorre-se a algum processo já 

realizado fazendo as adaptações necessárias ou é solicitado ajuda à Coordenadoria 

Regional, que envia as orientações. Há uma prática de fazer um “mutirão” de baixa 

quando uma nova direção assume a gestão da escola. 
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Os “critérios da gestão para iniciar o processo de baixa de material de 

informática” demonstraram não haver referências quantitativas, tampouco de 

organização e urbanização do espaço escolar. Há na Escola um porão que acaba 

servindo de depósito para todo tipo de material passível de processo de baixa, 

porém o material de informática tem aguardado o referido processo no laboratório de 

informática, causando grandes transtornos ao funcionamento do mesmo. A alegação 

da gestora é o desconhecimento da real situação dos equipamentos parados, 

mesmo havendo uma central de manutenção de informática na prefeitura, o 

Helpdesk. Todo material de informática passível de baixa, precisa de laudo do setor 

de informática atestando sua imprestabilidade. 

No terceiro tópico da entrevista, “dificuldade encontrada para a execução de 

um processo de baixa mais célere”, a resposta foi taxativa: “falta de tempo”. Por 

considerar o processo extremamente burocrático, aqui entendido como excesso de 

papelório, a gestão escolar procura postergar ao máximo a abertura do processo de 

baixa, aguardando a formação de volume que “compense” o trabalho. Há 

predominância somente do aspecto quantitativo dos bens imprestáveis da escola. 

Quanto ao último tópico da entrevista, “conhecimento sobre a legislação e 

procedimentos de descarte de acordo com a logística reversa”, predominou o 

desconhecimento, inclusive sobre o que trataria, de fato, esta temática. A direção 

alegou não receber qualquer formação, ou mesmo orientação, sobre a logística 

reversa. Apesar de ter uma legislação municipal (Lei Municipal no 4.969, de 03 de 

dezembro de 2008) específica para o tratamento do resíduo sólido, a mesma não 

tem uma divulgação para os gestores das unidades escolares. (RIO DE JANEIRO, 

Município, 2008b). 

5.3. Sequência do Processo de Baixa 

 

Analisando a legislação e a documentação existente na Escola sobre a baixa 

de materiais inventariados diversos, incluindo material de informática, verifica-se o 

excesso de etapas necessárias até a efetiva retirada destes materiais das 

dependências da Escola. O passo a passo existente corrobora para esta afirmação e 

para a postura adotada pela gestora da Escola em postergar ao máximo a abertura 

do processo de baixa de bens imprestáveis ou inservíveis. 
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Quadro 2 – Etapas para o processo de baixa de bens imprestáveis ou inservíveis 

01 Enviar ofício de baixa. 

02 Providenciar laudos dos bens eletroeletrônicos. 

03 O laudo dos Bens de informática será fornecido pelo setor de informática da 

E/SUBE/CRE. 

04 A U.E. (Unidade Escolar) receberá a visita da comissão de baixa. 

05 
No ato da visita a diretora assinará o termo de visita em duas vias, uma via vai para o 

processo e outra fica na U. E. 

06 
A escola deverá oferecer os bens baixados, por ofício de oferecimento, a instituições 

sem fins lucrativos. 

07 Oferecer a mais de uma instituição se o primeiro oferecimento for negativo. 

08 
Enviar os ofícios de oferecimento à GAD (Gerência de Administração), negativos ou 

positivos, para serem anexados ao processo. 

09 Providenciar a retirada dos bens e enviar o recibo de retirada para a GAD. 

 

10 

- Bens adquiridos com verbas do governo federal não podem ser baixados antes de 02 

anos; 

- Copiadoras só poderão ser baixadas depois de 02 consertos com nota fiscal, 

comprovando a utilização de verba do SDP (Sistema Descentralizado de Pagamento); 

- Os bens adquiridos com outras verbas só poderão ser baixados após 05 anos da data 

da aquisição. 

Fonte: Material disponível na Unidade Escolar (2014) 

Fica evidente no quadro 2 a centralização do processo de baixa na Gerência 

de Administração, não permitindo à escola e aos grupos que a compõem, como o 

CEC e o Grêmio Estudantil, terem autonomia na decisão dos equipamentos que 

estão ou não em condições de atenderem às necessidades da comunidade escolar. 

A Norma de Procedimento 505 (NOR-PRO-505) (RIO DE JANEIRO, 

Município, 2013) normatiza o processo de baixa no âmbito municipal. O fluxograma 

1 apresenta o trâmite necessário, inclusive com os órgãos competentes, para a 

baixa de material inventariado, e os procedimentos para o desfazimento do bem que 

não têm mais utilidade para a Unidade Administrativa da prefeitura onde se localiza, 

mas que ainda está em condições de uso. A Gerência de Infraestrutura e Logística 

coloca o bem em disponibilidade primeiro para as Unidades da mesma secretaria e 

depois para as demais secretarias municipais. Em caso de ausência de 

interessados, o bem é colocado à disposição para doação a outras instituições. Na 

prática da Unidade Escolar, objeto deste trabalho, o fluxograma 1 tem ficado restrito 

ao oferecimento às Unidades da mesma secretaria e quando não há interessados, 

com a respectiva transferência do bem, os bens remanescentes permanecem na 

escola sem a devida destinação. 
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Fluxograma 1 – Trâmite necessário para a baixa de material inventariado 

 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (2013) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Após a exposição dos resultados obtidos quanto à situação mobiliária da 

Unidade Escolar, a entrevista com a gestora da escola e a sequência necessária 

para a execução do processo de baixa de bem inventariado, cabe abordar alguns 

tópicos avaliativos na tentativa de esclarecer a dificuldade encontrada pela gestão 

da escola em dar uma destinação adequada, de forma célere, aos bens que não têm 

mais utilização pela comunidade escolar. 

6.1. Computadores e Impressoras 

 

O alto índice de computadores e impressoras em situação de baixa, 

demonstra uma redução da vida útil destes equipamentos quando utilizados de 

forma intensiva, sem uma finalidade específica e por um grande número de 

usuários. 

Gráfico 2 - Relação de desgaste Computador x Impressora 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (out 2014) 

O gráfico 2 demonstra que há uma certa equivalência no desgaste, tanto de 

computadores quanto de impressoras. Apesar de não ter sido considerado a variável 

temporalidade, mas somente os equipamentos existentes e suas condições de uso, 

é possível verificar certa simetria na vida útil de ambos. Por exigência funcional, as 

impressoras acabam tendo uma durabilidade menor, tendo em vista a relação 

nominal para cada computador existente. Considerando os equipamentos que 



27 

 

 

podem enviar dados às impressoras, chegamos à relação de 21,5 computadores 

(desktop, notebook e net book) para cada impressora da Unidade Escolar estudada. 

A apropriação da tecnologia pelo corpo docente e discente, a tendência ao 

uso cada vez mais intensivo dos recursos midiáticos no dia a dia da sala de aula e a 

necessidade de registrar as atividades realizadas, apontam para um uso cada vez 

maior de computadores e impressoras e a consequente diminuição de sua vida útil. 

Torna-se necessário a introdução de novas formas de avaliação, pelos professores e 

sistema educacional como um todo, que ultrapassem o sistema tradicional de 

registro em papel. A adequação precisa considerar a sustentabilidade no uso dos 

recursos naturais no momento atual e para as próximas gerações. 

Um Grêmio Estudantil atuante e um CEC mais participativo nas propostas 

pedagógicas da escola favoreceriam a conscientização no uso dos recursos 

midiáticos e identificariam imediatamente as necessidades de reposição, conserto 

ou descarte de equipamentos danificados ou obsoletos. Uma corresponsabilidade 

dos grupos representativos da Unidade Escolar levaria a uma urbanização maior do 

espaço escolar e uma cobrança mais efetiva ao gestor para o cumprimento da 

legislação vigente. A falta de um planejamento dinâmico de avaliação dos 

computadores e impressoras, tão logo apresente sinais de defeito ou obsolescência, 

pode ser considerado o grande entrave ao descarte sustentável. 

6.2. Controle dos equipamentos de informática 

 

Não foi observado qualquer movimento na escola em direção a apropriação 

dos recursos de informática existentes. O gestor não disponibiliza, em local 

acessível à comunidade escolar, os recursos existentes e condições de uso dos 

mesmos. Não há qualquer controle sobre a temporalidade dos equipamentos de 

informática adquiridos pela escola, ficando esta responsabilidade a cargo da 

Controladoria de Infraestrutura e Logística da prefeitura. 

A comissão de inventário, que anualmente é criada em cada escola, não 

retorna à Comunidade Escolar a situação do mobiliário existente, sendo uma 

atividade meramente burocrática, sem qualquer tipo de publicidade que possa gerar 

um sentimento de pertença e conscientização em relação aos bens públicos 

existentes, incluídos aí o material de informática. Também aqui, o CEC e o Grêmio 
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Estudantil devem assumir papel de protagonistas, uma vez que há esta previsão na 

legislação de sua criação, no caso do CEC, e considerando ser o Grêmio um espaço 

de representação dos alunos na busca de uma educação inclusiva, seja na 

apropriação cognitiva seja na formação de uma consciência crítica sobre valores 

sociais, econômicos e políticos. 

A criação de um grupo permanente na unidade escolar que contemple a 

participação das instâncias representativas, como o CEC e Grêmio Estudantil, 

apresenta-se como proposta de desconcentração administrativa. O CEC, com 

representação de todos os segmentos envolvidos nas atividades da escola, criaria, 

logo após a eleição de seus membros, um grupo interno composto de dois 

professores, um servidor não docente e quatro alunos que fariam o 

acompanhamento e relatórios acerca da necessidade de descarte dos equipamentos 

de informática, bem como manteriam uma divulgação da situação de prestabilidade 

dos equipamentos existentes na escola. 

6.3. A burocracia para o descarte do material de informática 

 

Historicamente temos uma preocupação no serviço público em proteger a 

coisa pública da ação patrimonialista, que apesar de ter sido superada legalmente 

em nossa sociedade, ainda persiste em muitas administrações públicas, sobretudo 

no âmbito municipal. Assim, a tentativa de prever, nos regulamentos, todas as 

etapas do processo administrativo, acaba por levar a uma morosidade em alguns 

procedimentos que deveriam ter uma dinâmica maior. Este é o caso do descarte do 

material de informática, tendo em vista sua capacidade de contaminação do 

ambiente pelo grande número de elementos químicos utilizados em sua composição 

e pela velocidade como estes equipamentos se tornam obsoletos. 

Somente as aprovações das leis que tratam sobre a destinação dos resíduos 

sólidos, nos três níveis da Administração Pública, não garantem sua efetividade. É 

necessário que os gestores tenham acesso e condições de implementá-las nas 

unidades sob suas responsabilidades. É necessário que haja uma maior divulgação 

das responsabilidades de cada agente envolvido na cadeia produtiva e consumo de 

cada equipamento adquirido. É necessário também que as escolas tenham mais 

autonomia na determinação dos bens em desuso, imprestáveis ou obsoletos, 
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reduzindo assim, o fluxo burocrático que tem emperrado a destinação adequada de 

tais bens. 

Diante do resultado da entrevista realizada, ficou evidente o despreparo do 

gestor em relação à condução da preservação ambiental do espaço escolar. As 

prioridades remetem-se às cobranças administrativas cotidianas e às realidades já 

mencionadas neste trabalho, como a indisciplina de alunos, falta de professores, 

entre outras. Convêm ressaltar que o Diretor é o responsável por todas as decisões 

tomadas ou omitidas na Unidade Escolar, levando a um trabalho extremamente 

desgastante com resultados aquém dos esperados de uma instituição de ensino. 

A preocupação dos legisladores na condução de uma sociedade sustentável, 

nos dias de hoje e para as futuras gerações, deve estar aliada a uma campanha 

permanente de conscientização social. Não diferente deve ser o espaço escolar 

como formador de cidadania por excelência. Teremos decisões mais acertadas 

quanto maior for o entendimento sobre o assunto. Torna-se imprescindível a 

introdução do tema sustentabilidade no trabalho cotidiano de todas as disciplinas 

presentes na escola e em todas as séries, a fim de incorporarmos, como cultura, o 

cuidado com a preservação ambiental. 

6.4. O papel da legislação no descarte do material de informática 

 

Mesmo reconhecendo a importância da legislação na transparência e 

condução do gestor em suas ações, a efetividade só acontecerá se houver uma 

sintonia entre a previsão legal e a necessidade real. Hoje, a legislação de controle e 

descarte dos bens inventariados no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro não 

favorece um acompanhamento aceitável dos bens de informática, em especial, nas 

escolas. Torna-se importantíssimo uma revisão das etapas do processo de baixa 

destes bens com maior celeridade no processo e desconcentração da decisão. A 

escola apresenta todas as condições, respeitando a importância da coisa pública, de 

decidir sobre a permanência ou não de determinado bem como inventariado. As 

etapas hoje existentes precisam ser reduzidas. 

Todo bem adquirido ganha um valor contábil e este valor, a cada ano, vai 

diminuindo de acordo com a tabela de depreciação do bem. Como alternativa, o 

descarte seria mais dinâmico se o bem, onde a Depreciação Acumulada já tivesse 
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atingindo cem por cento de seu valor, passasse a ser de responsabilidade exclusiva 

da escola, sendo necessário apenas encaminhar informação ao órgão controlador 

quando houvesse descarte. Seria a adoção de solução interna para problemas 

internos, com participação efetiva do CEC e do Grêmio Estudantil. 

Uma vez constatada a inviabilidade do equipamento de informática pelo setor 

de informática da Coordenadoria Regional, a escola deve ter autonomia para 

concretizar o processo de baixa pela doação do bem, como prevê a legislação, ou 

retirada de suas dependências pela companhia de limpeza urbana, se esta for a 

destinação adequada pelo processo da logística reversa. A Comlurb, hoje 

responsável por este serviço, conta com participação em empreendimentos, 

coordenados pela Secretaria de Estado do Ambiente, para destinação adequada aos 

equipamentos de informática3 em atendimento à política da logística reversa. Os dez 

passos constantes do Quadro 2, quando há imprestabilidade do bem, poderiam ser 

reduzidos a somente cinco: 

- Providenciar laudos dos bens pelo setor de informática; 

- Promover reunião com o CEC e Grêmio Estudantil, com registro em Ata do CEC; 

- Oferecer os bens a instituições sem fins lucrativos; 

- Providenciar a retirada do bem das dependências da escola; 

- Informar à Coordenadoria Regional. 

Esta redução, além de otimizar o processo de baixa, cria um ambiente de 

corresponsabilidade de toda a comunidade escolar no trato da coisa pública 

disponibilizada na rede pública de educação. O envolvimento do CEC, sobretudo o 

segmento “Responsáveis”, e do Grêmio Estudantil, como representação legítima dos 

alunos, favorecerá também um melhor uso dos equipamentos de informática 

disponíveis na escola e o consequente aumento de sua vida útil, uma vez que o 

conhecimento é parte fundamental do cuidar melhor, seja a nível de equipamentos 

seja a nível de relacionamentos. 

 

 

 

                                                 
3
 Mais informações no portal <http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=766871>. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos na realização deste trabalho deram contribuições 

valiosas sobre o processo evolutivo da administração pública de modo geral e, 

especificamente, da área educacional. Considerando as diversas abordagens, torna-

se necessário a discussão de vários aspectos presentes na Unidade Escolar e a 

relação da gestão com a temática do descarte adequado dos materiais de 

informática. Ressalta-se também a participação dos grupos, CEC e Grêmio 

Estudantil, que deveriam democratizar a gestão escolar, mas que têm uma atuação 

medíocre frente às exigências atuais do processo educacional em todas as esferas 

administrativas. 

Enquanto o CEC figura como mero grupo “assinador de cheque” frente a 

exigência no uso de verbas recebidas pela Escola e a exigência de planejamento e 

gasto de forma participativa, o Grêmio Estudantil também não dá sua contribuição 

na democratização do espaço escolar, ficando restrito à formalidade da Lei que 

exige eleições e sua formação em todas as Unidades Escolares. Subutilizadas ou 

utilizadas por conveniência administrativa, estas instâncias representativas precisam 

assumir seus papéis na construção de um processo ensino-aprendizagem que dê 

respostas à sociedade atual também na construção de um espaço escolar 

sustentável. 

A evolução tecnológica e sua apropriação pelo trabalho diário de uma escola 

não pode estar direcionada somente ao ensino cognitivo e descolada do cuidado 

ambiental. As Leis de Resíduos Sólidos, com ênfase na Logística Reversa, precisam 

ser trabalhadas nas escolas, precisam fazer parte do Projeto Político-Pedagógico, e 

precisam, efetivamente, dar os resultados esperados pela sociedade, com 

participação de cada cidadão. Torna-se urgente a divulgação do amparo legal e dos 

procedimentos para o descarte sustentável do material de informática. 

No campo de atuação do presente trabalho, uma escola pública municipal da 

Cidade do Rio de Janeiro, verificou-se uma lista excessiva de procedimentos para o 

descarte do lixo eletrônico. A desconcentração administrativa, visando a celeridade 

do processo de baixa dos bens inservíveis ou imprestáveis, precisa ser considerada 

pela Gerência de Administração frente à nova realidade tecnológica que “invade” a 
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sociedade e as escolas. A autonomia para decidir sobre a prestabilidade dos 

equipamentos de informática, existentes na escola, precisa ser ampliada. A 

formação de um grupo permanente, com a participação dos segmentos internos da 

escola (professores, funcionários não docentes e alunos) apresenta-se como 

alternativa de corresponsabilidade na gestão administrativa. 
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