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RESUMO 

 

Neste trabalho analiso as mudanças que a introdução de laptops educacionais 
trouxe para a organização escolar de uma instituição municipal situada num bairro 
com altos índices de violência, localizada em Recife-PE. A escola foi uma das 
contempladas pelo Programa Um Computador Por Aluno (PROUCA) e desde 2010 
adota uma série de medidas que venham facilitar o uso das novas tecnologias da 
informação e comunicação em salas de aula. A abordagem adotada neste trabalho é 
qualitativa, mais especificamente, um estudo de caso de tipo etnográfico, em que 
utilizo como instrumentos de coletas observação participante, entrevistas com roteiro 
semiestruturado e também questionários (como forma de melhor caracterizar a 
amostra). Os sujeitos da pesquisa foram as gestoras, as professoras do grupo IV ao 
EJA e a equipe de monitoras de informática. Para analisar os dados coletados, 
utilizei a técnica de análise de conteúdo. Foi possível identificar que as ações 
desenvolvidas pela gestão da escola, em parceria com toda a comunidade escolar, 
permitiram vencer uma série de contingências, dentre elas, problemas relacionados 
à violência e às limitações de infraestrutura, o que fez da instituição uma das poucas 
em Pernambuco a operarem o PROUCA de forma ininterrupta. Para tanto foram 
criadas grades de horários especificando os dias de trabalho com os laptops 
educacionais e, também, constituída uma equipe de monitoras de informática, 
responsáveis pela logística de funcionamento do Programa, o que acabou por 
facilitar, logo, estimular as atividades das professoras com as novas tecnologias. 
 

Palavras-chave: Programa Um Computador Por Aluno, Laptop educacional, Novas 

tecnologias na educação. 

 



ABSTRACT 

 

In this research I analyze the changes promoted by the introduction of educational 
laptops in the school organization of a municipal institution situated at a 
neighborhood with high rates of violence, located in Recife-PE. The school is in the 
Um Computador Por Aluno program, PROUCA, (One Computer per Child) and since 
2010 has adopted a series of measures that will facilitate the use of new information 
and communication technologies in the classrooms. The approach adopted in this 
study is qualitative, specifically, an ethnography case study, in which one I use as 
collecting tools: participant observation, semi-structured interviews and a survey (as 
a way to better characterize the sample). The research objects were the 
administrators, the teachers of group IV to EJA and computer monitors. To analyze 
the data, I used the content analysis technique. It was identified that the actions 
taken by the school management, in partnership with the whole school community, 
overcame a number of contingencies, among them issues related to violence and the 
limitations of infrastructure, which made the institution one of the few in Pernambuco 
to operate the PROUCA uninterruptedly. For both grids were created schedules 
specifying the days of working with educational laptops and also constituted a team 
of computer monitors, responsible for the logistics of running the program, which 
eventually facilitate hence stimulate the activities of teachers with new technologies. 

 
Key-Words: Programa Um Computador Por Aluno, Educational Laptops, New 

technologies on education 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho analiso as mudanças que a introdução de laptops 

educacionais trouxe para a organização escola da Escola General Emídio Dantas 

Barreto1, situada no bairro de Santo Amaro, Recife-PE. A escola foi uma das 

contempladas pelo Programa Um Computador Por Aluno (PROUCA) e desde 2010 

adota uma série de medidas que venham facilitar o uso dessas novas tecnologias da 

informação e comunicação em sala de aula. 

  A abordagem adotada nesta pesquisa é qualitativa, mais especificamente, um 

estudo de caso de tipo etnográfico, em que utilizo como instrumentos de coleta a 

observação participante, entrevistas com roteiro semiestruturado e também 

questionários (como forma de melhor caracterizar a amostra das pessoas que 

participaram da pesquisa). Os sujeitos envolvidos nesse processo foram as 

gestoras, professoras do grupo I ao EJA e a equipe de monitoras de informática. 

Para analisar os dados coletados, utilizei a técnica de análise de conteúdo. 

  Foi possível identificar que as ações desenvolvidas pela gestão da escola, 

em parceria com toda a comunidade escolar, permitiram vencer uma série de 

contingências, dentre elas, problemas relacionados à violência, desigualdades 

sociais e limitações de infraestrutura, o que fez da instituição uma das poucas em 

Pernambuco a operarem o PROUCA de forma ininterrupta. Para tanto, além dos 

projetos de inclusão desenvolvidos pela escola, foram criadas grades de horários 

especificando os dias de trabalho com os laptops educacionais e também constituiu-

se uma equipe de monitoras de informática, responsáveis pela logística de 

funcionamento do Programa, o que acabou por facilitar, logo, estimular, as 

atividades das professoras com os nova tecnologias. Tais medidas refletiram na 

forma como a escola se organiza, já que, a introdução desses dispositivos 

potencializaram a emergência de novas práticas, flexibilizando, por exemplo, a 

relação entre professoras e alunos e tornando a construção do conhecimento mais 

colaborativa. 

 

 

 

                                                             
1 Eu pedi autorização da gestão da Emídio Dantas para citar o nome da escola. O documento com 

a assinatura da diretora encontra-se em minha posse.  
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1.2 A escolha do tema 

  

A escolha por realizar um estudo sobre o PROUCA se deu principalmente 

pelo fato de eu integrar a equipe de avaliação do Projeto desde 2010. Tive a 

oportunidade de observar a chegada dos laptops educacionais em localidades em 

que até mesmo o acesso a lanhouses é extremamente limitado. As feições de 

felicidade estampadas nos rostos de gestoras, professoras e alunos, ao saberem 

que teriam seus próprios computadores, me causava muita curiosidade, uma 

vontade de saber como tais artefatos seriam incorporados nas práticas desses 

sujeitos. 

 Em Caetés - PE, por exemplo, a chegada dos “uquinhas” - apelido destinado 

aos computadores distribuídos pelo Programa – foi um acontecimento histórico. O 

então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dispôs a pessoalmente iniciar a 

distribuição desses dispositivos aos seus conterrâneos, com a promessa de que 

todos os estudantes de escola pública receberiam o seu laptop. A cidade estava 

impactada com tal ocorrência e era visível a empolgação das pessoas.  

 Os primeiros alunos contemplados carregavam seus “uquinhas” por toda 

parte. Eles se dirigiam para as praças próximas às escolas públicas que inicialmente 

receberam toda a infraestrutura de internet, e lá se sentavam em grupos, 

compartilhando aprendizados sobre o então pouco conhecido (para alguns, 

desconhecido) mundo da internet. Nem mesmo os sites em língua estrangeira os 

fazia declinar da sede por descobertas, como foi visível no caso de um grupo da 

educação básica, formado por pessoas apaixonadas por música, que passaram a 

fazer downloads dos cds lançados por suas bandas preferidas em sites na língua 

inglesa. Até em dias de feriado, as instituições públicas de ensino que liberavam o 

acesso à web, não ficavam vazias. Gente de todos os lugares da cidade usava os 

laptops educacionais, em muitos casos, emprestados, e ocupava as salas de aula e 

corredores, sempre em grupo, para navegar no mundo virtual. 

 Tal situação me chamou bastante a atenção e desde então decidi trabalhar 

num projeto de pesquisa que pudesse dar conta de analisar as mudanças 

provocadas pela ampla utilização dos laptops educacionais. O meu projeto inicial de 

pesquisa tinha como objetivo analisar os usos desses dispositivos móveis pelos 

alunos das quatro escolas que primeiramente foram contempladas pelo PROUCA 

em Caetés-PE, dando ênfase para a possível retomada dos espaços públicos, já 
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que, locais como as praças com acesso a rede sem fio, eram ocupadas por pessoas 

de todas as idades, que se revezavam nos usos dos “uquinhas”, gerando diferentes 

formas de relação e mecanismos de dádiva: quem não tinha um computador, 

acompanhava um grupo e a cada partida de game ou conteúdo acessado, o artefato 

era passado de mão em mão, de modo que todos pudessem manuseá-lo. Enquanto 

alguns imergiam no mundo digital, outros conversavam ou brincavam entre si, 

aguardando sua vez de mexer no computador. Tinha a hipótese de que esses 

artefatos influenciavam na retomada dos espaços públicos da cidade e promoviam 

práticas mais democráticas nas escolas. 

 

1.3 As incertezas sobre o projeto de pesquisa 

 

 Logo no começo desta pesquisa, o que seu com o início do mestrado, mais 

precisamente, em março de 2011, a execução do PROUCA em Pernambuco 

enfrentava grandes desafios. Uma das primeiras ações da Presidenta Dilma Roussef 

- ao assumir o poder - foi extinguir a Secretaria Especial de Educação à Distância 

(SEED/MEC), instituição responsável por gerir o programa. Tal processo se deu 

bruscamente, sem que houvesse tempo para preparar todos os atores envolvidos. 

As formações de professores foram cessadas, os canais de comunicação do 

Ministério de Educação “rompidos” e muitos gestores se viram navegando 

solitariamente num mar de incertezas. Até pouco antes desse processo, muitas 

dificuldades poderiam ser sanadas com poucas ligações, o que era de extrema 

importância, já que se trata de um programa em que toda a infraestrutura de 

computadores e rede de informática foi fornecida por licitações operadas a partir do 

Distrito Federal. 

 Com o fim da SEED/MEC, muitas escolas passaram a ter dificuldades para 

realizar a manutenção dos “uquinhas” e suas redes. Também a interrupção das 

atividades de acompanhamento e formação certamente dificultou uma maior 

apropriação das professoras em relação às novas tecnologias fornecidas. Desde 

então, a maior parte das escolas integrantes do PROUCA em Pernambuco 

passaram a não trabalhar com os laptops educacionais sistematicamente, em alguns 

casos, os computadores portáteis ficaram (ficam) trancados em armários por meses, 
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chegando ao ponto dos alunos até mesmo não saberem da existência dessas 

tecnologias em suas escolas, caso que encontrei na Zona da Mata e no Agreste. 

 Até mesmo os integrantes da coordenação do PROUCA tinham dúvidas sobre 

a continuidade do Programa. Era comum a troca de e-mails entre representantes de 

outros estados que também externavam suas incertezas e, em alguns casos, havia 

até mesmo a aposta que o mesmo seria descontinuado, já que o Governo Federal 

sinalizava a intenção de abandonar os laptops educacionais para distribuir tablets. 

 Tal situação me causou grandes incertezas. Em primeiro lugar, me 

perguntava se valeria a pena estudar sobre um programa que supostamente teria 

sua vida encurtada. Em segundo, o clima de desmotivação era notório nas 

instituições de ensino que eu visitava. A euforia percebida em 2010, ano de 

lançamento do PROUCA, cedeu lugar para um sentimento de impotência, externado 

na fala de muitas gestoras, que acumulavam laptops educacionais quebrados e nem 

mesmo conseguiam manter as redes de internet funcionando decentemente, em 

decorrência de uma série de problemas para os quais muitas escolas e até mesmo 

secretarias de educação não estavam preparadas para enfrentar. 

 Após meses de “silêncio”, o Ministério da Educação deu um sinal de que o 

PROUCA não estava morto. Muito embora o know-how acumulado pela SEED/MEC 

tenha se “diluído”, a CAPES ficou como responsável por conduzir as avaliações em 

torno do programa e também buscar soluções para os problemas enfrentados nas 

escolas. Deu-se início então a mais uma rodada de visitações às instituições 

participantes do projeto. Mais uma vez tive oportunidade de viajar pelo Estado de 

Pernambuco e coletar informações sobre o andamento das coisas. 

 

1.4 Escolhendo um novo campo de pesquisa 

 

 Ao realizar uma nova rodada de visitas às escolas participantes do PROUCA 

(o que se deu no final de 2011) tive oportunidade de constatar que mesmo o 

Governo Federal sinalizando que o programa não havia acabado, o élan se perdeu. 

Muitos “uquinhas” acumulavam pó nas prateleiras e em torno de 40% das escolas 

utilizavam tais dispositivos esporadicamente. A “revolução” educacional através do 

uso dos laptops educacionais, descrito como um dos objetivos do PROUCA nos 

documentos elaborados pelo MEC/SEED, estava longe de ocorrer.  
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 Outro fator que começou a me estimular na decisão de escolher um novo 

campo de pesquisa foi a questão da distância em relação aos municípios. À medida 

que me aprofundei nos estudos sobre o PROUCA e as novas tecnologias em sala 

de aula, verifiquei que um trabalho de abordagem qualitativa, tendo como 

instrumentos a etnografia e entrevistas com roteiro semiestruturado, seria de grande 

importância, já que, um aprofundamento sobre as vivências nas escolas e também 

nas salas de aula revelam dimensões com muitas facetas a serem exploradas. 

Nesse sentido, a necessidade de estabelecer um contato próximo e continuo com o 

campo de pesquisa me estimulou a buscar escolas mais próximas de Recife, local 

onde moro e exerço minhas atividades profissionais. 

 Na Região Metropolitana de Recife, três instituições de ensino integram o 

PROUCA. São elas: Escola Raquel Germano, na cidade de Paudalho, Colégio de 

Aplicação e Escola General Emídio Dantas Barreto, ambas no Grande Recife. Após 

mapear tais escolas, iniciei um processo de coleta de informações junto a outros 

colegas da equipe de avaliação e também formadores do Programa. Comecei então 

um processo de sondagem, chegando, inclusive, a entrar em contato com as 

instituições. Com exceção da Emídio Dantas, as outras escolas enfrentaram atrasos 

e dificuldades de diversas ordens na implementação e no uso sistemático dos 

laptops educacionais. 

 Mas vale a ressalva de que antes de iniciar esse processo de buscar escolas 

na Região Metropolitana do Recife, eu já tive oportunidade de escutar alguns relatos 

sobre o trabalho desenvolvido pela escola Emídio Dantas Barreto. Nos grupos de 

avaliação e formação, a decisão empreendida pela gestão da escola de não liberar o 

uso dos laptops educacionais na esfera doméstica gerou muitos debates. Eu, de 

forma equivocada, principalmente por não conhecer a realidade da escola antes de 

me posicionar, julgava tal escolha como uma quebra dos pilares do PROUCA. Como 

tivera oportunidade de ver a empolgação dos estudantes em poder manusear os 

computadores fora da esfera escolar, qualquer medida que inibisse essa 

possibilidade, me causava antipatia. Mas, como a Emídio Dantas era a única escola 

da capital que trabalhava o Programa sistematicamente, decidi conhecer um pouco 

mais a instituição e checar até que ponto minhas impressões se confirmavam ou 

não. 

 Mesmo receoso, eu estabeleci contato com as profissionais da Emídio Dantas 

e rapidamente pude perceber meu equívoco. Na verdade, o fato dos computadores 
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permanecerem na escola criou uma série de oportunidades para introduzi-los de 

forma perene no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Sem contar a 

infraestrutura desenvolvida pela gestão da instituição, que conseguiu atacar as 

principais dificuldades enfrentadas por outras escolas inseridas no Programa, tais 

como problemas com a recarga de baterias, quebra de computadores e até mesmo 

desinteresse por parte das docentes em utilizar os “uquinhas”. 

 O que eu encavara como um problema, antes de conhecer a realidade da 

escola, na verdade, é um caso bastante rico e até mesmo capaz de promover lições 

que contribuam para programas que tenham como objetivo oferecer recursos digitais 

a estudantes e professores de instituições públicas de ensino. Sem contar a 

diversidade de experiências relacionadas ao enfrentamento da violência e da 

desigualdade social vivenciada pelos habitantes de Santo Amaro, que acabam, de 

certo modo, se manifestado no comportamento da comunidade escolar. A decisão 

de manter os “uquinhas” na escola e oferecer toda uma infraestrutura logística e 

pedagógica para o uso efetivo dessas tecnologias é o grande diferencial da Emídio 

Dantas.  

 Meus contatos iniciais com a instituição se deram da seguinte forma: 

primeiramente, fiz um período de sondagem, indo diariamente à escola observar as 

possibilidades de empreender a pesquisa. Além da receptividade da comunidade 

escolar como um todo, durante um período de cinco dias pude observar uma série 

de ocorrências que me motivaram a empreender a pesquisa. Foi possível observar a 

existência de muitas situações peculiares, em que suas análises seria de grande 

valia para os estudiosos da implementação das novas tecnologias na educação.  

 

1.5 A organização deste trabalho 

 

O texto desta dissertação pode ser dividido em cinco partes: referencial 

teórico, descrição sobre o PROUCA, percurso metodológico, caracterização do 

bairro de Santo Amaro e da Escola General Emídio Dantas Barreto e Análise de 

dados. Tal divisão foi organizada com a intenção de que o leitor possa ter uma visão 

do PROUCA numa perspectiva mais macro, ou seja, das condicionantes políticas e 

econômicas que influenciaram em sua criação e implementação; numa perspectiva 

meso, mais especificamente, a realidade do Bairro de Santo Amaro e como a 
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questão da violência e da desigualdade social influenciam as ações das pessoas, 

sobretudo na organização escolar; e numa perspectiva micro, análises de elementos 

do cotidiano relacionados ao trabalho com os “uquinhas”.  

No capítulo 2, referencial teórico, eu procuro realizar uma análise mais macro, 

resgatando as reflexões de importantes pesquisadores sobre as temáticas política, 

tecnologia e educação. Parto da hipótese de que cada vez mais nossas ações são 

influenciadas pelas novas tecnologias, e isso é fruto de um contexto social que, 

devido, sobretudo, as condicionantes econômicas, estimula a virtualização das 

ações mais corriqueiras. Desse modo, a nossa relação com tempo e o espaço sofre 

grandes mudanças, logo, também a percepção sobre comportamentos, instituições 

etc. 

Tais mudanças são marcadas por ambivalências. Se por um lado temos a 

possibilidade de, por exemplo, nos comunicar em tempo real com outra pessoa em 

qualquer parte do globo, por outro, muitas pessoas ainda não têm acesso a essa 

facilidade. O Brasil é um dos países que mesmo possuindo um grande número de 

internautas, uma representativa parte de sua população não tem acesso (ou então 

tem um acesso bastante limitado) aos recursos digitais. 

O mais interessante é que essa teia de virtualização parece envolver todos os 

setores da sociedade. Seja diretamente ou indiretamente, as transações virtuais 

afetam a vida de quem nem mesmo sabe ligar um computador. A “crise 

internacional” é um dos principais bordões para justificar uma série de conflitos que 

emergem na atualidade. Ele teve início com uma série de operações na bolsa de 

valores, aparentemente restritas ao mercado estadunidense, que acabaram 

impactando em diversas economias, gerando aumento nos preços de alimentos e 

serviços.  

Outro fator é que os países com maior taxa de crescimento nas últimas 

décadas foram aquelas que, dentre outras medidas, conseguiram desenvolver 

importantes parques tecnológicos e inserir grande parte de sua população no mundo 

digital. A Coréia do Sul é um importante exemplo: em poucas décadas conseguiu ser 

um dos maiores exportadores de produtos com alta tecnologia embarcada, fazendo 

seu PIB disparar. Grande parte desse êxito se deu com investimentos em educação 

e o estímulo para criação de um mercado interno disposto a adquirir produtos 

nacionais que em pouco, ou nada, ficam a dever aos importados.  
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O Brasil enfrenta grandes desafios para se tornar uma economia 

desenvolvida e enfrentar os altos índices de desigualdade. Nesse sentido, um dos 

maiores entraves enfrentados estão vinculados à esfera educacional. Além das 

lacunas provenientes da falta de investimentos e má aplicação dos recursos 

públicos, é necessário que as estruturas escolares estejam receptivas as práticas 

condizentes a um contexto social em que a relação com o conhecimento se constrói 

de forma mais colaborativa e dinâmica e com grande mediação das tecnologias 

digitais.  

Atentando para a importância que a educação e inovação tecnológica têm 

para o processo de desenvolvimento social, o Governo Federal há décadas procura 

efetivar programas que introduzam e disseminem os usos dos recursos informáticos 

nas escolas, o que vem se intensificando desde os anos 2000. O PROUCA pode ser 

inserido nesse contexto, como mais uma política pública de inovação tecnológica 

que objetiva dirimir a exclusão digital, estimular mudanças de práticas pedagógicas 

e ampliar no Brasil práticas comuns ao mundo globalizado, mais especificamente, as 

trocas digitais em diversas esferas 

No capítulo 3, intitulado O Programa Um Computador Por Aluno, procuro 

descrever o programa tendo como foco ressaltar que a ideia de distribuir um laptop 

para cada estudante, com a perspectiva de que essas tecnologias podem contribuir, 

favorecer a autonomia e melhorar a educação, é discutida há décadas.  

O MIT foi pioneiro em projetos na modalidade um computador por aluno (1:1) 

e em meados de 2000, justamente quando as peças de computadores ficam mais 

acessíveis, embarca a organização One Laptop Per Child, cujo objetivo é oferecer 

computadores de U$100,00 com os recursos básicos disponíveis nos dispositivos 

informáticos portáteis voltados para fins comerciais. Em 2005 a proposta é 

apresentada no Fórum Mundial de Davos e, desde então, os governantes brasileiros 

procuraram desenvolver um programa nos mesmos moldes. 

O Ministério da Educação capitaneou grande parte das iniciativas para a 

criação e funcionamento do PROUCA, conduzindo inclusive nas fases pré-piloto, em 

que cinco escolas foram escolhidas para a realização de testes com diferentes 

modelos de laptops educacionais. De acordo com essas primeiras experiências, o 

MEC traçou as diretrizes para a chamada fase piloto, em que 300 escolas 

distribuídas em todos os estados da federação foram contempladas com laptops 

educacionais, dentre elas, a Emídio Dantas Barreto.  
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Nessa seção eu também procuro descrever alguns objetivos e diretrizes do 

Programa um Computador Por Aluno, permitindo ao leitor conhecer as intenções do 

Governo Federal ao elaborar tal tipo de política pública. Uma delas, recorrentemente 

citada nos documentos distribuídos aos coordenadores das equipes de avaliação e 

formação do programa, é proporcionar a revolução no ensino através da introdução 

das novas tecnologias da informação e comunicação nas escolas.  

Desse modo, nos capítulos 2 e 3, eu procuro fazer uma análise mais macro 

sobre questões políticas e econômicas e as condições de emergência e 

implementação do PROUCA no Brasil.  

No capítulo 4 há a descrição do percurso metodológico desenvolvido na 

elaboração desse trabalho. Houve a opção pela abordagem qualitativa, por ser a 

mais adequada para dar conta do objetivo geral, a saber, identificar as mudanças 

que a implementação do PROUCA trouxe para organização da escola Emídio 

Dantas Barreto.  

Ao ter contato com outros estudos sobre a temática introdução de novas 

tecnologias no contexto escolar, senti necessidade de realizar um trabalho em que 

pudesse ter uma maior aproximação com o campo de pesquisa, ou seja, conhecer o 

cotidiano da escola em vários momentos e por um período relativamente longo. 

 Nesse caso, a abordagem qualitativa se mostrou mais eficaz, pois contempla 

uma série de instrumentos que permitem captar e aprofundar as diferentes 

significações e subjetividades que circulam na esfera escolar. Para tanto, optei pelo 

estudo de caso de tipo etnográfico, observando as particularidades da escola, 

tomando notas e tecendo reflexões que permitissem entender o funcionamento do 

PROUCA em diferentes aspectos.  

Também utilizei a entrevista com roteiro semiestruturado, com a perspectiva 

de captar melhor as experiências dos sujeitos, dando maior espaço para o registro 

de suas perspectivas acerca do trabalho com as novas tecnologias, bem como suas 

possibilidades e limitações. Participaram das entrevistas gestoras, professoras e 

monitoras de informática. Para traçar um perfil mais detalhado desse público, foi 

construído um questionário com o objetivo de dar mais representatividade às falas 

das entrevistadas.  

Para analisar os dados coletados, utilizei a análise de conteúdo, permitindo 

assim categorizar as falas dos sujeitos, bem como as observações registradas em 
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meus diários de campo, permitindo assim construir um leque de temas emergentes e 

recorrentes nos diversos registros.  

No capítulo 5, eu realizo uma descrição da comunidade de Santo Amaro, 

procurando fazer um breve histórico sobre seu processo de ocupação e também 

uma caracterização demográfica, chamando atenção para o fato de que a ausência 

de políticas públicas pautadas no combate a desigualdade social permitiram que sua 

localização geográfica fosse utilizada para facilitar a ocorrência de atos criminosos, 

com destaque para o tráfico de drogas, que acaba servindo como indutor aos 

assaltos e homicídios.  

Embora, com a instauração do Pacto Pela Vida, essa situação de violência 

tenha melhorado, até poucos anos atrás a comunidade de Santo Amaro figurava 

entre as mais violentas de Pernambuco, o que provocou grandes marcas na 

sociabilidade das pessoas que lá habitam. Elas criaram uma série de mecanismos 

subjetivos para enfrentar a banalização dos atos violentos e também estratégias de 

sobrevivências, como, por exemplo, melhor hora para chegar e sair, mapear ruas 

onde podem e não podem trafegar etc. Essas contingências estão diretamente ou 

indiretamente presentes na Emídio Dantas.  

No Capítulo 6, eu realizo uma descrição sobre da Escola Emídio Dantas 

Barreto, trazendo informações sobre sua infraestrutura, número de profissionais e de 

alunos. Ao todo, a instituição conta com aproximadamente 400 alunos oriundos em 

sua grande parte da própria comunidade de Santo Amaro. Cerca de 50 profissionais 

conduzem os trabalhos na escola nos turnos da manhã, tarde e noite.  

Como uma representativa parte das escolas pertencentes à Secretaria de 

Educação do Recife, a instituição teve sua origem no Movimento de Cultura Popular, 

servindo como uma escola de artesanato. Seu primeiro nome homenageava o 

General Estilac Leal, um militar vinculado às esquerdas políticas. Com o advento do 

Regime Militar, a escola passa a se chamar General Emídio Dantas Barreto, homem 

com reconhecidos serviços prestados “à Pátria”, dentre eles, vitoriosas campanha 

em Canudos.  

Nesta seção eu também procuro trazer elementos do Projeto Político 

Pedagógico da escola, dando destaque para seu enfoque na construção de práticas 

democráticas e também às referências ao Programa Um Computador Por Aluno.  

No capítulo 7, Análise de Dados, eu sistematizo a coleta de informações de 

acordo com os temas emergentes na análise de conteúdo. Primeiramente eu dou 
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destaque às ações da gestão da escola, enfatizado como seu trabalho de diálogo 

com a comunidade escolar e articulações construídas com instituições públicas e 

privadas favoreceram uma série de situações que de algum modo influenciaram no 

trabalho com o PROUCA. 

Em seguida, faço uma análise da infraestrutura que garante a manutenção de 

todos os recursos necessário ao trabalho com os “uquinhas”, e a logística 

desenvolvida para dar suporte aos alunos e professoras entram em pauta. Diferente 

de outras escolas, na Emídio Dantas há uma equipe de monitoras de informática 

responsável por cuidar dos computadores, evitando que os mesmos permaneçam 

quebrados e também facilitando sua utilização em sala de aula, já que, de acordo 

com um cronograma, cada turma tem seu dia de trabalho com esses dispositivos. 

Esse conjunto de ações, dentre outras coisas, evita o desestímulo por parte das 

docentes em utilizar os laptops educacionais. 

Em outro trecho do capítulo 7, eu destaco as mudanças que a introdução dos 

laptops educacionais trouxe para as salas de aula, flexibilizando a relação entre 

professoras e alunos, bem como tornando a prática de construção do conhecimento 

mais colaborativa. Isso ocorre porque a internet permite aos alunos acessaram uma 

infinidade de conteúdos, tendo contato com materiais expressos em linguagens de 

seu interesse, que acabam ampliando as temáticas discutidas durante as aulas.  

Sem contar o fato de que os alunos dominam a utilização dos “uquinhas” mais 

rapidamente e, muitas vezes, ensinam aos professores como utilizar determinada 

ferramenta. Outra ocorrência analisada é o fato dos estudantes procurarem sempre 

trabalhar em grupo, que se organizam e reorganizam caoticamente durante o 

período de utilização desses dispositivos.  
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2 Referencial Teórico 

 

 Neste capítulo eu procuro discutir as principais ideias dos autores utilizados 

para fundamentar a pesquisa aqui desenvolvida. Basicamente, me embasei em duas 

correntes de análise, a saber: os teóricos da sociedade da informação e os 

pesquisadores sobre a aplicação das novas tecnologias da informação e 

comunicação na realidade educacional brasileira. Argumento que os dois grupos têm 

visões harmônicas no que concerne às análises das mudanças ocorridas em nosso 

mundo e as influências que as mesmas trazem para o fazer educacional. Vale a 

ressalva de que o fato de eu utilizar o termo “dois grupos”, na verdade, é uma 

intenção puramente de facilitar uma categorização da base analítica aqui adotada. 

 Sobre os teóricos da sociedade da informação, destaco as análises 

proporcionadas pelos seus escritos no sentido de entender o contexto social em que 

estamos inseridos, fortalecendo, desse modo, a perspectiva de que a educação não 

é um fenômeno isolado da sociedade. Ao mesmo tempo em que ela interfere no 

meio social, também sofre interferência do mesmo. Partindo desta constatação, os 

textos de, Laurence Lessig, Lev Manovich, Manuel Castells, Pierre Levy, Yoshai 

Benkler entre outros, são seminais para a construção do argumento que o advento 

das novas tecnologias da informação e comunicação moldam e são moldados pelas 

nossas subjetividades, proporcionando a criação de contextos e práticas antes 

nunca vivenciadas, ao menos em nível de intensidade. Nossas noções de tempo, 

espaço, pertencimento entre outras, são diferentes das compartilhadas em décadas 

passadas. Talvez o celular seja bem ilustrativo: na década de 90, os telefones fixos 

poderiam resolver boa parte de nossas demandas. Atualmente, é cada vez mais 

difícil conceber a prática comunicativa eficaz sem a adoção de um dispositivo móvel. 

Tal mudança afetou a maneira como empreendemos nossos contatos com outrem, 

bem como a dimensão do que é rápido ou demorado, por exemplo.  

 Desse modo, as novas tecnologias da informação e comunicação têm um 

importante papel na mediação de muitas de nossas ações empreendidas na 

atualidade. Mas isso é fruto de um contexto socioeconômico, em que a necessidade 

de superar ameaças armamentistas, sobretudo no período da guerra fria, levou ao 

estímulo de medidas que permitissem ações mais eficientes no que diz respeito à 

prevenção e sobrevivência a ataques de qualquer ordem. Ao mesmo tempo, a 

viabilidade econômica gerada por tais dispositivos permitiu a emergência de um 

mercado cada vez mais rentável. Alguns dos autores que cito nas alinhas acima 
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ajudam a entender o advento das novas tecnologias digitais e suas interferências em 

nossa dinâmica social. 

 O segundo grupo de pensadores, ao qual denomino “pesquisadores sobre a 

aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação na realidade 

educacional brasileira”, partilha da base argumentativa explicitada pelos teóricos da 

sociedade da informação, ou seja, a perspectiva de que a sociedade passou por 

grandes transformações nas décadas passadas, sobretudo pelo advento das novas 

tecnologias. Tal grupo aprofunda sua análise considerando o fato de que as escolas 

são de alguma forma afetada por tal processo. Num primeiro momento, pelo próprio 

interesse dos governantes em prover uma formação para um mundo que exige 

novas habilidades profissionais, em segundo, pelas mudanças na dinâmica 

relacional entre os diversos entes das comunidades escolares, que é influenciada 

por um contexto social com grande mediação dos aparatos digitais. Nesse sentido, 

os textos de Armando Valente, José de Almeida, José Moran, Maria Bianconcini de 

Almeida entre outros são de suma importância para entender os desafios 

enfrentados pelas escolas, e, portanto, gestores, professores e alunos brasileiros. 

 Neste segundo capítulo, o texto será dividido em duas partes: uma primeira, 

em que trato das reflexões acerca da sociedade em rede e, uma segunda, mais 

focada no entendimento das interferências desse contexto societário na educação.  

 

2.1 As tecnologias da informação e o contexto político-econômico 

 

 Vivemos numa era em que a criação, distribuição, gestão e análise de 

conteúdos informacionais são de extrema importância. Ao longo das últimas 

décadas, tais processos se constituíram com uma forte dependência de aparatos 

digitais, capazes de instrumentalizar as ações humanas em diversos campos. Não 

foi por menos que no século XX e início do século XXI, os países mais 

desenvolvidos foram aqueles capazes de atingir um alto padrão de inovação no 

desenvolvimento de novas tecnologias, sobretudo as digitais (DOWBOR, 2001; 

SANTOS, 2004). 

 Grande parte dessas inovações tecnológicas foi financiada por fontes 

estatais. Isso abre margem para dois importantes aspectos: a dimensão ideológica, 

mais precisamente, a do desenvolvimento econômico, existente na constituição das 
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chamadas sociedades da informação (KUMAR, 2006), e que as tecnologias não são 

neutras, podendo suas aplicações trazer benefícios e/ou malefícios para diversos 

grupos sociais (LEVY, 2000; LEMOS, 2002).  

 O "boom tecnológico" vivenciado no pós-segunda guerra é fruto de 

investimentos que tinham, em grande parte, objetivo de atender demandas bélicas, o 

que além de consumir grandes cifras de financiamento, exigiu uma série de 

incentivos e flexibilizações nos âmbitos fiscais e legais. Não é por menos que os 

maiores parques tecnológicos são caracterizados por uma forte concentração 

geográfica, o que para além do interesse estatal, pode ser explicado pelos seguintes 

fatores: primeiramente, a existência de capital humano (cientistas, engenheiros etc.) 

estimulado a investir no desenvolvimento de soluções necessárias às demandas 

provenientes de um contexto de inovação. Em segundo, um ambiente propício aos 

aportes financeiros e jurídicos, eliminando barreiras e entraves burocráticos. Um 

terceiro ingrediente é a capacidade de atrair investimentos, permitindo o 

financiamento de pesquisas, testes e produção de novas tecnologias (CASTELLS, 

1996). 

 Vários países tentaram seguir esse padrão de concentrar grandes 

investimentos e recursos humanos numa dada região, na perspectiva de integrar 

suas unidades produtivas e despontar tecnologicamente. Zelenograd, o “Vale do 

Silício Soviético”, é um importante exemplo: apesar de ter consumido vultosos 

investimentos estatais, não conseguiu estender a atmosfera da inovação para o 

Império Comunista (CASTELLS, 2001). A URSS chegou a construir poderosos 

armamentos e até obteve invejáveis êxitos em alguns ramos das ciências naturais 

aplicadas. Mas, conforme descreveu Hobsbawm (1994), do que valeu produzir 80% 

mais aço e cinco vezes mais tratores que os EUA, aviões, submarinos e mísseis de 

ponta, quando a rigidez e a inflexibilidade, impostas pela burocracia soviética, não 

fez frente a um contexto econômico cada vez mais dependente de silício e 

softwares.  

 Enquanto Zelenograd mantinha seus brilhantes pesquisadores reclusos e 

constantemente vigiados, o Vale do Silício atraía pessoas de todo o mundo, 

estimulados pelas oportunidades econômicas e também pelo o ambiente propício ao 

intercâmbio de experiências. Um dos hábitos comuns aos profissionais e curiosos 

das empresas de tecnologia dessa região, era o de frequentar espaços como clubes, 

bares e restaurantes, participando de debates sobre as últimas invenções ocorridas 
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no campo da informática e eletrônica. Os criadores da Apple, Steve Jobs e Wozniak, 

por exemplo, chegaram a fazer parte dos mesmos grupos compostos por 

entusiastas da computação. Quando despertaram para a possibilidade de criar seu 

próprio negócio, encontraram um cenário extremamente propício para pôr em prática 

suas ideias e fundarem uma das mais bem sucedidas empresas (GALLO, 2010, p. 

19).  

 Em ambos os casos – o do Vale do Silício e de Zelenograd - o Estado teve 

papel fundamental no direcionamento de verbas bilionárias com o objetivo de 

desenvolver novas tecnologias. O grande diferencial, é que no exemplo americano 

houve uma apropriação social das inovações. As pesquisas realizadas para um fim 

armamentista, em muitos casos, ganharam aplicações comerciais. A internet talvez 

seja o exemplo mais emblemático: criada para permitir a comunicação baseada em 

redes militares, em poucos anos passou a ser uma ferramenta largamente utilizada 

por diversos setores da sociedade, tendo grande impacto na forma como nos 

relacionamos (LEVY, 2000, p. 226).  

 Nesse sentido, Yoshai Benkler chama a atenção para o fato de que a maneira 

como informação e conhecimento são produzidos e distribuídos tem grande 

interferência no desenvolvimento social. Ele afirma que “Informação, conhecimento e 

cultura são centrais para a liberdade e desenvolvimento humano. A forma como eles 

são produzidos e intercambiados em nossa sociedade afeta criticamente a maneira 

como enxergamos o mundo e como ele pode ser” (BENKLER, 2006, p. 10)
2
.  

 As novas tecnologias da informação e comunicação foram instrumentos 

fundamentais para a constituição de um período em que as mudanças na sociedade 

são mais dinâmicas. Talvez um dos principais condicionantes de nosso modelo 

societário seja o constante fluxo de trocas, possibilitadas pela velocidade de 

circulação das informações. O grande diferencial que os dispositivos de informática 

trouxeram ao campo comunicacional, e daí sua importância, é a capacidade de 

reunir várias tecnologias num único equipamento, o que não só agiliza a 

comunicação, mas também a torna mais acessível. Um computador com conexão à 

internet, por exemplo, permite que textos, imagens e sons sejam transmitidos em 

                                                             
2 Tradução nossa. O trecho original “Information, knowledge, and culture are central to human 

freedom and human development. How they are produced and exchanged in our society critically 
affects the way we see the state of the world as it is and might be...” (BENKLER, 2009, p. 10). 
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tempo real, a partir de um processo em que os átomos tornam-se bits, ou seja, se 

virtualizam e quebram as barreiras do tempo e espaço. Como descreve Negroponte: 

 
A melhor maneira de avaliar os méritos e as consequências da vida 
digital é refletir sobre a diferença de bits e átomos. Embora não haja 
a menor dúvida de que estamos numa era da informação, a maior 
parte das informações chega até nós sob a forma de átomos: jornais, 
revistas e livros. Nossa economia pode estar rumo a uma economia 
da informação (bits), mas medimos o comércio e fazemos nossos 
balanços pensando em termos de átomo... A superestrada da 
informação nada mais é do que o movimento global de bits sem peso 
à velocidade da luz. Todas as indústrias, uma após outra, olham-se 
no espelho e se perguntam sobre seu futuro; pois bem, esse futuro 
será determinado em 100% pela possibilidade de seus produtos e 

serviços adquirirem forma digital (1995, p. 17-18).  

 

Diante desse contexto, Lawrence Lessig constata que independente das 

pessoas estarem conectadas ou não à grande rede mundial de computadores, suas 

vidas são direta ou indiretamente influenciadas pelas ações que ocorrem no mundo 

virtual. Nos dizeres do próprio autor, “não há mais nenhuma chave que irá nos isolar 

dos efeitos provocados pela internet” (LESSIG, 2005, p. XI). Nesse sentido, o 

exemplo das transações econômicas é bem emblemático: economias de países 

inteiros são afetadas pelas negociações efetivadas nas bolsas de valores. Na crise 

hipotecária de 2007, ocorrida nos EUA, trilhões de dólares migraram rapidamente 

das carteiras voltadas para o financiamento de imóveis, sendo investidos em 

commodities, influenciando assim a alta dos preços dos alimentos e derivados de 

petróleo (SILVA; CORREA, 2009). Grupos populacionais inteiros tiveram seus 

acessos a gêneros alimentícios básicos limitados em decorrência de assombrosa 

massa de transações virtuais que provocou uma grande elevação dos preços.  

 Kuhmar (2006) chama a atenção para o fato de que as lideranças dos países 

mais desenvolvidos tecnologicamente, rapidamente começaram a introduzir medidas 

que estimulassem o acesso às ferramentas digitais desde (19)70. Foi uma forma 

estratégica de extrair vantagens de um novo contexto em que o uso da informação 

contribuiu para remodelar toda uma série de práticas sociais. Isso teve grande 

influência até mesmo nas trocas culturais, já que o acesso aos artefatos digitais 

facilitou a circulação de elementos estéticos presentes nas músicas, nos filmes e na 

moda, contribuindo assim para globalizar estilos e tendências. A tão criticada 

hegemonia americana, para além das armas, se faz presente nos musicais, 

blockbusters e calças jeans espalhados nas mais diversas regiões.  
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 Os índices de desenvolvimento comprovam que tal perspectiva se confirmou 

ao longo dos anos, criando grandes disparidades entre as economias preparadas 

para o advento do digital e as economias que perderam o time desse processo. 

Talvez um dos exemplos mais notáveis seja o da Coréia do Sul, que, em cerca de 

50 anos cresceu seu Produto Interno Bruto em aproximadamente duzentas vezes, 

tendo como uma das principais alavancas as fábricas de eletro-eletrônicos e carros, 

que demandaram vultosos investimentos em educação e financiamento em P&D 

(pesquisa e desenvolvimento). Foi também parte dessa estratégia de inovação, a 

difusão do padrão cultural sul coreano, o que se deu a partir da criação de vários 

produtos midiáticos. O fenômeno K-pop (termo designado para classificar a atual 

safra da música coreana) comprava a eficácia desse conjunto de medidas, fazendo 

com que seus artistas quebrem recordes de compartilhamento e visualizações na 

web3. Segundo Vianna, 

 
O crescimento do k-pop, assim como o do novo cinema coreano (que 
não é só “de arte” e produz também as maiores bilheterias – 
superando blockbusters americanos – em seu país) recebeu apoio 

governamental, que enxerga nas artes elemento importante de sua 
economia voltada para exportação. A história das gravadoras 
coreanas, que desenvolveram seu megamodelo de negócios em 
menos de 20 anos, reflete a trajetória da economia de tigre asiático. 
A renda per capita da Coréia, que era US$ 72 no início do anos 60, 
em três décadas ultrapassou US$ 16 mil. O mundo aprendeu a 
comprar Samsung, LG ou Kia (e a Topic quase virou sinônimo de van 
no Brasil). Uma cultura considerada “cool”, atraente para jovens de 
todos os continentes, torna esses produtos ainda mais vendáveis 
(VIANNA, 2012).  

  
 As novas tecnologias são importantes ferramentas nesse processo: Na 

produção de bens duráveis, permitem baratear os custos e agregar maior valor aos 

produtos. No desenvolvimento de bens imateriais/ simbólicos, encurtam as etapas 

do processo criativo e facilitam o compartilhamento dos conteúdos. 

 Vale salientar que uma esmagadora maioria desses artefatos digitais opera a 

partir de softwares. Os computadores, smartphones e até mesmo tvs demandam 

sistemas capazes de conectá-los com qualquer outro dispositivo, facilitando assim a 

troca informacional entre os usuários e até mesmo entre os aparelhos. Esse 

                                                             
3 A música Gangman Style, do rapper Psy, ilustra bem esse exemplo, sendo o vídeo mais visto da 

história da internet, com mais de 1 bilhão de views, tal como anunciou o portal Techtudo (Em: 
<http://m.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/12/gangnam-style-ganha-contagem-regressiva-
para-1-bilhao-de-views-no-youtube.html.> acesso em 08 em novembro de 2012).  
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contexto levou ao que Lev Manovich chamou de Software Takes Command, ou seja, 

uma dinâmica societária controlada a partir de aparatos digitais. Segundo o autor:  

 
...nossa sociedade contemporânea pode ser caracterizada como 
"sociedade do software" e nossa cultura pode ser justamente 
chamada de "cultura do software" - porque atualmente os softwares 
desempenham um papel central na formação dos elementos 
materiais e em muitos estruturas imateriais que juntos fazem emergir 

"cultura" (MANOVICH, 2008, p. 15)4.  
 

 Atualmente, vários países buscam se fortalecer no campo tecnológico, tendo 

como objetivo melhorar sua participação na economia. Na seção a seguir discutirei o 

caso do Brasil, chamando atenção para o fato de que a inovação tecnológica é 

percebida como uma dimensão estratégia para a consolidação do país no hall dos 

países desenvolvidos.  

 

2.2 O Brasil no contexto da sociedade da informação 

 

 Em relação aos processos tecnológicos inovadores, o Brasil enfrenta grandes 

desafios. Coelho e Feldman afirmam que o nosso sistema de inovação é formado 

por dois pilares: um composto por agências e instituições voltadas para o fomento 

do conhecimento através da produção acadêmica. O outro pilar é o financiamento de 

pesquisa e desenvolvimento de produtos (P&D), com fins mais comerciais. Nesse 

sentido,  

... o Brasil possui atualmente 366 instituições voltadas à produção de 
conhecimento, ciência e tecnologia, distribuídos entre 253 
universidades e 113 centros de ciência, que empregam 85.000 
doutores, aproximadamente. Esse sistema vem aumentando 
consideravelmente o número de mestres e doutores formados por 
ano, atingindo, em 2009, por volta de 38.800 mestres e 11.400 
doutores, que estão impulsionando a produção de publicações 
científicas brasileiras à média anual de crescimento três vezes acima 
da mundial, permitindo o país atingir 2,9% da produção total do 
mundo em 2009 (COELHO; FELDMAN, 2012).  

 
 Já em relação ao segundo pilar, mesmo com iniciativas históricas no âmbito 

de políticas de inovação, o Brasil ainda enfrenta grandes dificuldades. O país ocupa 

posições baixas no ranking de desenvolvimento tecnológico, sendo um grande 
                                                             
4 Tradução nossa. No original: In other words, our contemporary society can be characterized as a 

software society and our culture can be justifiably called a software culture – because today 
software plays a central role in shaping both the material elements and many of the immaterial 
structures which together make up “culture.” (MANOVICH, 2008, p. 15). 
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importador de produtos com alta tecnologias embarcada, o que afeta negativamente 

a balança comercial. Ainda segundo Coelho e Feldman (2012), 

 
a despeito do forte crescimento da publicação científica no Brasil, e 
de certa expansão das universidades e centros de tecnologia, 
verifica-se que se trata de um processo ainda insulado, com entraves 
consideráveis ao desenvolvimento da tecnologia e inovação no país: 
o Brasil ocupa colocações pouco confortáveis nos principais rankings 
mundiais, tanto em inovação como tecnologia. Isto é, embora a 
tecnologia e a inovação tenham sido historicamente incorporadas às 
agendas governamentais e empresariais há tempos, suas 
realizações práticas e o desenvolvimento de ambiente propício a elas 
ainda são deveras incipientes, com seus incrementos mais robustos 
iniciados recentemente e ainda cheio de entraves e percalços. 

 

 Uma das principais causas apontadas para os entraves enfrentados na 

produção de inovação no Brasil é o sistema de incentivos financeiros e fiscais, bem 

como o burocrático sistema jurídico, que inviabilizam as parcerias entre instituições 

públicas e privadas. Segundo um relatório produzido pelo Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial, 

 
O Brasil utiliza, como muitos países, um mix de instrumentos de 
apoio ao P&D do setor privado que inclui incentivos fiscais (apoio 
indireto) e subvenções (apoio direto). A razão de ser dos incentivos é 
alavancar o gasto privado e dar suporte ao aumento da 
competitividade e da produtividade da economia (INSTITUTO DE 
ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010, p. 
11). 

 

 Mas, ainda segundo o relatório, o país apresenta uma taxa de investimento 

em torno de 0,07% do seu PIB para a produção de P&D focada na produção de 

novas tecnologias, um percentual baixo quando comparado a outros países 

industrializados (Ibidem), dentre eles, a Coréia do Sul.  

 Para além das questões de produção, outro gargalo no processo de inovação 

no país é a questão da desigualdade social. A forte concentração de renda acaba se 

reproduzindo em várias instâncias da sociedade. Entre os mais abastados, se 

concentram as pessoas mais qualificadas, por sua vez, com maior acesso aos 

recursos necessários à criação de ações inovadoras. Como evidenciou Ladislau 

Dowbor, 

 
Uma característica que distingue o padrão de desigualdade interna na 
América Latina das outras regiões é a participação dos 10% das 
famílias mais ricas na renda total.”...”O fosso mais profundo situa-se 
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no Brasil, onde a renda per capita dos 10% mais ricos da população é 
32 vezes a dos 40% mais pobres (DOWBOR, 2007, p. 3). 
 

 Nesse contexto, o poder econômico acaba exercendo grande influencia nas 

mais diversas esferas, restringindo a adoção de medidas econômicas que possam 

se estender para o grosso populacional. A Lei Federal nº 7.232/84, por exemplo, foi 

criada com o objetivo de resguardar uma reserva de mercado para proteger a 

indústria nacional de informática (IKEHARA, 2012). Mas, ao invés de tal medida 

estimular o investimento das fábricas de computadores em inovação e qualificação 

de pessoal, na verdade, induziu à produção de máquinas caras e extremamente 

ineficazes quando comparadas aos produtos importados. Ou seja, as grandes 

empresas concentraram as benesses estatais, sem abrir espaço para a 

competitividade, garantindo seus lucros e realizando poucos investimentos em 

processos inovadores. 

 Nesse sentido, a disseminação das novas tecnologias também reproduz 

iniquidades. Feenberg chama atenção para os valores antidemocráticos que orbitam 

em torno da implementação das inovações tecnológicas, atentando para o fato de 

que desde a concepção inicial de um projeto, os valores partilhados pela sociedade 

estão presentes. Segundo o autor: 

 
Num nível mais elevado, a vida p blica envolve escolhas sobre o que 
significa ser humano.  oje estas escolhas são crescentemente 
mediadas pelas decisões técnicas. O que os seres humanos são e o 
que eles serão é decidido na configuração de nossas ferramentas 
tanto quanto das ações dos estadistas e dos movimentos políticos. O 
design da tecnologia é, portanto, uma decisão ontológica carregada 

de conseq ências políticas. A exclusão de uma ampla maioria da 
participação nesta decisão é profundamente antidemocrática 
(FEENBERG, 2002, p. 1).  
  

 Nesse sentido, uma sociedade com grandes índices de exclusão, tem um 

notável déficit de participação de suas camadas menos abastadas em decisões 

governamentais. Com as políticas de inovação tecnológica, parece não ter sido 

diferente. Embora, por exemplo, a implementação da internet no Brasil tenha seu 

início conduzido por instituições públicas – destacando-se a UFRJ e FAPESP - 

foram os agentes privados os grandes responsáveis por estender a infraestrutura 

para o acesso à rede mundial de computadores em todo o país (GARCIA, 1998).  

É possível afirmar que tal processo repetiu as desigualdades econômicas 

geradas pelo modelo societário de desenvolvimento excludente: em 2007, apenas 
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24% dos domicílios brasileiros possuíam computador e menos de 1% das famílias 

que ganhavam até um salário mínimo tinham acesso à internet (FERREIRA; 

ROCHA, 2009). Atualmente, apenas 48% população brasileira tem acesso à rede 

mundial de computadores. Esses dados ainda se tornam mais alarmantes quando 

se constata que menos de 1/3 desses acessos se dão na esfera domiciliar: 

 

Tabela 1 - Dos aproximadamente 84 milhões de pessoas que acessam à 

internet no Brasil (48% da população) o fazem em: 

Local de acesso Percentual 

Lanhouse 31% 

Própria casa 27% 

Casa de amigos e parentes 25% 

Outros locais 17% 

Fonte: Antonioli, 2012. 

 

  

 Ainda sobre a caracterização do acesso à internet pelo público brasileiro, 

Antonioli (2012) descreve que  

 
“50,7 milhões de usuários acessam regularmente a Internet. 38% das 
pessoas acessam à web diariamente; 10% de quatro a seis vezes 
por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 18% uma vez 
por semana. Somando (esses scores), 87% dos internautas 
brasileiros entram na internet semanalmente”.  
 

Quando comparado aos países mais desenvolvidos, observa-se que a 

densidade relativa ao número de internautas brasileiros é bem menor, sem contar 

que a concentração de usuários coincidem com as regiões de maior dinamismo 

econômico. No gráfico abaixo, elaborado pela International Telecommunication 

Union, temos a dimensão da distribuição de usuários na rede mundial de 

computadores pelo globo: 
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Imagem 1 - Mapa da Internet no mundo em 2010 

  

Fonte: International Telecommunication Union. Disponível em 
<http://blog.groosy.com/internet-users> Acesso em 15 dezembro 2012. 

 
 

 Tal como observou Ianni (2010), os investimentos dos polos inovadores no 

Brasil se dão com maior recorrência nas regiões mais ricas. Quando alguma fábrica 

ou empresa se instala fora desses nichos, muitas vezes, isso ocorre à base de 

grandes incentivos fiscais ou até mesmo pela busca de regiões onde os salários 

pagos aos trabalhadores sejam menores e o poder dos sindicatos não se faça tão 

notório. Desse modo, as regiões com altos índices de desenvolvimento econômico 

são também as que oferecem maiores condições de conectividade. Foi atento a 

essa dimensão de desigualdade, e a necessidade de estimular os usos das novas 

tecnologias, por uma questão estratégia, que o Governo Federal criou através do 

decreto 7.175/2010, o Programa Nacional de Banda Larga – Brasil Conectado, com 

o objetivo de 

 
Criar oportunidades, acelerar o desenvolvimento econômico e social, 
promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades social e 
regional, promover a geração de emprego e renda, ampliar os 
serviços de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos 
serviços do Estado, promover a capacitação da população para o uso 
das tecnologias de informação e aumentar a autonomia tecnológica e 
a competitividade brasileiras (BRASIL, 2012). 

  

http://blog.groosy.com/internet-users
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 Ainda sobre essa questão do acesso aos dispositivos digitais, o Brasil tem um 

número de linhas habilitadas maior do que o seu contingente populacional. Segundo 

dados da Anatel, coletados em outubro de 2012, o país tem 259,29 milhões de 

linhas de celular, sendo 80,94% dessas na modalidade pré-paga (INFO, 2012). Vale 

citar que as tarifas praticadas em território nacional são as mais caras do mundo. As 

teles ocupam o 5º lugar em lucratividade, perdendo só para setores como o bancário 

e energético (DUARTE, 2012). Mas, a qualidade dos serviços não acompanha as 

altas tarifas cobradas, o que levou a ANATEL a proibir a habilitação de novas linhas 

com o objetivo de evitar congestionamento na rede, tal como anunciado no Estadão 

em julho de 2012, “Anatel suspende venda de chips de Claro, Oi e TIM” (ESTADÃO, 

2012).  

 O Brasil, mesmo sendo uma potência econômica, tem sérias dificuldades no 

que diz respeito à inserção na era digital. Em primeiro, pela carência de ações 

eficazes para permitir o desenvolvimento das novas tecnologias, seguido pela 

própria exclusão, ou então, acesso não qualificado, de sua população aos recursos 

tecnológicos como computadores ou telefones. 

 Levando em consideração os escritos dos teóricos da sociedade da 

informação, argumentamos que desde os anos (19)70 o país procura ampliar os 

usos da informática por vários canais, dentre eles, as instituições educacionais, 

como uma forma de combater a exclusão digital e formar pessoas preparadas para 

um contexto econômico baseado nas trocas informacionais (VALENTE, 2000).  

 Defendo que o Programa Um Computador Por Aluno é fruto desse contexto 

político-econômico, introduzido como um projeto educacional utilizando tecnologia, 

inclusão digital e proporcionando o crescimento da cadeia produtiva nacional, 

estimulando o desenvolvimento econômico e cultural, uma forma de inserir parcelas 

menos favorecidas da população brasileira em dinâmicas comuns aos países mais 

desenvolvidos tecnologicamente. 

 No tópico a seguir discuto sobre a introdução das novas tecnologias no 

contexto educacional e como, ao mesmo tempo, tal ação pode permitir mudanças 

nas práticas pedagógicas e contribuir para formar os trabalhadores do século XXI.  
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2.3 A educação e a sociedade da informação 

 

 Uma das principais marcas de nossa sociedade são as rápidas 

transformações ocorridas no âmbito econômico, por sua vez tecnológico. Tal 

processo interfere em diversas esferas do cotidiano, mudando a forma como nos 

relacionamos, trabalhamos, aprendemos etc. Nesse sentido, Valente argumenta 

que: 

Essas mudanças implicam profundas alterações em praticamente 
todos os segmentos da nossa sociedade, afetando a maneira como 
atuamos e pensamos. Elas demarcam a passagem para a sociedade 
do conhecimento, na qual fatores tradicionais de produção como a 
matéria-prima, o trabalho e o capital terão um papel secundário... O 
conhecimento e, portanto, os seus processos de aquisição assumirão 
um papel de destaque, de primeiro plano. Essa valorização do 
conhecimento demanda uma nova postura dos profissionais em geral 
e, portanto, requer o repensar dos processos educacionais, 
principalmente os que estão diretamente relacionados com a 
formação de profissionais e com os processos de aprendizagem. 
(VALENTE, 1999, p. 31). 

 

 Uma das principais exigências para o profissional do século XXI é a 

capacidade de ser flexível, o que implica no desenvolvimento do potencial criativo e 

também da habilidade para incorporar as constantes inovações surgidas no âmbito 

do processo produtivo. Enquanto na sociedade industrial cabia ao trabalhador 

executar funções repetidas e cronometradas, na conjuntura informacional, é possível 

que em todo instante este mesmo profissional atue em diferentes pontos da 

produção, sendo mais autônomo para gerir suas ações. Ainda segundo Valente: 

 
O que ocorre na produção é a passagem do paradigma da produção 
em massa para o paradigma da produção “enxuta” – do  ordismo, 
que empurra o produto na linha de montagem e, portanto, para o 
cliente, para uma produção desencadeada pelo cliente “puxando” o 
produto da prateleira. Alguns serviços, como supermercados, bancos 
24 horas e restaurantes self-services já operam com base no 
paradigma enxuto, também conhecido como o paradigma do “puxar”. 
Embora sutil, a mudança do “empurrar” para o “puxar” implica 
alterações profundas, principalmente no nível de formação dos 
trabalhadores. No  ordismo, o controle da produção está centralizado 
nas mãos de especialistas que planejam a tarefa, fragmentando-a em 
subtarefas simples para serem dominadas e realizadas por 
trabalhadores com pouca qualificação.  á a produção enxuta exige 
trabalhadores melhor qualificados, capazes de assumir 
responsabilidades, tomar decisões e buscar soluções para problemas 
que ocorrem durante o processo de produção. De fato, o nosso bom 
desempenho no supermercado, no banco 24 horas e no restaurante 
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self-service exige muito mais conhecimento e discernimento do que 
acontecia quando éramos “servidos” (Ibidem, p. 32). 

 

 Atualmente um dos grandes desafios enfrentados pelos sistemas 

educacionais é a transição para a incorporação de práticas mais flexíveis, portanto, 

condizentes com a conjuntura societária informacional. Enquanto em muitos setores 

da economia os modos de produção sofreram grandes mudanças para incorporar as 

exigências de um mercado globalizado e bastante fluído, muitas instituições de 

ensino ainda mantém uma estrutura referenciada na formação de massa, em que os 

gestores procuram implementar medidas com forte rigidez hierárquica, o que 

também é reproduzido na concepção dos professores como detentores de todo o 

saber, cabendo aos estudantes o papel de reproduzir o que seus mestres julgam 

importante aprender. Nesse aspecto, 

as mudanças que ocorrem na Educação são lentas e quase 
imperceptíveis. Mesmo nos países mais ricos, como Estados Unidos 
e  rança... temos enormes avanços tecnológicos, onde a mudança é 
real e palpável, porém do ponto de vista pedagógico essa mudança 
é, praticamente, inexistente... mesmo no Brasil, a maior parte das 
escolas se rotulam “construtivistas” ou “cognitivistas”, e os 
professores afirmam que preferem a abordagem cognitivista. No 
entanto, usam e acabam praticando a abordagem tradicional... Assim, 
a questão que se coloca é  “Como as mudanças que estão 
acontecendo na sociedade deverão afetar a Educação e quais serão 
suas implicações pedagógicas?” 
A mudança pedagógica que todos almejam é a passagem de uma 
Educação totalmente baseada na transmissão da informação, na 
instrução, para a criação de ambientes de aprendizagem nos quais o 
aluno realiza atividades e constrói o seu conhecimento. (Ibidem, p. 
31-32).  

 

 Chamando a atenção para o fato de que muitos sistemas educacionais ainda 

estão parados no tempo, o autor continua descrevendo que: 

A Educação é um serviço e, como tal, sofre e se adéqua às 
concepções paradigmáticas que vive a sociedade. Portanto, ela 
passa pelas mesmas transformações que outros segmentos da 
sociedade passam... à medida que começam a surgir sistemas 
produtivos urbanos mais complexos, como a fábrica ou a empresa, há 
a necessidade de educar mais pessoas. O modelo adotado foi o da 
produção em massa, condizente com o novo paradigma que emergia 
– aplicação das idéias do  ordismo na Educação. 
A Educação no paradigma  ordista é baseada no “empurrar” a 
informação para o aluno. A escola pode ser vista como uma linha de 
montagem, em que o aluno é o produto que está sendo educado ou 
“montado” e os professores são os “montadores”, que adicionam 
informação ao produto. Além disso, existe a estrutura de controle do 
processo de “produção”, formada por diretores, supervisores que 
verificam se o “planejamento da produção”, traduzido em termos de 
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métodos, currículo e disciplinas, está sendo cumprido. A Educação 
atual opera com base no racional, em que “se tudo for realizado de 
acordo com o plano, a linha de montagem deve produzir alunos 
capacitados”. Caso contrário, existem as ações corretoras, como a 
recuperação ou a repetência (Ibidem, p. 35). 

  

 Esse deslocamento para com o contexto o qual muitos jovens estão inseridos 

é apontado como um dos principais entraves do sistema educacional brasileiro. 

Segundo dados da pesquisa “Motivos da Evasão Escolar”, empreendida pela  GV e 

coordenada por Neri (2009), 40% dos estudantes que deixam de frequentar o ensino 

médio o fazem por acharem suas instituições de ensino desinteressantes. Tal como 

evidenciou Prensky (2001), há uma espécie de abismo geracional entre os 

professores e alunos. Enquanto os primeiros ainda insistem em conduzir uma prática 

educacional nos moldes condizentes com suas formações, ou seja, um modelo em 

que o professor ocupa um lugar de centralidade, o segundo grupo anseia por um 

ambiente educacional onde suas linguagens sejam incorporadas, possibilitando que 

as vivências de seu cotidiano possam trazer um pouco mais de dinamismo à escola. 

Sobre este aspecto, Moran escreve que: 

 
Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos 
tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos 
continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara 
sensação de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas 
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p. 11).  
 

Uma educação voltada para o século XXI deve incorporar as inovações do 

atual contexto societário, tendo como base a formação crítica e autônoma, 

garantindo assim que professores e estudantes sejam parceiros nas práticas de 

construção do conhecimento. A quantidade de informação que circula nos diversos 

canais informativos, dentre eles, a internet, sem contar o constante crescimento do 

acesso a esses meios, inviabiliza uma prática conteudista e descontextualizada com 

o universo dos alunos. É necessário que os estudantes possam compreender o que 

fazem e, o principal, possam desenvolver as habilidades necessárias para extraírem 

informações das mais diversas fontes, dando aplicabilidade ao que vivenciam em 

suas salas de aula (VALENTE; ALMEIDA, 2011).  

 Desde a década de (19)70, vários países apostaram na introdução dos 

recursos informáticos nas escolas como uma maneira de não só introduzirem seus 

alunos e professores mais rapidamente às dinâmicas do contexto societário 
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informacional, mas também como uma forma de interferir nas práticas pedagógicas. 

Como evidenciou Valente (1999), ao estudar mais detalhadamente as políticas de 

informatização educacional desenvolvidos na França e Estados Unidos da América, 

houve um grande incentivo para aquisição de computadores e o desenvolvimento de 

softwares educacionais, na perspectiva de que essas ferramentas pudessem ensinar 

aos alunos, provocando assim, dentre outras coisas, uma revolução nas escolas. 

 Para Almeida, a adoção dos recursos informáticos nas esferas educacionais é 

condizente com uma proposta política com objetivos claros de estabelecer padrões 

hegemônicos no que diz respeito à formação de concepções e hábitos necessários a 

um mundo conectado pelos recursos telemáticos. Para o autor: 

O ingresso da educação na informática não se deve apenas à boa 
vontade deste ou daquele educador ou do caráter progressista de 
determinado governo. Desde uma ótica mais abrangente, sua 
utilização na educação, como nos demais setores da sociedade, se 
deve a um projeto organizativo de uma classe social, sua 
proprietária. É dela todo o aparato tecnológico da informática e é dela 
todo o domínio de sua tecnologia (ALMEIDA, 2012, p. 55).  
  

 Mesmo tendo uma visão bastante crítica ao que concerne a introdução nas 

novas tecnologias no ambiente escolar, Almeida atenta para o caráter ambivalente 

que ações tomadas com a finalidade de introduzir inovações no sistema educativo 

podem ter. Ele descreve que: 

A origem do pensamento e dos aparelhos computacionais está ligada 
visceralmente ao desenvolvimento de um modo de produção voltado 
para o rendimento industrial e bélico de modelo concentrador. De 
modo algum pode-se imaginar que a origem do computador tenha 
vinculação comas necessidades de camadas carentes ou com a 
solução de problemas de distribuição de renda. No entanto, crer na 
impossibilidade de que esta conquista tecnológica possa ir 
recebendo um sinal que lhe imprima sentido oposto é crer numa 
história mecânica e fatalista (Ibidem, p. 47).  

 

  Mesmo existindo todo um interesse de corporações e agências estatais em 

pontuar a utilização desses recursos informáticos, o que se observou na prática é 

que eles foram incorporados mais como uma ferramenta de ensino, ou seja, 

tecnologias que de algum modo complementam a prática dos professores. No caso 

dos Estados Unidos, por exemplo, houve um boom no desenvolvimento de 

softwares educacionais voltados para a instrução dos estudantes, de certo modo, 

reproduzindo as máquinas de ensinar skinerianas. Sobre esse aspecto, Valente 

escreve que: 
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... (as) modalidades de uso do computador na educação apontam 
para uma nova direção  o uso desta tecnologia não como  máquina 
de ensinar  mas, como uma nova mídia educacional  o computador 
passa a ser uma ferramenta educacional, uma ferramenta de 
complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na 
qualidade do ensino. Isto tem acontecido pela própria mudança na 
nossa condição de vida e pelo fato de a natureza do conhecimento 
ter mudado.  oje, nós vivemos num mundo dominado pela 
informação e por processos que ocorrem de maneira muito rápida e 
imperceptível. Os fatos e alguns processos específicos que a escola 
ensina rapidamente se tornam obsoletos e in teis. Portanto, ao invés 
de memorizar informação, os estudantes devem ser ensinados a 
buscar e a usar a informação. Estas mudanças podem ser 
introduzidas com a presença do computador que deve propiciar as 
condições para os estudantes exercitarem a capacidade de procurar 
e selecionar informação, resolver problemas e aprender 
independentemente (VALENTE, 2000, p. 6-7). 

 

 Atualmente, um dos grandes debates sobre a utilização das novas 

tecnologias em sala de aula é voltado para as possibilidades desses artefatos 

contribuírem para as práticas docentes, permitindo assim a ressignificação dos 

papéis desempenhados por professoras e alunos. Com a internet, por exemplo, um 

universo de informações é disponibilizado através de poucos clicks. Desse modo, o 

que se trabalha nas exposições apoiadas por livros didáticos pode ser ampliando de 

uma forma mais autoral, dando abertura para uma maior participação dos 

estudantes na construção do conhecimento.  

 Sobre essa questão, Moran faz a advertência de que: 

...se ensinar dependesse só de tecnologias, já teríamos achado as 
melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não 
resolvem as questões de fundo. Ensinar e aprender são os desafios 
maiores que enfrentamos em todas as épocas e particularmente 
agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de 
gestão industrial para o da informação e do conhecimento (MORAN; 
MASETTO; BEHRENS, 2004, p. 12). 

 

 Nesse sentido, ensinar e aprender devem ser entendidos como processos 

sociais que sofrem influências culturais das mais diversas ordens. Cada sujeito tem 

sua forma de agir e entender o mundo no meio dessa teia cultural, e é nesse 

aspecto que muitos sistemas educacionais falham, ao serem constituídos para 

formar os indivíduos de forma unívoca. Embora as novas tecnologias por si não 

possam solucionar o problema da descontextualização vivenciada em práticas 

educacionais, elas abrem caminho para novas condicionantes, e, uma das razões 
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para tal processo, é a capacidade de interferir no modo como as professoras e os 

alunos se comunicam. Ainda segundo Moran, 

Um dos eixos das mudanças na educação passa pela sua 
transformação em um processo de comunicação autêntica e aberta 
entres professores e alunos, principalmente incluindo também 
administradores, funcionários e a comunidade, notadamente os pais. 
Só vale a pena ser educador dentro de um contexto comunicacional 
participativo, interativo, vivencial. Só aprendemos profundamente 
dentro desse contexto. Não vale a pena ensinar dentro de estruturas 
autoritárias. Por até ser mais eficiente a curto prazo – os alunos 
aprendem rapidamente determinados conteúdos programáticos, mas 
não aprender a ser pessoas, a ser cidadãos (Ibidem, p. 12).  

 

 A mudança no papel do professor, dentre vários aspectos, é fundamental para 

a consolidação de um processo em que a construção do conhecimento seja mais 

participativa e colaborativa, permitindo assim a constante troca com seus alunos. As 

novas tecnologias, principalmente os computadores com acesso à internet, 

favorecem essa prática, dando a possibilidade para que ações como, por exemplo, a 

pesquisa, seja feita através de várias fontes, compostas pelas mais diversas 

linguagens, em que as diferentes formas de conceber a realidade possam ser 

representadas a cada conteúdo buscado. Sobre tal processo, mais uma vez 

recorrendo aos escritos de Moran: 

O que muda no papel do professor? Muda a relação do espaço, 
tempo e comunicação com os alunos. O espaço de trocas aumenta 
da sala de aula para o virtual. O tempo de enviar ou receber 
informações amplia-se para qualquer dia da semana. O processo de 
comunicação se dá na sala de aula, na internet, no e-mail, no chat. É 
um papel que combina alguns momentos do professor convencional 
– às vezes é importante dar uma bela aula expositiva – com alguns 
momentos do gerente de pesquisa, do estimulador de busca, do 
coordenador dos resultados. É um papel de animação e coordenação 
muito mais flexível e constante, que exige muita atenção, 
sensibilidade, intuição (radar ligado) e domínio tecnológico (Ibidem, 
p. 50). 

 

 Ao se abrir a sala de aula para a utilização das novas tecnologias, é comum 

ocorrerem alguns conflitos, afinal, operar mudanças em estruturas comumente 

tomada por décadas de rituais e simbologias que estão impregnadas na forma como 

as pessoas agem e também na arquitetura e organização dos espaços, pode ser um 

processo difícil. Sobre essa questão, Valente e Almeida escrevem que 

 Estudos sobre o uso das tecnologias na educação em 
diferentes países evidenciam que experiências educacionais com as 
TDIC (tecnologias digitais da informação e comunicação) provocam 
tensões, conflitos e desafios nas relações em sala de aula e na 
escola. Isso porque os alunos se apropriam das tecnologias e 
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convivem harmoniosamente com o mundo digital de um modo mais 
confortável do que os educadores (professores, gestores, 
especialistas em educação), muitos dos quais se mostram inseguros 
em relação a essas tecnologias e demonstram pouco interesse em 
incorporá-las ao currículo e a prática pedagógica. (VALENTE; 
ALMEIDA, 2011, p. 27). 

  

 Os currículos escolares, de uma forma geral, ainda são bastante focados nas 

competências e habilidades voltadas para o letramento e o numeramento. Isto 

também pode ser um dos fatores que dificulta a adoção das novas tecnologias em 

sala de aula, já que todas as escolhas do que deve ou não integrar os conteúdos 

trabalhados pelos professores acabam, ao menos em tese, tendo o objetivo de 

preparar os estudantes para um modelo societário não condizente com a sociedade 

da informação. Sendo assim, 

 ...do modo que o currículo tem como uma de suas metas básicas o 

domínio da leitura e da escrita para empregá-los no desenvolvimento 
pessoal e profissional, na convivência, no contexto sociocultural e no 
pleno exercício da cidadania, hoje também é necessário que o 
currículo abarque os letramentos digitais e midiáticos de modo que 
as crianças, jovens e adultos possam ler, escrever e aprender 
empregando múltiplas linguagens de comunicação e expressão 
propiciadas pelas TDIC (tecnologias digitais da informação e 
comunicação) e mídias por elas veiculadas. (Ibidem, p. 28).  

 

 Nesse sentido, as concepções sobre o que é ensino e aprendizagem devem 

passar por mudanças, contribuindo para que os estudantes possam aprender a lhe 

dar com o grande quantitativo de informações proporcionadas pela nossa dinâmica 

societária, passando a ter uma postura mais proativa e crítica nos processos de 

construção do conhecimento. Para Moran,  

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-
temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos 
mais abertos de pesquisa e de comunicação. Uma das dificuldades 
atuais é conciliar a extensão da informação, a variedade de fontes de 
acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, em espaços 
menos rígidos, menos engessados. Temos informações demais e 
dificuldade em escolher quais são significativas para nós e conseguir 
integrá-las dentro de nossa mente e da nossa vida. A aquisição da 
informação, dos dados dependerá cada vez menos do professor. As 
tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma 
rápida e atraente. O papel do professor – o papel principal – é ajudar 
o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los 
(MORAN, 2003). 

 

 Outro importante elo no que diz respeito à implementação das mudanças 

necessárias para o trabalho com as novas tecnologias é a gestão da escola. Embora 
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as novas tecnologias contribuam para a emergência de contextos com maior fluidez 

nas trocas informacionais entre os professores e alunos, é preciso que a cultura 

organizacional da instituição seja minimamente propícia ao estabelecimento de tais 

práticas.  

Cada organização precisa encontrar sua identidade educacional, 
suas características específicas, o seu papel. Um projeto inovador 
facilita as mudanças organizacionais e pessoais, estimula a 
criatividade, propicia maiores transformações. Um bom diretor... pode 
contribuir para modificar uma ou mas instituições educacionais. Uma 
parte das nossas dificuldades em ensinar se deve também a 
mantermos no nível organizacional e interpessoal formas de 
gerenciamento autoritário... (MORAN, 2007,  p. 31).  
 

 
 Desse modo, o trabalho com as novas tecnologias no ambiente escolar exige 

uma maior flexibilidade na implementação dos projetos pedagógicos, permitindo 

desde as mudanças nos papéis exercidos pelos diferentes membros da comunidade 

escolar e até mesmo o enfrento das contingências provocadas pelas adversidades 

das mais diversas ordens. Desse modo,  

Avançaremos mais se aprendemos a equilibrar planejamento e a 
criatividade, a organização e a adaptação a cada situação, a aceitar 
os imprevistos, a gerenciar o que podemos prever e a incorporar o 
novo, o inesperado. Planejamento aberto, que prevê, que está pronto 
para mudanças, para sugestões, adaptações. Criatividade, que 
envolve sinergia, pôr as diversas habilidade em comunhão, valorizar 
as contribuições de cada um, estimulando o clima de confiança, de 
apoio... com a flexibilidade procuramos adaptar-nos às diferenças 
individuais, respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as 
diferenças locais e os contextos culturais. Com a organização, 
buscamos gerenciar as divergências, os tempos, os conteúdos, os 
custos, estabelecemos os parâmetros fundamentais (Ibidem, 2000,  
p. 29).  

 
 Nesse sentido, uma das maneiras mais eficazes de se utilizar as novas tecnologias é 

a metodologia do projeto de aprendizagem, em que, em linhas gerais, os professores atuam 

como orientadores dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, cabendo aos alunos se 

reunirem em equipes e empreender pesquisas para realizar uma dada atividade ou 

problemas. Conforme já anteriormente citado, a introdução das tecnologias em si podem 

não promover grandes mudanças nas práticas pedagógicas, mas a utilização planejada e 

flexível desses artefatos, voltada para explorar suas potencialidades no que concerne ao 

incremento das trocas de informação e a construção do conhecimento de forma 

colaborativa, possibilita trazer grandes ganhos para o ambiente escolar. Segundo Almeida: 
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A prática pedagógica por meio do desenvolvimento de projetos é 
uma forma de conceber educação que envolve o aluno, o professor, 
os recursos disponíveis, inclusive as novas tecnologias, e todas as 
interações que se estabelecem nesse ambiente, denominado 
ambiente de aprendizagem. Este ambiente é criado para promover a 
interação entre todos os seus elementos, propiciar o 
desenvolvimento da autonomia do aluno e a construção de 
conhecimentos de distintas áreas do saber, por meio da busca de 
informações significativas para a compreensão, representação e 
resolução de uma situação-problema. Fundamenta-se nas ideias 
piagetianas sobre desenvolvimento e aprendizagem, inter-
relacionadas com outros pensadores dentre os quais destacamos 
Dewey, Freire e Vygotsky (ALMEIDA, 1999). 

 

 Ainda segundo a autora, o projeto de aprendizagem promove a transdisciplinaridade, 

já que a não linearidade na forma como os objetos - sejam eles atividades e problemas - são 

trabalhados, estimula a busca para as resoluções em diversos campos do conhecimento. 

Sem contar a possibilidade de incorporar situações próximas à realidade dos estudantes 

envolvidos, o que, certamente interfere na motivação dos estudantes. Almeida escreve que: 

 
A aprendizagem por projetos ocorre por meio da interação e 
articulação entre conhecimentos de distintas áreas, conexões estas 
que se estabelecem a partir dos conhecimentos cotidianos dos 
alunos, cujas expectativas, desejos e interesses são mobilizados na 
construção de conhecimentos científicos. Os conhecimentos 
cotidianos emergem como um todo unitário da própria situação em 
estudo, portanto sem fragmentação disciplinar, e são direcionados por 
uma motivação intrínseca. Cabe ao professor provocar a tomada de 
consciência sobre os conceitos implícitos nos projetos e sua 
respectiva formalização, mas é preciso empregar o bom-senso para 
fazer as intervenções no momento apropriado (Ibidem). 

 
 

 Mas, para poder realizar as intervenções mediadas pelos artefatos digitais, é 

necessário que os professores tenham domínio sobre as ferramentas e também 

metodologias possíveis de serem aplicadas levando-se em consideração seu contexto. Isto 

permitirá o planejamento das atividades adequadas e também explorar as possibilidades 

com o máximo de proveito para a construção do conhecimento. Sendo assim: 

….caso o professor não conheça as características, potencialidades 
e limitações das tecnologias e mídias, ele poderá desperdiçar a 
oportunidade de favorecer um desenvolvimento mais poderoso do 
aluno. Isto porque para questionar o aluno, desafiá-lo e instigá-lo a 
buscar construir e reconstruir conhecimento com o uso articulado de 
tecnologias, o professor precisa saber quais mídias são tratadas por 
essas tecnologias e o que elas oferecem em termos de suas 
principais ferramentas, funções e estruturas. (ALMEIDA, 2003, p. 13) 
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 Daí a importância para que sejam promovidas atividades de formação, com o 

intuito de preparar o professor para se deparar com a emergência de diferentes 

práticas pedagógicas e também com as limitações e possibilidades dos artefatos 

digitais. Sem contar o fato de que as formações são muitas vezes o espaço em que 

o professor pode realizar o intercâmbio sobre as experiências bem sucedidas ou 

então que precisem ser melhor estruturadas. Desse modo,  

 
Evidencia-se, portanto, a importância da atuação do professor e 
respectivas competências em relação à mobilização e emprego das 
mídias, subsidiado por teorias educacionais que lhe permitam 
identificar em que atividades essas mídias têm maior potencial e são 
mais adequadas. Para que o professor possa desenvolver tais 
competências, é preciso que ele esteja engajado em programas de 
formação, participando de comunidades de aprendizagem e produção 
de conhecimento (Ibidem, p. 13). 

 

 Há décadas países como Estados Unidos, França e Brasil tentam introduzir 

as novas tecnologias no contexto escolar. Essas iniciativas, num primeiro momento, 

tiveram o objetivo de dar início à mudança nas práticas educacionais e também 

formar os estudantes para um período em que a flexibilidade e a habilidade de gerir 

um grande montante de informação é de extrema importância para o mundo. 

No caso brasileiro, os recursos informáticos são geralmente utilizados como 

ferramentas que auxiliam nas práticas dos professores. Mas, as potencialidades 

desses artefatos, em muitos casos, não são devidamente exploradas. É necessário 

que sejam promovidas formações em larga escala, permitindo que os profissionais 

da educação possam conhecer a fundo essas ferramentas e também ter contato 

com novas práticas pedagógicas, possibilitando que esses recursos possam 

interferir positivamente na sala de aula e contribuir para que a construção do 

conhecimento de forma mais participativa, colaborativa e significativa.  

 O trabalho com as novas tecnologias também não se restringe à sala de aula. 

É necessário que toda comunidade escolar se envolva no trabalho com os recursos 

informáticos, facilitando a emergência de práticas pedagógicas diferenciadas, dentre 

elas, o trabalho com projetos de aprendizagem.  

Neste capítulo procurei analisar as condicionantes políticas e econômicas que 

interferem na educação e também no desenvolvimento e implementação das novas 

tecnologias. Defendo que O Programa Um Computador Por Aluno, dentre outros 

fatores, é mais uma iniciativa implementada pelo Governo Federal com o objetivo de 
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trazer mudanças para mudanças para a educação e assim conseguir uma melhor 

inserção na sociedade informacional. Na próxima seção, falarei mais 

detalhadamente sobre o desenvolvimento do PROUCA.  
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3 O Programa Um Computador Por Aluno 

 

 A ideia de garantir um computador por aluno não é recente. Desde a década 

de (19)60, alguns pesquisadores já sonhavam com a possibilidade das salas de aula 

serem tomadas por dispositivos que ampliassem as fontes de aprendizagem e 

introduzissem as crianças, adolescentes e jovens ao mundo digital. Segundo 

Valente e Almeida, essa proposta foi idealizada por 

Alan Kay, em 1968, após ter visitado Seymour Papert no 
Massachusetts Institute Technology (MIT), quando este pesquisador 
estava iniciando seu trabalho com o Logo. Kay ficou impressionado 
com o fato de as crianças estarem usando o computador para 
resolver problemas complexos de matemática e entendeu que cada 
criança deveria ter seu computador portátil. A proposta era que cada 
criança usasse esse computador para concretizar suas ideias através 
da construção de simulações. Mais do que o hardware ou o software, 
Kay idealizava seu computador portátil como um meio para 
expressar e comunicar o que as crianças estavam pensando – 
deveria ser como um instrumento musical, com o qual o usuário 
desenvolve uma relação pessoal e usa o instrumento para fazer 
música. Esse computador foi materializado em 1972 como o 
Dynabook... (VALENTE; ALMEIDA, 2011, p. 64) 

 

 O Dynabook foi projetado para que as crianças pudessem utilizá-lo de uma forma 

simples e mais imersiva. Conforme as imagens disponibilizadas logo abaixo, pode-se 

observar que o dispositivo tem suas dimensões bastante reduzidas, permitindo uma grande 

mobilidade, uma revolução para época.  

 

Imagem 2 - O Dynabook, o primeiro computador portátil desenvolvido para 

fins educacionais 

  

Fonte: History of Computer, Disponível em: <http://history-
computer.com/ModernComputer/Personal/Dynabook.html> Acesso em: 10 jan 2013 
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  Desde então vários projetos foram elaborados com o objetivo de estimular o 

uso de computadores no modelo 1:1 (um computador por aluno). Em tal modalidade, 

os alunos podem se aprofundar no conhecimento dos recursos informáticos, tendo 

mais oportunidades para incorporar seus usos em atividades cotidianas, já que os 

dispositivos podem ser facilmente transportados. Isso é mais difícil de se imaginar 

com os laboratórios de informática, onde os computadores desktops não são 

facilmente transportados, além da limitação de serem utilizados por vários alunos. 

Dependendo da escola, há um desktop para cem alunos, ou seja, 100:1.  

O Projeto “P”, desenvolvido na Austrália, e Maine Learning and Technology 

Initiative, nos EUA, são algumas iniciativas que promoveram o uso de laptops para 

estudantes de diversas séries (Ibidem, p. 64).  Mas, essas iniciativas esbarraram no 

alto preço dos computadores portáteis. Muitos planejadores educacionais tinham 

resistência em investir altas cifras em computadores caros e frágeis, como 

costumavam ser os dispositivos portáteis até o final do século XX.  

Em meados de 2000, Nicolas Negroponte, também pesquisador do MIT, 

começa a trabalhar no de um computador barato e com design voltado para resistir 

aos mais diferentes cenários, sendo inclusive, a prova de quedas. Foi justamente 

nesse período que os componentes informáticos começaram a ficar mais acessíveis 

em termos financeiros. Desse modo, conceitos sonhados em décadas passadas, 

como o Dynabook, tornaram-se  baratos e aplicáveis em larga escala.  

  Em 2005, no fórum mundial de Davos, o One Laptop Per Child (OLPC) é 

apresentado em Davos. Em tal ocasião, Nicholas Negroponte anunciou a produção de um 

computador de cem dólares, o XO, voltado para fins educacionais, com todos os recursos 

básicos oferecidos pelos laptops comerciais, tais como câmera de vídeo, microfone, 

conexão com a rede wi-fi etc. (OLCP, 2012). Logo abaixo temos a imagem do primeiro 

computador produzido pela fundação OLCP: 
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Imagem 3 - Laptop XO 

 

Fonte: OLCP. Disponível em : < http://laptop. org/en/vision/project/index.shtml> Acesso 
em: 10 janeiro de 2013  

  

  

 Foi após assistirem a apresentação feita por Negroponte no Fórum 

Econômico de Davos, que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe 

ficaram interessados em desenvolver um projeto semelhante no Brasil, 

possibilitando que cada criança pudesse ter um computador de baixo custo, mas 

com grande capacidade de mobilidade e conexão à internet (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2008, p. 15).  

 Meses após ao Fórum de Davos, Nicholas Negroponte e Seymour Papert 

vieram ao Brasil apresentar as atividades desenvolvidas pela OLPC. Basicamente, 

suas ações partem do pressuposto de que a educação é fundamental para se 

conquistar a equidade social, e na atual conjuntura mundial, as tecnologias da 

informação e comunicação são importantes ferramentas no desenvolvimento de tal 

processo. Mas, o alto custo dos equipamentos, sobretudo de informática, é um 

limitador, restringindo os benefícios do “mundo digital” a uma parcela pequena da 

sociedade. Desenvolver computadores de baixo custo para crianças oriundas de 

famílias com pouco poder aquisitivo seria uma forma de transformar a educação 

(MENDES, 2008, p. 15). 

 No Brasil, as propostas da OLPC sofreram reformulações, pois, na 

perspectiva dos responsáveis por planejar o PROUCA, os projetos de inclusão 

digital desenvolvidos nacionalmente deixaram como lição a necessidade de envolver 

diferentes setores da sociedade, garantindo não só a execução dos projetos, mas 

também sua sustentabilidade. Basicamente, conforme atentou Saldanha (2009), em 

vez do foco na “criança”, o trabalho foi voltado para o “aluno”, ou seja, a criança em 

http://laptop.org/en/vision/project/index.shtml
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seu contexto escolar, dando margem para a inserção de professores e gestores, 

permitindo assim a construção de projetos políticos pedagógicos voltados para maior 

uso das novas tecnologias. Outro diferencial foi a inclusão das universidades 

federais, com o papel de propiciar formação e executar a avaliação do Programa nas 

escolas contempladas.  

 Um terceiro ponto específico do PROUCA diz respeito à inserção da indústria 

brasileira no processo de produção de laptops educacionais, com linhas de 

financiamento e isenções de impostos, objetivando o desenvolvimento de 

tecnologias nacionais para produção de equipamentos informáticos de baixo custo. 

Na fase piloto, ocorrida em cinco escolas, o Governo Federal testou diferentes 

modelos, dentre eles o XO, desenvolvido pela OLPC. Com a efetivação do 

Programa, o aparelho adotado foi o criado pelo Consórcio 

CCE/DIGIBRAS/METASYS. Dentre as suas especificações, vale destacar:  
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Tabela 2 - CLASSMATE - Especificações 

Processador Intel® Atom™ 1.6 G z 

Cache 512K L2 

Memória RAM 512 MB DDR2 

Flash Disk 4 GB 

Sistema Operacional Linux® Metasys 

Chipset Intel® 945 GSE / ICH7 

ÁudioM Realtek ALC662 (Azalia) 

Rede 10/100 Mbps 

Rede sem fio Wireless LAN 802.11 b/g 

Entradas USB 2 (Duas) 

Tela LCD 7" 

Teclado À prova d'água e com teclas de atalho 

Touch Pad Tradicional com 2 botões 

Bateria Li-Ion 4 Células 

Acessórios Sistema Anti-furto TPM Trusted Platform Module 1.2 

 Sistema de monitoramento 

 Capa para proteção 

 Alça para transporte 

Portas Saída para fone de ouvido 

 RJ-45 (Rede) 

 Entrada para microfone 

 Saída de Áudio  

Softwares Inclusos Solução Metasys: 

 Parental Control 

 School Server 

 Monitor Server 

Fonte: CCE. Disponível em: <http://www.cceinfo.com.br/uca/> Acesso em: 
03 abril 2011 

 
 

 

 O laptop educacional desenvolvido pelo consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS 

tem o design bastante simples e funcional, chegando a lembrar um brinquedo 

quando aberto. Silva (2009) destaca que durante sua pesquisa, os professores 

chamaram a atenção para o fato dos laptops educacionais terem um tamanho 

pequeno, parecendo um brinquedo, o que é bem convidativo para as crianças, por 

lembrar algo lúdico. Tais características, presentes nos computadores distribuídos 

pelo PROUCA, talvez tenham lhe proporcionado o apelido de “uquinha”.  echado, o 

computador lembra uma pequena maleta, o que facilita seu transporte.  

 

 

http://syndication.intel.com/DistributeModule.aspx?id=13229
http://www.cceinfo.com.br/uca/
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Imagem 4 - Laptop Educacional desenvolvido pelo consórcio 

CCE/METASYS/DIGIBRAS 

 

 

(Fonte: CCE. Disponível em: <http://www.cceinfo.com.br/uca/> Acesso em: 03 abril 
2011) 

 

 

 A configuração dos “uquinhas” é moldada para garantir que seus usuários 

tenham mobilidade ao utilizá-lo. Trabalhos como o de Mendes (2008) evidenciam 

que a facilidade dos alunos em levar suas máquinas para qualquer lugar abre um 

leque de possibilidades, tanto na questão da ressignificação de espaços, quanto na 

maneira como trabalhar com as ferramentas digitais: num laboratório de informática, 

p. ex., os desktops pouco permitem um rearranjo das máquinas. O peso dos CPUs e 

monitores, sem contar a grande quantidade de fios que precisam ser conectados, 

inibem ao professor de organizar a sala em círculo, por exemplo.  

 Com o laptop educacional, cuja base possui quase as mesmas dimensões de 

um caderno escolar, além de ser relativamente leve e não depender de fios para 

funcionar (de acordo com o limite de carga das baterias), é possível organizar uma 

infinidade de arranjos espaciais de forma bastante rápida. Ao trabalhar com essas 

máquinas, por exemplo, o professor pode pedir que seus alunos fiquem sentados 

em grupos para realizar alguma atividade e, após tal ação, num curto espaço de 

tempo, a sala pode ser novamente organizada em círculos ou fileiras. Até mesmo as 

crianças menores praticamente não têm dificuldades para carregar os computadores 

fornecidos pelo PROUCA.  

 Outro aspecto relevante na configuração dos “uquinhas” é a capacidade de 

conexão, ou seja, acessar as redes de internet com ou sem fio. Vale ressaltar que as 

escolas integrantes do PROUCA recebem infraestrutura física e lógica, instaladas 

para distribuir sinal de internet para todas as salas de aula. Saldanha (2009) aponta 

http://www.cceinfo.com.br/uca/
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que essa possibilidade de conexão a uma rede banda larga em diferentes 

localidades estimula os alunos a buscarem novos caminhos para utilizarem seus 

laptops educacionais, o que reflete em práticas educacionais mais autônomas.  

 Desse modo, além de operarem as ferramentas disponíveis em seus próprios 

laptops, os alunos que integram o PROUCA podem a todo instante acessar a web, 

recebendo e enviando informações, baixando e produzindo conteúdos, ou seja, se 

inserindo ativamente no ciberespaço. Para Levy (2000), a internet é um mundo de 

possibilidades, onde livremente os sujeitos podem formar suas comunidades de 

interesses, entrando em universos desconhecidos, sem estarem presos às barreiras 

do tempo e espaço. Todo esse processo propicia um incremento na ecologia dos 

signos, já que a possibilidade de acessar e criar ambientes inéditos estimula a 

geração de novos sentidos e linguagens. Em certo aspecto, os projetos voltados 

para a questão da inclusão digital têm em seu bojo tal perspectiva, de que a 

inserção no ciberespaço pode trazer mudanças ao cotidiano, sobretudo pelas 

possibilidades de novos arranjos sociais.  

 Segundo Silva (2009), a questão da mobilidade e conectividade permite a 

mudança não só nas práticas pedagógicas, mas também na postura dos professores 

e alunos, pois possibilita o constante compartilhamento de informações, sejam elas 

de cunho pessoal ou não, implicando em modalidades colaborativas que se refletem 

no modo das pessoas se relacionarem, acabando por transformar as interações em 

ambiente escolar.  

 

3.1 A dimensão institucional do PROUCA 

 

 Com a implementação do Programa Um Computador Por Aluno, o Governo 

Federal teve o objetivo de envolver vários setores da sociedade na proposta de 

inclusão digital e melhoria da educação. Nesse sentido, em 2009, o Ministério da 

Educação definiu que uma de suas metas era de 

disseminar e promover o uso pedagógico do laptop educacional, com 
o Projeto Um Computador Por Aluno – UCA; trata-se de um projeto 
de inclusão digital pedagógica nas escolas, com repercussão na 
família, baseado em um notebook, tipo subnotebook, ou um laptops 

de baixo custo, apto ao enlace de conectividade sem fio (em rede 
mesh ou wireless), objetivando difundir o conhecimento e tecnologias 
que oportunizam a inovação pedagógica nas escolas públicas. A 
ideia é revolucionar a educação, a partir do uso desse laptop por 

estudantes da escola pública em um ambiente que permita a imersão 
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numa cultura digital e sua utilização como ferramenta de 
aprendizagem (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009, p. 6) 
 

 Esse mesmo objetivo de transformar a educação a partir dos recursos digitais 

também é encontrado em outro documento produzido pelo Ministério da Educação 

em 2010: 

O atual desafio do Governo é Acrescido... em disseminar e promover 
o uso pedagógico do laptop educacional, com o PROUCA. A ideia é 
revolucionar a educação em um ambiente que permita a imersão 
numa cultura digital e sua utilização como ferramenta de 
aprendizagem. A inclusão digital tem um impacto na qualidade do 
ensino, mas só o laboratório de informática da escola não é 
suficiente para apoiar as mudanças pedagógicas desejadas pelas 
redes escolares (Ibidem, 2010, p. 5). 
 

 O PROUCA foi desenvolvido primeiramente numa fase Pré-Piloto envolvendo 

cinco escolas de diferentes regiões, a saber: 

 

Tabela 3 - Instituições que integraram a fase pré-

piloto do PROUCA 

Cidade / estado Escola 

São Paulo/SP Escola Municipal Ernani 
Bruno 

Porto Alegre/RS Escola Estadual Luciana de 
Abreu 

Palmas/TO Colégio Estadual Dom Alano 
Marie Du Noday 

Piraí/RJ CIEP Municipal Profª Rosa 
Conceição Guedes, 

Brasília/DF Centro de Ensino 
Fundamental nº 1 do 

Planalto 

Fonte: Página oficial do UCA. Disponível em: 
http://www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp 

Acesso em: 05 janeiro 2013  

 

 

 Na segunda fase - denominada Piloto - foram envolvidas escolas de todas as 

regiões do país. Segundo o Ministério da Educação, o PROUCA teve como meta 

atender 

300 escolas públicas pertencentes às redes de ensino estaduais e 
municipais, distribuídas em todas as unidades da federação, 
selecionadas mediante critérios acordados com o Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional dos 

http://www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp
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Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a Secretaria de 
Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC) e a 
Presidência da República (Ibidem, 2009, p. 8).  

 

 Para cada estado da federação foram escolhidas 10 escolas, 5 estaduais e 5 

municipais com no máximo 500 alunos. Houve ainda cinco municípios que tiveram o 

status de UCA Total, ou seja, todos os alunos, professores e gestores das redes 

públicas de ensino receberam os “uquinhas”. Tais cidades também foram 

contempladas com torres que distribuíam sinal de internet para todos seus 

habitantes. Nesta fase piloto foram distribuídos mais de 150 mil laptops. 

 Para essa segunda fase houve a organização de atribuições para cada ente 

da federação: o Governo Federal Federal coordenou a aquisição e a instalação de 

equipamentos, bem como a formação dos professores e gestores e avaliação do 

Programa. As esferas estaduais e municipais ficaram responsáveis por preparar as 

escolas para receber os componentes eletrônicos e informáticos bem como dispor 

de recursos humanos para operar e acompanhar o programa. Na tabela abaixo 

vemos a divisão dessas atribuições, conforme o Ministério da Educação: 

 

Tabela 4 - Quadro de atribuições no âmbito do PROUCA de acordo com as 

esferas governamentais 

Esfera governamental Atribuições 

Governo Federal Equipamentos, acesso de 1 MBps à 
internet, capacitação e avaliação 

Governos estaduais e municipais Adesão ao projeto das instâncias 
envolvidas, infra-estrutura física de 
instalação elétrica e lógica, projeto 

político pedagógico da escola 

Fonte: Ministério da Educação, 2009, p. 9. 

  

  

Desse modo, mediante licitação, o Governo Federal adquiriu os laptops 

educacionais, servidores, roteadores etc., bem como operou a logística de 

distribuição e instalação de tais recursos. Outra atribuição de tal esfera foi direcionar 

as instituições de ensino superior que realizaram as atividades de formação e 

avaliação do Programa. Na maior parte dos casos, as Universidades Federais 

conduziram essas etapas. 
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 Aos governos estaduais e municipais coube disponibilizar seus professores 

para as etapas de formação e designar os profissionais responsáveis por monitorar 

o PROUCA, facilitando os contatos entre as instituições de ensino superior e o MEC, 

função geralmente atribuída aos coordenadores dos Núcleos de Tecnologia 

Municipal ou Estadual (NTM ou NTE), geralmente as instituições que coordenam os 

trabalhos com as novas tecnologias nessas redes.  

 Em Pernambuco, segundo dados da página oficial do PROUCA extraídos em 

2011, inicialmente foram 15 escolas escolhidas, abrangendo 395 professores e 

7.791 alunos (UCA, 2011). Além das 10 escolas pertencentes a diferentes cidades, o 

estado foi contemplado com o UCA Total, implementado em Caetés, terra natal do 

então presidente Luis Inácio Lula da Silva. Também o Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Pernambuco foi incluído. Desse modo, as instituições que 

iniciaram a fase piloto no estado foram: 

 

Tabela 5 - Escolas que iniciaram a fase piloto do PROUCA em Pernambuco 

Município Instituição 

Pedra Escola Anete Vale Ivo 

Vitória de Santo Antão Escola Jaime Vasconcelos Beltrão 

Lagoa dos Gatos Escola João Correia de Melo 

Surubim Escola Natalícia Maria Figueroa da Silva 

Canhotinho Escola Padre Antônio Callou de Alencar 

Escola Presidente Tancredo Neves Belém de Maria 

Garanhus Escola Ranser Alexandre Gomes 

Paudalho Escola Raquel Germano Azevedo de Lira 

Belém de São Francisco Escola Tercina Roriz 

Caetés (UCA Total) Colégio Municipal Monsenhor José de 
Anchieta Callou 

Caetés (UCA Total) Escola estadual Luiz Pereira Junior 

Caetés (UCA Total) Escola Municipal Olindina Martins de 
Oliveira 

Caetés (UCA Total) Escola Municipal Projeto de Assistência ao 
Menor Carente 

Recife Escola General Emídio Dantas Barreto 

Recife Colégio de Aplicação 

Fonte: Página Oficial do UCA. Disponível em: 
http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp Acesso em: 03 março 2011. 

 

 Na imagem abaixo, é possível ver a distribuição dessas escolas no mapa do 

estado: 

 

 

http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp


61 

 

Imagem 5 - Municípios que integraram a primeira etapa do PROUCA em 

Pernambuco 

 

Fonte: Blog Equipe de Formação UCA-PE. Disponível em: 
<http://ucape.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-09-16T06:57:00-

07:00&max-results=7> Acesso em 03 março 2011. 
 

 

 Ainda sobre Pernambuco, a instituição de ensino responsável por realizar as 

atividades de formação e avaliação do projeto foi a Universidade Federal de 

Pernambuco, sob a coordenação do Professor Sérgio Abranches, lotado no Centro 

de Educação da referida instituição.  

 

3.2 A reestruturação do PROUCA 

 

 A entidade no âmbito do MEC responsável por coordenar as ações do 

PROUCA era a Secretaria Especial de Educação à Distância (SEED). Em 2011, a 

presidenta Dilma Roussef extinguiu tal secretaria, suspendendo as atividades de 

formação. Durante alguns meses não houve nenhuma informação sobre a 

continuidade do Projeto. No segundo semestre houve a sinalização sobre a 

continuidade do programa sobre a coordenação da CAPES.  

 Não fiz um aprofundamento nesta pesquisa sobre tal aspecto, mas, como 

integrante do PROUCA, posso afirmar que esta “transição” foi bastante brusca. 

Durante muitos meses não era possível obter informações precisas relativas a 

continuidade do programa e quais seriam as intenções do Governo Federal com tal 

mudança. 

http://ucape.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-09-16T06:57:00-07:00&max-results=7
http://ucape.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-09-16T06:57:00-07:00&max-results=7
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O que pude observar, ao menos no estado de Pernambuco, foi que, além de 

desmobilizar a equipe de formação da UFPE, que já havia acumulado uma grande 

experiência na preparação das docentes e gestoras, esta medida não levou em 

conta o processo de transição necessário para qualquer mudança. A SEED tinha 

canais de comunicação efetivos com várias escolas, muitas vezes, facilitando o 

processo de troca de equipamentos defeituosos – vale ressaltar que as licitações 

para a aquisição de equipamentos se deram via Distrito Federal - ou até mesmo 

disponibilizando materiais para auxiliar a utilização das novas tecnologias.  

Essa brusca reestruturação parece ter impactado nas atividades 

desenvolvidas nas escolas do estado, já que, os diretores e gestores se sentiram 

desamparados em relação à gestão do PROUCA. Quando enfrentavam alguma 

dificuldade, a sensação era de que não tinham a quem recorrer. 

Neste capítulo tratei sobre a implementação do Programa Um Computador 

Por Aluno, atentando para os objetivos que o Governo Federal traçou em sua 

criação, dentre eles, a revolução do ensino a partir das novas tecnologias, bem 

como a descrição das instituições envolvidas em sua operacionalização. 

No próximo capítulo falarei sobre o percurso metodológico realizado na 

construção desta dissertação. 
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4. O Percurso metodológico 

 

Nesta etapa abordarei o percurso metodológico realizado neste trabalho. 

Procurei não só descrever como empreendi a coleta e análise de dados, mas 

também realizar reflexões sobre a pesquisa no campo educacional, com ênfase na 

abordagem qualitativa e seus instrumentos. 

  

4.1 Um trabalho de abordagem qualitativa 

 

Muitos textos sobre metodologia da pesquisa tratam da abordagem qualitativa 

retomando o longo debate “quali x quanti”. Basicamente, a ideia de que não é 

possível quantificar algumas ações humanas, assim como também a necessidade 

de entender dadas realidades para além dos números, ou então para além das 

pesquisas de gabinete, foram alguns pressupostos que levaram estudiosos a 

romperem com certos padrões positivistas comumente adotados nas pesquisas 

quantitativas. 

No campo das humanidades, por exemplo, as pesquisas de cunho positivista 

eram focadas em dados oficiais. Os documentos de órgãos estatais figuraram entre 

as principais fontes, gerando produções que enalteciam os “grandes” feitos dos 

“grandes” homens ( OBSBAWM, 1998). A noção de que seria possível construir um 

conhecimento verdadeiro, incontestável, a não ser pelos padrões científicos, era 

bastante comum neste tipo de abordagem. 

Em meados do século XIX, alguns pensadores já atentavam para a 

necessidade de se desenvolver diferentes métodos de investigação, que fugissem 

das “amarras” comuns ao positivismo. William Dilthey, precursor do método 

hermenêutico, 

[…] foi um dos primeiros a fazer esse tipo de indagação e buscar 
uma metodologia diferente para as ciências sociais, argumentando 
que os fenômenos humanos e sociais são muito complexos e 
dinâmicos, o que torna quase impossível o estabelecimento de leis 
gerais como na física ou na biologia. […] quando se estuda história, o 
interesse maior é o entendimento de um fato particular e não sua 
explicação causal... o contexto particular em que ocorre o fato é um 
elemento essencial para sua compreensão (ANDRÉ, 2011, p. 16). 
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A abordagem qualitativa surge então como um contraponto a uma modalidade 

de pesquisa focada em padrões rígidos, em que se buscava a confirmação de 

hipóteses a partir de instrumentos e métodos já definidos antes mesmo de qualquer 

contato com o campo a ser pesquisado. Desse modo, a "quali" permitiu novas 

formas de se conduzir o trabalho científico. O que os sujeitos pensam, sentem, 

falam, ou seja, suas diferentes formas de compreender a realidade passaram a ser 

um relevante material de investigação. É possível afirmar que 

 

Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e 
não simplesmente com os resultados e os produtos. Esta 
característica é muito importante na individualização como atividade 
científica da pesquisa qualitativa, especialmente em relação à 
investigação quantitativa, de cunho positivista, preocupada só em 
atingir as aparências dos fenômenos sociais, o que se apresentava 
e/ou experimentação (TRIVIÑOS, 1987, p. 129). 

 

Na pesquisa qualitativa, muito mais do que a confirmação de hipóteses, é 

comum os pesquisadores procurarem entender como se configura seu campo de 

pesquisa, para além de suas concepções, de sua bagagem enquanto estudiosos de 

um dado tema. A perspectiva de que existe uma forma “correta” de se apreender “a 

realidade” cede lugar para a noção de que em cada contexto social é possível a 

extração de diversas realidades. Por isso, nas pesquisas qualitativas, em geral, 

prepondera a ideia de que 

 

[…] na produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e 
sociais, interessa muito mais compreender e interpretar seus 
conteúdos que descrevê-los. No entanto, é preciso compreender a 
diferença entre abordagem quantitativa e qualitativa na pesquisa. 
Enquanto a primeira dá ênfase aos dados visíveis concretos, a 
segunda aprofunda-se naquilo que não é aparente... dessa forma, 
considera(-se) que o fenômeno ou processo social tem que ser 
entendido nas suas determinações e transformações dadas pelos 
sujeitos (REIS, 2009, p. 10). 

 

Essa forma de conceber a pesquisa científica teve impactos na maneira como 

a coleta e análise de dados são empreendidas. Tal como constatou Kuhn (2005), 

todo novo paradigma científico abarca inovações em termos de instrumentos e 

técnicas que possibilitam diferentes leituras sobre um dado problema. A pesquisa 

qualitativa tem na flexibilidade uma de suas maiores marcas, o que permite aos 
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pesquisadores constantemente adaptarem seus planos de pesquisa. Diferente da 

abordagem quantitativa: 

 

[…] a pesquisa qualitativa não segue sequência rígida [...] a coleta e 
a análise de dados não são divisões estanques. As informações que 
se recolhem, geralmente, são interpretadas e isto pode originar a 
exigência de novas buscas de dados. Esta circunstância apresenta-
se porque o pesquisador não inicia seu trabalho orientado por 
hipóteses levantadas a priori cuidando de todas as alternativas 
possíveis, que precisam ser verificadas empiricamente, depois de 
seguir passo a passo o trabalho que, como as metas, têm sido 
previamente estabelecidos. As hipóteses colocadas podem ser 
deixadas de lado e surgir outras, no achado de novas informações, 
que solicitam encontrar outros caminhos. Desta maneira, o 
pesquisador tem a obrigação, se não quer sofrer frustrações, de 
estar preparado para mudar suas expectativas frente ao seu estudo 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 131). 

 

Ainda sobre a flexibilidade na pesquisa qualitativa, é importante ressaltar que 

a mesma não se dá de maneira espontânea, conforme a simples vontade do 

pesquisador. É necessário pontuar que todo trabalho científico envolve a 

necessidade de consistência, ou seja, que as escolhas sigam um critério de 

coerência, evitando assim que as produções sejam embasadas em achismos e 

especulações. Vale salientar que 

 
[...] o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitativo, tem ampla 
liberdade teórico metodológica para realizar seu estudo. Os limites 
de sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados pelas 
condições da exigência de um trabalho científico. Este, repetimos, 
deve ter uma estrutura coerente, consistente, originalidade e nível de 
objetivação capazes de merecer a aprovação dos cientistas num 
processo intersubjetivo de apreciação (Ibidem, 1987, p. 133). 

 

Outra importante marca da pesquisa qualitativa é o papel que o pesquisador 

exerce durante seu trabalho de coleta de dados. A aproximação que ele tem com o 

campo de pesquisa e principalmente os sujeitos a serem investigados, é de 

fundamental importância para o andamento do seu trabalho. Nesse sentido, o 

pesquisador 

 

[...] é mais do que [...] mero observador dos fenômenos. Ele é o 
principal instrumento de investigação e (daí) a necessidade de contato 
direto e prolongado com o campo, para poder captar os significados 
dos comportamentos observados. Nessa perspectiva, o envolvimento 
do estudioso com o campo não impede o processo de investigação, ao 
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contrário, cria condições concretas para que se possa captar os 
significados dos fenômenos estudados. Assim, o pesquisador é um 
elemento importante no processo de pesquisa (REIS, 2009, p. 25). 

 

Essa possibilidade de se aproximar do campo de pesquisa, permitindo uma 

riqueza nas coletas sobre peculiaridades de certos contextos sociais, foi uma das 

principais razões para o crescimento da pesquisa qualitativa no campo das ciências 

sociais. Curiosamente, teóricos funcionalistas, corrente ligada ao positivismo, foram 

os que desenvolveram muitos dos instrumentos e métodos que permitiram o amplo 

uso da “quali” ao longo de século XX. Vale citar o exemplo de Malinowski em seu 

“Os Argonautas do Pacífico”, obra conhecida com um exemplo de trabalho 

etnográfico. Nas ciências sociais, a pesquisa qualitativa 

 

[...] surgiu de maneira mais ou menos natural. Os pesquisadores 
perceberam rapidamente que muitas informações sobre a vida dos 
povos são podem ser quantificadas e precisavam ser interpretadas 
de forma muito mais ampla que circunscrita ao simples objetivo. Isto 
significou, de começo, o abandono de posicionamentos teóricos 
funcionalistas e positivistas (TRIVIÑOS, 1987, p. 120). 

 

Este trabalho se enquadra na abordagem qualitativa, partindo da premissa de 

que determinados contextos podem ser melhor explorados com uma imersão do 

investigador no campo de pesquisa; a utilização de instrumentos que venham a 

registrar a subjetividade dos sujeitos e a flexibilidade para adaptar o plano de 

trabalho na medida em que as descobertas apontam para novas hipóteses de 

trabalho. 

Vale ainda citar que outra razão para a escolha à abordagem qualitativa é o 

fato da mesma ser amplamente utilizada nas pesquisas em educação, 

principalmente nos trabalhos que objetivam compreender o universo cultural de 

gestoras, professoras e alunos. É possível afirmar que 

 

[...] em educação, a pesquisa possui um caráter essencialmente 
qualitativo, sem perder o rigor metodológico e a busca para 
compreender os diversos elementos dos fenômenos estudados [...] 
Essa área investiga os fenômenos educativos escolar ou fora da 
escola, nos diversos espaços de nossa sociedade. Esses fenômenos, 
na abordagem qualitativa, deverão ser compreendidos em sua 
complexidade histórica, política, social e cultural... (REIS, 2009, p. 12). 
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Apesar de dar ênfase aos aspectos da abordagem qualitativa e as 

possibilidades de suas aplicações, isto não implica na dicotomização “qualitativa x 

quantitativa”. Nem sempre a utilização da abordagem quantitativa é sinônimo de que 

um dado estudo seguirá pelo viés positivista. Geralmente, 

 

Associar quantificação com positivismo é perder de vista que a 
quantidade e qualidade estão intimamente relacionadas. Se, por 
exemplo, faço um trabalho de pesquisa que pretende caracterizar os 
alunos que frequentam o curso noturno de formação para magistério, 
embora eu use os dados quantificáveis como idade, nível 
socioeconômico, trajetória escolar, ocupação, a leitura desses dados 
não necessariamente seguirá uma linha positivista. [...] Posso fazer 
uma pesquisa que utiliza basicamente dados quantitativos, mas na 
análise que faço desses dados estarão sempre presentes o meu 
quadro de referência, os meus valores e, portanto, a dimensão 
qualitativa (ANDRÉ, 2011, p. 24). 
 

 Neste estudo, os dados coletados a partir da abordagem quantitativa servem 

ampliar o espectro de análise: com a aplicação de um questionário aos professores, 

foi possível obter informações objetivas sobre seu perfil de formação, carga horária 

de trabalho, impressões sobre o UCA etc. Tal material, ao ser tabulado, 

proporcionou uma ampliação das análises constituídas por entrevistas e 

observações.  

  

4.2 Um estudo de caso Etnográfico 

 

Dentro da abordagem qualitativa, uma série de métodos e instrumentos pode 

ser utilizada. Este trabalho pode ser caracterizado como um estudo de caso - 

voltado para a análise da aplicação de um programa específico numa escola 

específica. E também é um estudo etnográfico, por utilizar instrumentos e formas de 

análise comuns à pesquisa antropológica, procurando o estabelecimento de um 

contato bastante próximo com o campo de pesquisa e permitindo a interferência do 

mesmo em meu planejamento. Para que uma pesquisa seja considerada 

 

[...] um estudo de caso etnográfico é preciso, antes de tudo, que 
preencha os requisitos da etnografia e, adicionalmente, que seja um 
sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem 
definidos, tal como uma pessoa, um programa, uma instituição ou um 
grupo social. O caso pode ser escolhido porque é uma instância de 
uma classe ou porque é por si mesmo interessante. De qualquer 
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maneira o estudo de caso enfatiza o conhecimento do particular. O 
interessante do pesquisador, ao selecionar uma determinada 
unidade, é compreendê-la como uma unidade. Isso não impede, no 
entanto, que, ele esteja atento ao seu contexto e às suas inter-
relações como um todo orgânico, e à sua dinâmica como um 
processo, uma unidade em ação (ANDRÉ, 2011, p. 31). 

 

Nessa modalidade, o pesquisador se envolve com uma comunidade 

específica, como, por exemplo, a escola escolhida para a coleta de dados, e procura 

descobrir suas estruturas, o que está explicitamente ou implicitamente exposto, 

tomando, é claro, o devido cuidado não incorrer em deslizes éticos. O etnógrafo 

 

[...] envolve-se na vida própria da comunidade com todas suas coisas 
essenciais e acidentais. Mas sua ação é disciplinada, orientada por 
princípios e estratégias gerais. De todas as maneiras, sua atividade, 
sem dúvida alguma, está marcada por seus traços culturais 
peculiares, e sua interpretação e busca de significados da realidade 
que investiga não pode fugir às suas próprias concepções de homem 
e do mundo. O valor científico de seus achados, porém, dependerá, 
fundamentalmente, do modo como faz a descrição da cultura que 
observa e que está tratando de viver em seus significados. [...] a 
função do etnógrafo, assim, “não é estudar a pessoa, e sim aprender 
das pessoas (TRIVINÕS, 1987, p. 121). 

 

Uma das principais justificativas para realizar um estudo de caso etnográfico, 

se deve ao fato de que ao longo de minhas leituras sobre o PROUCA, senti a 

necessidade de realizar uma imersão no campo de pesquisa para analisar, de uma 

forma mais aprofundada, como uma escola se organiza para utilizar os laptops 

educacionais. Nas publicações relacionadas à temática novas tecnologias e 

educação é comum os autores realizarem observações de campo num curto espaço 

de tempo, optando por focar suas análises de dados nas entrevistas e/ou grupos 

focais, geralmente aplicados a professores e alunos, quando não, se restringem a 

análise de documentos. 

Desse modo, optei por realizar uma pesquisa em que a riqueza de situações 

vivenciadas em sala de aula e nos demais espaços da escola pudessem vir mais à 

tona, permitindo um melhor entendimento de como diferentes atores agem quando 

trabalham com os "uquinhas". Acredito que tal opção pode vir a contribuir com a 

produção de materiais em que as práticas dos sujeitos sejam mais explicitadas.  

O meu primeiro desafio foi escolher a instituição a ser pesquisada, já que, um 

trabalho de tal envergadura, exige um contato diário com o campo de pesquisa. No 
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início tinha o objetivo de investigar como escolas situadas no interior do estado de 

Pernambuco trabalhavam o PROUCA. A motivação para tal tipo de estudo se deu 

pelo fato de que nessas localidades, o Programa possibilitou mudanças significativas 

no cotidiano dos estudantes, principalmente "fora dos muros das escolas". É o caso 

da cidade de Caetés-PE, onde todos os alunos matriculados em escolas públicas 

receberam laptops educacionais, gerando novas.  

Em relação a Caetés, vale aqui citar o exemplo da retomada dos espaços 

públicos: as praças da cidade figuravam como os melhores pontos para se conectar 

à internet. Então, vários adolescentes e jovens se dirigiam para tais espaços com 

seus "uquinhas", se reunindo para navegar na internet em grupo ou então se 

revezarem no uso de seus computadores, com outras pessoas que não tinham tais 

dispositivos portáteis. Com esSa movimetação, a Praça Frei Damião passou a ser 

chamada de Praça da Internet (SOUZA; ABRANCHES, 2011; SOUZA, 2011; 

CARVALHO; AVALES 2012). 

Mas, a dificuldade para ficar um longo período nas cidades do interior de 

Pernambuco, sem contar o próprio clima de descontinuidade que tomou conta do 

PROUCA, ao longo de 2011, ocasionado pela extinção da Secretaria de Educação à 

Distância - o que deixou muitos gestores, professores e até mesmo os formadores 

das universidades sem nenhuma informação sobre o Projeto - me motivou a 

escolher uma escola situada nos perímetros da Região Metropolitana do Recife. Em 

tal região, três escolas foram contempladas com o Programa: Escola Raquel 

Germano, em Paudalho; o Colégio de Aplicação da UFPE, em Recife, e a Escola 

Municipal General Emídio Dantas Barreto, também em Recife. 

Para o processo de escolha estabeleci contato com as três instituições, o que 

se deu via telefone; conversei com membros da equipe de formação e avaliação do 

UCA-PE e também realizei visitas às próprias escolas. As escolas Raquel Germano 

e o Colégio de Aplicação tiveram atrasos para implementar o PROUCA, o que, em 

certo aspecto, inviabilizaria a pesquisa. Já a Escola General Emídio Dantas Barreto 

estava com toda infraestrutura em funcionamento, e, segundo as sondagens iniciais, 

todos os alunos usavam os laptops educacionais periodicamente. 

 Mas, uma particularidade sobre a Escola General Emídio Dantas Barreto me 

causava certo receio: o fato dos alunos não terem autorização para levar os 

"uquinhas" às suas casas. Ainda nas primeiras semanas de contato com esta 

escola, tinha uma forte convicção de que a possibilidade de manusear os laptops 



70 

 

educacionais na esfera domiciliar era trivial para o bom andamento do PROUCA. 

Pelo menos essa era minha hipótese ao verificar que nas cidades do interior de 

Pernambuco tal prática contribuiu para a mudança na postura dos docentes e 

discentes. Sem contar que a possibilidade de manusear os computadores em casa é 

um dos principais diferenciais do Programa. A pergunta que me veio à mente foi: 

valeria investir numa pesquisa em um dos pilares de uma política pública 

educacional voltada para disseminação das novas tecnologias não era cumprido? 

Optei então por realizar mais algumas sondagens antes mesmo de oficializar 

a escolha do campo em que coletaríamos nossos dados. Relatei à direção da 

EGEDBA o meu interesse em realizar uma pesquisa sobre como o PROUCA é 

trabalhado nas escolas, mas ainda não tinha o campo definido. Acordamos então 

que eu passaria uma semana observando as aulas e outras vivências na instituição 

para daí decidir se a mesma seria o “meu” campo de pesquisa. A equipe gestora foi 

extremamente receptiva e sem maiores burocracias me franqueou o acesso aos 

espaços da Emídio Dantas. 

 Durante cinco dias realizei o processo de sondagem do campo. Foi possível 

perceber que o meu receio não fazia o menor sentido: o trabalho com o PROUCA 

não só era bem efetivado, como também o fato dos computadores permanecerem 

na escola trouxe muitos ganhos, como, por exemplo, a garantia de que todos os 

estudantes, das séries iniciais ao EJA, usassem os "uquinhas". 

Estava diante de um caso bastante rico e bem promissor em termos de 

possibilidades de análise. O fato da EGEDBA se situar numa região com altos 

índices de criminalidade, onde áreas inteiras são tomadas pelo tráfico de drogas, 

levou à comunidade escolar a refletir sobre a possibilidade dos "uquinhas" serem 

levados para casa. Vale citar que são comuns os relatos de moradores do bairro 

com casas na região “a” que não podem passar pela região “b”, sob o risco de 

serem executados, uma “lei” imposta por grupos de traficantes rivais.  á houve 

situações em que as aulas da escola tiveram de ser suspensas em decorrência da 

ameaça de confrontos armados. 

Pesa ainda o fato da EGEDBA se situar relativamente distante das moradias 

dos alunos, o que os obrigam a realizar um trajeto longo para ir ou voltar das aulas. 

Nesses percursos, é comum ocorrerem assaltos, inclusive a professoras e gestoras. 

Como liberar o uso dos laptops educacionais em casa sabendo que os alunos 

podem ser vítimas de violência, inclusive por portarem tais dispositivos? 
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Apesar de conhecer as dificuldades enfrentadas pelos habitantes de Santo 

Amaro, até mesmo por outras experiências profissionais que já tive oportunidade de 

vivenciar nesta localidade, o link entre “violência” e “PROUCA” não fora formado por 

mim.  oi a sondagem ao campo de pesquisa que permitiu o “despertar” para tal 

situação e perceber a riqueza do trabalho desenvolvido na Emídio Dantas. 

Em relação a outras escolas vinculadas ao Programa, esta situação de 

violência é bem específica, sem contar os caminhos que o trabalho da gestão, 

envolvendo toda a comunidade escolar, percorreu para manter o Projeto 

funcionando, a sua maneira, permitindo experiências pedagógicas extremamente 

ricas e inovadoras.  

Para a realização da sondagem, organizei um roteiro de observação com dois 

aspectos a serem observados, bastante abrangentes, procurando entender 

diferentes esferas da EGEDBA. Foram elas: 

Tabela 6 - O trabalho com o PROUCA na EGEDBA 

- Como são realizadas as atividades com o “uquinha” 

- A organização da Escola para o trabalho com os “uquinhas” 

 

Partindo desse exercício de sondagem, que incluiu uma imersão ao campo de 

pesquisa, não só escolhi a escola para a coleta de dados, mas também optei pelos 

instrumentos a serem utilizados na pesquisa, mais especificamente o estudo de 

caso, dando margem para entender o contexto particular da instituição em questão, 

assim como também tal contexto influi nas dinâmicas da escola. O trabalho 

etnográfico emergiu como o recorte, o caminho que darei a tal estudo, ou seja, um 

trabalho pautado nas observações e vivências com os sujeitos da pesquisa. 

Com esta observação inicial, não procurei responder as questões presentes 

no roteiro inicial, mas sim direcionar meu olhar em situações vinculadas aos 

objetivos de pesquisa, permitindo uma visão mais apurada na escolha do campo de 

trabalho. 

 

4.3 Os instrumentos e métodos utilizados 

 

 A partir da discussão realizada acima, além da pesquisa bibliográfica, a 

elaboração de observação participante; entrevistas com roteiro semiestruturado e 
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aplicações de questionários foram escolhidos como os procedimentos mais 

adequados para alcançar os objetivos pretendidos neste trabalho. Com a 

observação participante eu procurei analisar de uma forma mais próxima o cotidiano 

da escola escolhida, procurando captar, sobretudo, elementos que não tenham sido 

explorados na literatura sobre adoção das tecnologias da informação e comunicação 

em sala de aula. Com a entrevista a partir de roteiro semiestruturado busquei coletar 

informações sobre as concepções dos professores e gestores acerca do PROUCA e 

a utilização das novas tecnologias em sala de aula, atentando para as principais 

dificuldades enfrentadas no cotidiano para aplicarem os pilares do Programa, como 

preparam suas aulas e o que mudou em suas práticas docentes. Já com a aplicação 

de questionários, tentei sistematizar melhor o perfil da amostra pesquisada, 

fortalecendo as análises das entrevistas e diários de campo.  

 Ao optar pelos instrumentos descritos no parágrafo anterior, segui as 

seguintes etapas: 

 

Tabela 6 - Etapas do Percurso Metodológico 

1 Observação Participante Turmas do 1º ao 5º 

ano 

Salas de aula; 

atividades de 

planejamento e 

atividades 

pedagógicas 

2 Realização de entrevistas a partir 

de roteiro semiestruturado com os 

professores 

12 sujeitos Professoras; 

Monitoras do UCA 

e Gestoras 

3 Pré-análise das entrevistas e 

diários de campo (Análise de 

Conteúdo) 

- - 

4 Aplicação de Questionários 15 Sujeitos Professoras 

5 Pré-análise dos questionários - - 

6 Análise dos dados coletados a 

partir da Análise de Conteúdo 

- - 
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4.3.1 Observação participante  

 

 Malinowski foi um dos primeiros cientistas sociais a sistematizar os 

procedimentos de pesquisa no campo da antropologia. Ele defendeu que para 

conhecer de forma aprofundada a vida de dados grupamentos humanos, o 

pesquisador deveria realizar uma imersão no campo de pesquisa, procurando 

vivenciar as experiências desses grupos de uma maneira mais próxima. “Os 

Argonautas do Pacífico”, uma das obras primas das humanidades, é um livro com 

forte carga etnográfica, composto pelos registros do autor enquanto investigava os 

habitantes das Ilhas Trobiand, descrevendo com grande riqueza de detalhes desde 

ações banais a até mecanismos de ocorrências complexas como o Kula 

(MALINOWSKI, 1997).  

  A observação participante é um processo que exige um grande preparo do 

pesquisador. Em alguns casos, antes mesmo de entrar em campo, é necessário 

meses de negociações. Uma vez acessando o “habitat” dos sujeitos da pesquisa, o 

observador deve seguir um planejamento que lhe permita ao mesmo tempo estar 

aberto para mudanças exigidas pelas próprias contingências do contexto ao qual 

está inserido e manter o rigor da sua coleta de dados, organizando um sistema de 

anotações - o mais comumente utilizado é o diário etnográfico - em que as vivências 

devem ser registradas com o máximo de fidedignidade possível (VALLADARES, 

2007, p. 154). 

 Neste sentido, Martins defende a observação participante como um 

importante instrumento de coleta de dados para pesquisas que tratem de fenômenos 

comuns às escolas, já que a pluralidade de sujeitos e situações fornece um rico 

material. Segundo o autor, 

 

O cotidiano escolar, enfim, caracteriza-se como um campo de 
interseção entre sujeitos individuais que levam seus saberes 
específicos para a construção da escola. Nestes espaços incorporam-
se e tornam-se significativos numerosos elementos não previstos na 
realidade, nas categorias tradicionais da realidade escolar. A realidade 
escolar aparece sempre mediada pela atividade cotidiana, pela 
apropriação, elaboração, refuncionalização ou repulsa que os sujeitos 
levam a cabo (MARTINS, 1996, p. 268). 
 

 Neste trabalho, a observação participante teve como foco as vivências 

ocorridas na General Emídio Dantas Barreto, onde acompanhei, sobretudo, 
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atividades mediadas pelos professores, com o uso de laptops educacionais, 

tomando notas sobre tais eventos. Vale citar que na Escola General Emídio Dantas 

Barreto, a utilização dos “uquinhas” se dá conforme um cronograma que informa os 

dias, horários e turmas, de modo que, ao menos 1 hora por semana, os alunos e 

professores tenham contato com os laptops Educacionais. Tal organização se torna 

possível mediante um aparato logístico, que envolve o trabalho de monitoras de 

informática cujas principais tarefas são distribuir e acompanhar o uso dos 

“uquinhas”, encaminhá-los para manutenção e auxiliar os professores na dimensão 

técnica – ferramentas, buscas na web etc. Todas as atividades dessa equipe de 

monitoras também fizeram parte de nossas observações.  

Para a realização da observação participante, durante seis meses 

acompanhei o calendário de atividades construído para a aplicação do PROUCA na 

EGEDBA. Ao todo assisti cerca de 25 aulas nas turmas do 1º ao 5º ano. Procurei 

acompanhar também atividades tais como as reuniões para o Planejamento 

Pedagógico da escola, o horário dos intervalos, eventos em que partes significativas 

da comunidade escolar procuravam discutir suas formas de agir. 

O meu primeiro contato com o campo de pesquisa se deu nas atividades de 

sondagem, em que utilizei a observação participante pautada em dois aspectos 

sobre a aplicação dos “uquinhas” em sala de aula, a saber  “como são realizadas as 

atividades com o 'uquinha'” e “a organização da escola para o trabalho com os 

'uquinhas'”, conforma a Tabela 06.  

 Feitas as observações iniciais, decidi aprofundar tal roteiro de observação, 

dando-lhes maiores especificações, ou seja, perguntas que contemplassem melhor 

nossos objetivos de pesquisa.  

  

Tabela 7 – Pontos a serem observados 

Aspectos centrais Pontos a serem observados 

O trabalho com o PROUCA em Sala 

de Aula 

- Como se dá o trabalho com os “uquinhas” 

em sala de aula? 

 

 

- A organização da sala de aula 
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- As ferramentas utilizadas no “uquinha” 

As professoras e o PROUCA - As intervenções realizadas pelos 

professoras 

 

- A interação entre professora e aluno 

 

 Mudança na postura dos professoras 

Os alunos e o PROUCA - As intervenções realizadas pelos alunos 

- A interação entre professor e aluno 

 

 A colaboração entre os alunos 

As gestoras e o PROUCA - A organização da escola para o trabalho 

com o PROUCA 

- Medidas tomadas no âmbito da gestão 

 

 Percorridas as etapas de observação participante, organizei o material 

coletado e realizei uma pré-análise. O resultado de tal ação foi utilizado para facilitar 

a elaboração dos outros instrumentos adotados nesta pesquisa, a saber:  entrevistas 

com roteiro semiestruturado e questionários.  

  

Tabela 8 - Etapas da Observação participante 

Etapa 01 Negociação para realizar as observações participantes  

Etapa 02 Fase 01 de observação / sondagem – Questões gerais 

Etapa 03 Fase 02 de observação – Questões especificas sobre 

a sala de aula, a escola e a gestão 

Etapa 04 Sistematização das coletas para a construção dos 

demais instrumentos 
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4.3.2 As entrevistas com roteiro semiestruturado  

 

 Boni e Quaresma (2005, p. 68) argumentam que os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos no campo das humanidades têm 3 momentos imprescindíveis: a 

pesquisa bibliográfica, a visita de campo e a aplicação de entrevistas. Concordando 

com esta perspectiva, Rosália Duarte defende que as entrevistas são extremamente 

importantes para se obter um conhecimento mais detalhado acerca de diferentes 

culturas, dando margem para esclarecer valores e sistemas classificatórios, 

principalmente quando estes são velados: 

 

...se forem bem realizadas, elas (as entrevistas) permitirão ao 
pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos 
percebe e significa sua realidade e levantando informações 
consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 
preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o 
que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta 
de dados (DUARTE, 2004, p. 231).  
 

 A realização de entrevistas com roteiro semiestruturado tem um grande 

potencial de revelar as experiências dos sujeitos e, tal como defende Duarte (2004), 

permitir a discussão de ocorrências “veladas” nos contatos mais superficiais. Este 

tipo de instrumento é importante para trabalhar questões que envolvem relações de 

poder e exijam que grupos específicos manifestem suas formas de entender um 

dado contexto.  

 Flick (2008) descreve que as entrevistas semiestruturadas têm cada vez mais 

chamado a atenção de pesquisadores em todo o mundo. O interesse em suas 

aplicações se deve ao fato de que a realização de uma entrevista, que segue um 

planejamento flexível, pode ser mais eficaz para captar os pontos de vista dos 

sujeitos. O autor cita a relevância da teoria subjetiva, ou seja, a noção de que os 

entrevistados possuem um arcabouço complexo de conhecimento em relação à 

temática estudada, incluindo suposições explícitas e implícitas que organizam suas 

formas de apreender uma dada realidade. Tal instrumento permite aos 

pesquisadores articularem os elementos componentes da teoria subjetiva dos 

sujeitos entrevistados em relação à temática estudada (FLICK, 2008, p. 149). 

 As entrevistas semiestruturadas podem ser compostas por perguntas abertas 

e fechadas, permitindo aos informantes/entrevistados discorrerem sobre os temas 
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sugeridos pelo pesquisador. É fundamental que o entrevistador esteja atento para 

intervir durante o processo de aplicação, de forma sutil, buscando aprofundar certos 

assuntos ou até mesmo evitar fugas em relação ao tema investigado, introduzindo 

novas perguntas ou estimulando a fala. É importante ressaltar que o tom de 

informalidade ajuda a potencializar a aplicação desta técnica, já que as pessoas se 

sentirão mais à vontade para falar e expressar suas opiniões.  

 Para Boni e Quaresma (2005, p. 74), 

 

... a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as 
respostas espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma 
abertura e proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que 
permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e 
delicados, ou seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será 
o favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas partes. 
Desse modo, estes tipos de entrevista (aberta e semi-estruturada) 
colaboram muito na investigação dos aspectos afetivos e valorativos 
dos informantes que determinam significados pessoais de suas 
atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas dos 
entrevistados e a maior liberdade que estes têm podem fazer surgir 
questões inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande 
utilidade em sua pesquisa. 
 

 Duarte (2004) enfatiza que a flexibilidade permitida pelas entrevistas 

semiestruturadas é fruto de um rigoroso planejamento, em que o pesquisador deve 

ter bom embasamento teórico e metodológico, além de procurar testar, ensaiar, sua 

atuação em campo. Para a autora, 

 

A realização de uma boa entrevista exige: a) que o pesquisador tenha 
muito bem definido os objetivos de sua pesquisa (e introjetados — não 
é suficiente que eles estejam bem definidos apenas “no papel”); b) que 
ele conheça, com alguma profundidade, o contexto em que pretende 
realizar sua investigação (a experiência pessoal, conversas com 
pessoas que participam daquele universo — egos focais/informantes 
privilegiados —, leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa 
revisão bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do 
pesquisador no campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro 
da entrevista (fazer uma entrevista “não-válida” com o roteiro é 
fundamental para evitar “engasgos” no momento da realização das 
entrevistas válidas); d) segurança e autoconfiança; e) algum nível de 
informalidade, sem jamais perder de vista os objetivos que levaram a 
buscar aquele sujeito específico como fonte de material empírico para 
sua investigação (DUARTE, 2004, p. 128). 
 

 Para a realização deste trabalho, escolhi a escola General Emídio Dantas 

Barreto, situada no Recife. O universo de aplicações abrangeu: 
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Tabela 8 - Universo de Aplicação – Entrevistas com Roteiro Semi-Estruturado 

Sujeitos   Quantidade de entrevistados 

Professoras 06 

Gestoras 03 

Monitores de Informática 03 

  

 Para a escolha da amostragem, adotei a determinação a priori da estrutura da 

amostra (FLICK, 2008, p. 118) em que as decisões relativas à seleção dos sujeitos a 

serem pesquisados são tomadas com o objetivo de escolher grupos ou casos 

específicos. Desse modo, optei por professoras, gestoras e monitoras de informática 

que participam do PROUCA na EGEDBA. O segmento aluno não foi incluído nas 

entrevistas pelo fato de serem, em sua maioria, crianças de até 12 anos.  

 O roteiro ou guia de entrevistas foi composto por perguntas abertas, 

perpassando pelas temáticas: a valorização da escola; crescimento do interesse por 

frequentar as aulas ou outras atividades escolares; a ressignificação dos espaços 

que envolvam escola e comunidade; a questão do PROUCA e a empregabilidade e 

as principais mudanças ocorridas em sala de aula e na escola. Além de observar – 

como já expresso – que tais temas são recorrentes nas falas e ações de professoras 

e alunos, a minha pesquisa bibliográfica apontou que tais temáticas precisam de um 

maior aprofundamento. 

 As entrevistas foram realizadas mediante agendamento prévio com os 

sujeitos, que optaram por participar de tal atividade na própria escola, nos momentos 

de intervalo ou então em negociação com a gestão, para que algum substituto 

assumisse suas atividades. Vale ressaltar que tomei o cuidado para elaborar um 

roteiro que desse conta das questões de fundamental importância para a pesquisa, 

mas sem que isso gerasse um extenso guia de questões. 

 

4.3.3 O Questionário  

 

 Segundo Richardson (1999), o questionário é um instrumento de coleta de 

dados caracterizado pela disposição de uma série de perguntas que devem ser 

respondidas objetivamente pelos sujeitos pesquisados. Uma das principais 
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justificativas para sua utilização é o fato de dirimir a influência do pesquisador no 

momento da coleta. 

 Um bom questionário deve ser inteligível, dispondo de perguntas e, se for o 

caso, respostas claras, sem vieses, ou seja, elementos que não induzam respostas. 

Tal instrumento pode ser composto por perguntas abertas, fechadas ou de múltiplas 

escolhas. Geralmente, as perguntas fechadas e de múltiplas escolhas costumam ser 

mais utilizadas em grandes pesquisas, facilitando a tabulação de dados.  

 Conforme já descrito em outros parágrafos, não pretendo adentrar no debate 

qualitativa x quantitativa. A utilização do questionário nesta pesquisa, na verdade, foi 

uma forma de melhor sistematizar algumas informações importantes para a análise 

de conteúdo. Desse modo, dados como nível de formação, tempo de docência 

expectativas em relação às novas tecnologias e satisfação com o PROUCA foram 

coletados de modo a dar maiores parâmetros às análises das entrevistas e 

observações de campo.  

 Para a construção do questionário utilizei os resultados das pré-análises 

elaboradas após as observações de campo e aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, uma forma de realizar perguntas e opções de respostas condizentes 

ao universo dos sujeitos pesquisados. 

 Ao todo, 15 professoras responderam ao instrumento. Houve duas etapas de 

aplicação. Uma em julho, quando um grupo de 10 professoras teve acesso aos 

questionários numa reunião de Planejamento Político Pedagógico. As demais 

professoras participaram desta etapa de pesquisa em agosto, quando o instrumento 

foi aplicado – com autorização da gestão - durante suas aulas com os “uquinhas”.  

  

 

Tabela 9 - Aplicação de Questionários 

Sujeitos 15 professoras do Grupo I ao 5º ano 

 

4.4. A análise de conteúdo 

 

Para analisar os dados coletados nas observações participantes, nas 

entrevistas com roteiro semiestruturado e nos questionários, utilizei o conjunto de 
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técnicas denominado análise de conteúdo (AC). Tal escolha se deu pelo fato de que 

embora a quantidade de publicações sobre o Programa Um Computador Por Aluno 

tenha crescido em 2011, acredito que ainda há a necessidade de se constituir 

reflexões em que as falas dos sujeitos ganhem maior evidência, permitindo assim 

uma melhor compreensão acerca da aplicação dos laptops educacionais em sala de 

aula e seus desdobramentos nas práticas curriculares.  

 Rocha e Deusdara (2005, p. 307) descrevem que a abordagem da análise de 

conteúdo é focada numa realidade dada a priori, objetivando alcançar uma 

profundidade nos significados produzidos pelos interlocutores na construção de seus 

textos, o que corrobora com nossa intenção de analisar rigorosamente o conteúdo 

existente nas falas dos sujeitos participantes da pesquisa. 

 Segundo Caregnato e Mutti (2006, p. 682), a análise de conteúdo pode ter 

abordagens quantitativas e qualitativas. Na quantitativa, o foco é captar a frequência 

em que determinados elementos se repetem nos textos. Já na qualitativa, 

basicamente, é privilegiada a ausência ou presença de um dado elemento em partes 

específicas de um conteúdo. Nos dois casos, o objetivo é inferir sobre extratos 

textuais reproduzíveis num contexto comunicacional. Isso implica na afirmação de 

que o texto - em suas diversas formas de expressão – é uma ferramenta básica para 

a sociabilidade dos sujeitos. O papel do pesquisador que utiliza a AC é categorizar 

as unidades de texto, que podem ser palavras ou frases, permitindo a criação de um 

corpus analítico que garanta uma interpretação profunda, para além do senso 

comum, dos materiais analisados.  

 Nesse sentido, Bardin define a análise de conteúdo como 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicação visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/reprodução destas mensagens (BARDIN, 1979, p. 42). 
 
 

 Esse conjunto de técnicas implica num trabalho exaustivo, com alto rigor, em 

que as categorias de análise devem ser constantemente testadas, buscando 

eliminar as impressões mais superficiais e, ao mesmo tempo, propiciar que outros 

pesquisadores possam apreender o caminho percorrido durante o trabalho de 

categorização e análise. Mais uma vez recorrendo aos escritos de Bardin: 
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De uma maneira geral, pode dizer-se que a subtileza dos métodos de 
análise de conteúdo, corresponde aos objectos seguintes: 
 
- a ultrapassagem da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem 
estará lá efectivamente contido, podendo esta <<visão>> muito 
pessoal, ser partilhada por outros? 
 Por outras palavras, será a minha leitura válida é generalizável? 
 
- e o enriquecimento da leitura: Se um olhar imediato, espontâneo, é já 
fecundo, não poderá uma leitura atenta, aumentar a produtividade e a 
pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 
confirmam (ou informam) o que se procura demonstrar a propósito das 
mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações 
susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 
priori não detínhamos a compreensão (Ibidem, p. 29) 
 

 Capelle, Melo e Gonçalves (2003, p. 4) argumentam que Bardin segue a 

perspectiva de que a análise de conteúdo oscila entre objetividade e subjetividade, 

levando o pesquisador para um novo olhar sobre o texto, baseado na dedução e na 

inferência. Ou seja, apesar da busca pela rigorosidade, a AC permite flexibilização 

na sua organização e aplicação, já que a própria natureza dos dados analisados não 

seguem uma exatidão. Rocha e Deusdará (2005, p. 309) chegam a afirmar que a AC 

vem contribuindo com a construção de procedimentos científicos que legitimam uma 

dada técnica de leitura. Mas a significação profunda é dada a partir de escolhas, “O 

que é passível de interpretação?”, o que provém tanto de uma observação mais 

acurada quanto de uma intuição carismática. 

 

4.4.1. A aplicação da Análise de conteúdo neste trabalho 

 

 A análise de conteúdo neste trabalho foi aplicada nos dados coletados nas 

observações participantes, entrevistas semiestruturadas e questionários. Nesse 

sentido, Capelle, Melo e Gonçalves afirmam que a análise de conteúdo pode servir 

para duas funções não excludentes entre si: 

 

a) uma função heurística, que visa a enriquecer a pesquisa 
exploratória, aumentando a propensão à descoberta e 
proporcionando o surgimento de hipóteses quando se examinam 
mensagens pouco exploradas anteriormente; e 
b) uma função de administração da prova, ou seja, servir de prova 
para a verificação de hipóteses apresentadas sob a forma de 
questões ou de afirmações provisórias (CAPELLE; MELO; 
GONÇALVES, 2003, p. 5). 
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 Argumento que uma das desvantagens de utilizar a AC é o fato do texto ser 

tomado como algo em si. Nesta pesquisa não encontrei nenhum material que 

problematizasse a questão de a forma como os dados foram coletados, podem 

induzir na formação de textos pelos sujeitos. É preciso atentar que os próprios 

roteiros de observação, das entrevistas e dos questionários, já são uma forma de 

induzir os sujeitos a elegerem e excluírem dadas temáticas, ou seja, uma espécie de 

indução para validar ou invalidar nossas hipóteses. Defendo que o cruzamento dos 

dados a partir das três técnicas permite a ampliação do espaço para novas 

descobertas e fazer valer a dupla função que Capelle, Melo e Gonçalves dizem ser 

complementares na análise de conteúdo, a confirmação e o insight para novas 

hipóteses.  

 Neste trabalho adotei a análise de conteúdo por categorias temáticas, ou seja, 

mais focada nos sentidos contidos nos textos e nas diferenciações existentes entre 

os mesmos. Segundo Caregnato e Mutti, a análise categorial 

 

funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, 
em categorias segundo reagrupameto analógicos. A análise categorial 
poderá ser temática, construindo as categorias conforme os temas que 
emergem do texto. Para classificar os elementos em categorias é 
preciso identificar o que eles têm em comum, permitindo seu 
agrupamento (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 683). 

 

 Vale ainda citar que Bardin enumera algumas regras necessárias para uma a 

análise de conteúdo categorial. As categorias devem ser 

- homogêneas: poder-se-ia dizer que <<não se misturam alhos com 
bagulhos>>; 
- exaustivas: esgotar a totalidade do <<texto>>; 
- exclusivas: um mesmo elemento do conteúdo, não pode ser 
classificado aleatoriamente em duas categorias diferentes; 
- objectivas: codificadores diferentes, devem chegar a resultados 
iguais; 
- adequadas ou pertinentes: isto é, adaptadas ao conteúdo e ao 
objectivo (BARDIN, 1979, p. 36). 
 

 

  O processo de análise de conteúdo aqui empreendido seguiu o seguinte 

esquema: 
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Tabela 10 - Etapas da Análise de Conteúdo 

Pré-Análise  Observação Participante 

Pré-Análise  Entrevistas e questionários 

Exploração do Material / Leitura flutuante Observações, entrevistas e questionários 

Tratamento dos Resultados e criação de 

categorias 

Observações, entrevistas e questionários 

 

 De acordo com a AC realizada no material coletado, cheguei às seguintes 

categorias e subcategorias: 

 

Tabela 11 - Categorias e Subcategorias de acordo com a análise conteúdo 

Categorias Subcategorias 
 

Alunos .a motivação dos alunos 
 

.melhora na aprendizagem 
 

.colaboração 
 

.novas habilidades 
 

.mudanças no comportamento 
 
 

Professoras .Concepções sobre tecnologia e o 
PROUCA 

 
.Formação 

.Novas práticas docentes 
 
 

Gestão .Inclusão digital 
 

.Rede de apoio 
 

.Reconhecimento da comunidade 
 

.Monitoras de informática 
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.Histórico do PROUCA na escola 
 

.Questões de infraestrutura 
 

O PROUCA em sala de aula .Diferencial do “uquinha” 
 

.PROUCA facilitando a aprendizagem 
 

.Ampliação das fontes de aprendizagem 
 

.O uso de vídeos, da internet e dos jogos 
 

 

 

 

4.5 O problema de pesquisa 

 

 A escola pode ser considerada um lócus cultural, em que diferentes 

concepções, etnias e contextos disputam o seu espaço, é possível afirmar que cada 

instituição de ensino possui suas especificidades e formas de conduzir as práticas 

pedagógicas. Desse modo, como se efetiva a inserção das novas tecnologias 

fornecidas pelo PROUCA na escola General Emídio Dantas Barreto? 

 

4.5.1 A hipótese de trabalho 

 

 Os teóricos da cibercultura defendem que as novas tecnologias proporcionam 

a emergência de um novo contexto, carregado de diferentes simbologias, por sua 

vez, moldando, ao mesmo tempo em que são moldadas, nossa forma de 

compreender e atuar no mundo. Nesse sentido, os dispositivos digitais permitem a 

criação de uma ecologia simbólica propícia às práticas colaborativas e flexibilidade.  

 Parto da hipótese que o Programa Um Computador Por Aluno contribui para a 

emergência de uma nova ecologia simbólica, primeiro estimulando uma 

reorganização da escola; em segundo, estimulando práticas colaborativas entre os 

estudantes e práticas mais flexíveis por parte dos professores. 
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4.5.2 O objetivo geral 

 

 Partindo da hipótese de que os dispositivos digitais interferem na forma como 

os indivíduos interagem em seus contextos, tem-se como objetivo geral Identificar as 

mudanças que a utilização dos laptops educacionais fornecidos pelo PROUCA 

trouxeram na organização da General Emídio Dantas Barreto. 

 

4.5.3 Os objetivos específicos 

 

1) Analisar como se desenvolvem as atividades com os laptops educacionais na 

EGEDBA 

a) Como se constitui a infraestrutura com para o trabalho com os “uquinhas”? 

b) A organização escola mudou com a utilização dos laptops educacionais? 

Instrumentos utilizados para atender este objetivo específico: Observação 

participante, Entrevista com roteiro semiestruturado e questionário 

2) Analisar como as professoras ministram suas aulas com os “uquinhas” 

a) Que atividades as professoras trabalham em suas aulas quando estão usando os 

laptops educacionais? 

b) A utilização dos “uquinhas” interfere na forma como as professoras e os alunos se 

relacionam? 

Instrumentos utilizados para atender este objetivo específico: Observação 

participante, entrevista com roteiro semiestruturado e questionário 

3) Analisar como os alunos participam das aulas ministradas com os laptops 

educacionais 

a) A postura dos alunos, em relação às práticas escolares, sofrem interferência com 

o uso dos dispositivos digitais oferecidos pelo PROUCA? 

b)  á colaboração entre os estudantes na utilização dos “uquinhas”? 

Instrumentos utilizados para atender este objetivo específico: Observação 

participante e Entrevista com roteiro semiestruturado 

4) As ferramentas utilizadas no “uquinha” 

a) Que ferramentas são utilizadas nos trabalhos com os laptops educacionais? 

b) Há alguma dificuldade para utilizar os aplicativos que acompanham os 

“uquinhas”? 
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Instrumentos utilizados para atender este objetivo específico: Observação 

participante e Questionário  

 Neste capítulo procurei descrever o percurso metodológico adotado nesta 

dissertação, com o objetivo de situar o leitor sobre minhas escolhas teóricas e a 

justificativa para empreendê-las. No próximo capítulo tecerei algumas notas sobre a 

comunidade de Santo Amaro, procurando enfatizar como um contexto social 

marcado por desigualdade pode interferes na escola e deve ser relevado na 

implementação de qualquer política pública.  
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5 Algumas notas sobre a comunidade de Santo Amaro 

 

Como brevemente descrito em no percurso metodológico, é de extrema 

importância entender a escola como um lócus cultural e, portanto, uma entidade que 

influência e sofre influência de seu entorno. Desse modo, os desafios enfrentados 

pela Emídio Dantas têm forte ligação com as contingências enfrentadas por esta 

região do Recife. Nas linhas a seguir procuro descrever o bairro de Santo Amaro, 

com ênfase nos problemas decorrentes dos altos índices de criminalidade.  

No início da ocupação de Pernambuco, a região onde atualmente se situa a 

comunidade de Santo Amaro exerceu uma notável importância estratégica e 

econômica. Sua posição privilegiada, entre as fronteiras de Olinda e Recife, a pôs na 

pauta dos principais combates entre os insurgentes luso-brasileiros e holandeses. 

Nos séculos XVI e XVII, os exércitos pertencentes às duas etnias fincaram fortes e 

postos de observação nas zonas próximas ao rio Beberibe e ao mar (FUNDARPE, 

2010, p. 8-11). 

  O nome do bairro foi influenciado pela construção da Capela de Santo 

Amaro, ocorrida em 1681, por Luiz do Rego Barros, com o objetivo de celebrar a 

capitulação dos holandeses. Na época, a principal atividade econômica exercida na 

região era a produção de sal, favorecida pelos tipos de biomas lá existentes, 

caracterizados por pântanos e várzeas. (Ibidem, p. 13). 

Em meados do século XVIII e XIX, a comunidade de Santo Amaro obteve 

uma considerável expansão demográfica, motivada pela instalação de fábricas e a 

criação de vilas para atender famílias no âmbito do Serviço Social Contra os 

Mocambos, tal como a Vila das Lavadeiras. Nesse período, foram também notórias 

intervenções urbanísticas, com o objetivo de ampliar as redes de serviços da cidade 

do Recife. Dentre elas, destacam-se a construção do Hospital de Santo Amaro e do 

Cemitério de Santo Amaro (CUSTÓDIO, 2012, p. 31) 

 Atualmente, o bairro é margeado por importantes pólos, dentre eles, o 

médico, educacional, comercial e estatal, tendo sua ocupação mesclada por parques 

públicos, moradias e edifícios de médio e grande porte. Isso faz com que a 

comunidade tenha uma composição demográfica diversificada, formada por áreas 

com pouco adensamento, possuindo um melhor padrão urbanístico e ocupadas por 

uma população de maior poder aquisitivo, e outras áreas de grande adensamento, 
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caracterizadas pela falta de regularidade em ruas e quadras, ocupadas por pessoas 

com pouco poder aquisitivo.  

 Essas regiões de menor organização no padrão urbanístico são, em grande 

parte, enquadradas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), áreas 

demarcadas no perímetro urbano com o objetivo de assentar habitações voltadas 

para pessoas de baixa renda. A criação dessas zonas se deu na década de (19)80, 

período em que o prefeito Jarbas Vasconcelos e o Governador Miguel Arraes 

tiveram grande participação na consolidação de áreas populares. Custódio descreve 

que: 

 

o bairro de Santo Amaro é constituído por duas ZEIS: a ZEIS João de 
Barros, composta pela comunidade de mesma denominação; e a 
ZEIS Santo Amaro, composta pelas comunidades Ilha Santa 
Terezinha, Santo Amaro (Sítio do Céu e Vila dos Pescadores) e Rua 
Beco dos Casados (Ibidem, 2010, p. 32).  

 
 Se por um lado, as ZEIS permitiram que pessoas de baixa renda não 

perdessem suas moradias em decorrência, dentre outros fatores, da especulação 

imobiliária, por outro lado, o que se observa é que não houve investimento público 

com o objetivo de garantir um padrão urbanístico de qualidade, sem contar a 

omissão do estado em várias frentes, o que, em alguns caos, ocasionou até mesmo 

a favelização, por sua vez, um extremo adensamento dessas áreas. Segundo o 

Atlas do Recife, documento de referência para análises demográficas e 

planejamento de políticas estaduais e municipais, o Bairro de Santo Amaro é o que 

possui um maior número de pessoas morando em favela  com 13.886 pessoas 

morando em condições precárias (ATLAS METROPOLITANO DO RECIFE, 2000). 

 Tive oportunidade de realizar algumas intervenções na região de Santo 

Amaro e arrisco afirmar que sua configuração espacial é extremamente complexa. O 

padrão de ocupação nessas áreas habitas por pessoas de baixa renda é o de ruelas 

cruzadas por becos onde criminosos impõem se domínio territorial. 

  Como uma localidade central, próxima a importantes polos e tomada por 

diferentes usos de seu espaço, o entorno de Santo Amaro é frequentado por 

milhares de pessoas cotidianamente. Ao leste, um dos seus limites se dá pela 

Avenida Agamenon Magalhães, uma das mais movimentadas, sem contar o fato de 

ser cortado por 
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duas importantes artérias do Recife ... a Avenida Norte e a Avenida 
Cruz Cabugá. Na primeira, ao lado do Cemitério dos Ingleses, fica a 
Praça General Abreu e Lima, onde há uma grande estátua de Santo 
Amaro, de autoria do escultor Corbiniano Lins... Na Cruz Cabugá 
também estão localizados o Mercado de Santo Amaro... o Palácio 
Frei Caneca, construído para servir de local de despachos do 
Governo de Pernambuco e, mais ao norte, o Hospital de Santo 
Amaro... (FUNDARPE, 2010, p. 17).  

  
 A ausência de políticas públicas voltadas para a garantia de direitos básicos, 

bem como sua caracterização demográfica, delegou a Santo Amaro uma das 

posições de destaque em relação à criminalidade. No gráfico a seguir temos a 

comparação entre os delitos cometidos na cidade do Recife (sem considerar o 

bairro) e Santo Amaro: 

 

Tabela 12 - Comparação entre taxas de delitos cometidos em Recife (s/ Santo 

Amaro) e Santo Amaro – para cada 100 mil habitantes 

 

(Fonte: Custódio, 2012, p. 37) 

  

É possível observar que Santo Amaro, isoladamente, tem taxas de 

ocorrências delituosas que superam os outros bairros do Recife. O tráfico de 

entorpecentes é uma das mais graves dessas ocorrências. Para além da omissão do 

estado, o fato do bairro ser cortado por importantes vias e estar situado numa região 
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central, facilita a ação de traficantes e usuários, que rapidamente podem cometer 

suas ações e se camuflarem entre as milhares de pessoas que transitam pelo 

entorno do Bairro.  

 

  

Em relação à questão dos homicídios, Santo Amaro mais uma vez tem uma 

notória participação nos índices pernambucanos. Entre 2004 e 2007 houve um 

grande número de ocorrências relacionadas a ele tipo de crime, Embora nos últimos 

anos, essa taxa tenha diminuído. 

 Muito além dos números, uma das marcas deixadas pela criminalidade, 

sobretudo as ocorrências de homicídios, é a naturalização da violência. Ter algum 

conhecido ou até mesmo familiar com a vida interrompida de forma trágica, torna-se 

banal. Custódio, ao escrever sobre sua pesquisa em Santo Amaro afirma que: 

Ao realizar os grupos focais com os jovens em Santo Amaro, muitos 
jovens mencionaram ter presenciado homicídios no bairro. Além disso, 
crianças mencionavam ter presenciado e diziam ser comum ver os 
corpos estirados pelas ruas do bairro. Mais que saber do fato, ou ter 
algum nível de contato com os envolvidos, esses jovens presenciaram a 
violência. Suas falas relatam os casos com aparente naturalidade... 
(CUSTÓDIO, 2012, p. 42). 
 

 

 Essas ocorrências interferem na sociabilidade das pessoas, que, em muitos 

casos, passam a ter suas vidas influenciadas pelo medo. Ao serem questionados 

sobre as principais dificuldades enfrentadas no bairro, os jovens de Santo Amaro 

Tabela 13 - Comparação entre taxas Homicídio cometidos em Pernambuco 

 

(Fonte: Custódio, 2012, p. 47) 
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...destacam que têm sofrido muito com a violência. Argumentam que 
os tiroteios não deixam as pessoas circularem nas ruas. Às vezes 
sequer saem de casa, e muitas vezes têm dificuldade de voltar ou ir à 
noite para a escola. Enfatizam que entrar na comunidade à noite é 
perigoso, e que quem trabalha na madrugada ou estuda à noite 
enfrenta muitas dificuldades para cumprir seus deveres e 
compromissos (Ibidem, 2012, p. 80). 
 
 

 O destaque para essa questão da violência sofrida pela população de Santo 

Amaro foi motivado pelo fato de recorrentemente as gestoras e professoras da 

EGEDBA se referirem a este problema como sendo um dos grandes responsáveis 

pela forma como o PROUCA se estruturou na instituição. Cientes das dificuldades 

enfrentadas por muitos pais e alunos, houve um cuidado por parte desses 

profissionais em não expor seus estudantes a qualquer situação de violência e 

também evitar a perda ou depredação dos laptops educacionais.  

 Na próxima seção descrevo a Escola General Emídio Dantas Barreto, 

destacando sua infraestrutura e quadro funcional, assim como também importantes 

elementos de seu Projeto Político Pedagógico, tais como o trabalho pautado no 

diálogo com a comunidade escolar e como o trabalho com o PROUCA é percebido 

pelo corpo gestor.  
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6 Uma descrição da escola General Emídio Dantas Barreto 

 

 A escola General Emídio Dantas Barreto é situada na Avenida da Saudade, n. 

303. Ocupando uma área de aproximadamente 1600m2. A instituição é rodeada por 

uma série de equipamentos públicos e também instituições privadas de médio e 

grande porte. Os destaques vão para a proximidade com Posto Central de Viaturas 

da Polícia Militar, O Cemitério de Santo Amaro e a sede do Serviço Social do 

Comércio de Santo Amaro.  

  

Imagem 6 - Instituições próximas a Escola General Emídio Dantas Barreto 

 

1 Escola General Emídio Dantas Barreto 

2 Central de Viaturas da Polícia Militar 

3 Cemitério de Santo Amaro 

4 Praça 

5 Sede do Serviço Social do Comércio – Santo Amaro 

6 Sede de uma faculdade privada 

Fonte: Google Earth 

  

 

Na parte frontal da instituição, há uma enorme praça, bastante arborizada e 

com brinquedos infantis, tais como escorregos, balanços e gangorras. Nesta praça 

ainda há pequenos comércios, espécie de lojinhas, que fornecem desde coroas de 

flores a refeições, contribuindo para aumentar o número de transeuntes que circulam 

pelo quarteirão.  
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 Conforme descrito no Projeto Político Pedagógico da EGEDBA, a escola foi 

fundada na década de (19)60, como um espaço voltado para a formação artística e 

que, após o golpe militar, passou a ser incorporada à Secretaria de Educação do 

Recife. O documento revela que: 

Conforme informações da comunidade, antigos professores, pais e 
serventes, no local onde hoje funciona a Escola existia uma escola 
de artesanato, pertencente ao Movimento de Cultura Popular 
(M.C.P.) até 1964. Em 1965, passou a pertencer a então Fundação 
Guararapes, da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da 
Cidade do Recife.  
 Neste período a escola tinha o nome de Escola Municipal 
Estilac Leal, continuando mesmo após a revolução, porém depois de 
algum tempo, o nome da Escola foi mudado, porque o General 
Estilac, era considerado por algumas pessoas, de que tinha (sic) 
ideias comunistas. 
  icou um período sem nome, sendo chamada de “Escola das 
Letras”, como ficou conhecida até oficializar-se como “Escola 
Municipal Emídio Dantas Barreto” (ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO 
DANTAS BARRETO, 2012, p. 5).  

 

 O General Emídio Dantas Barreto, ainda segundo o documento, foi um militar 

com grandes serviços prestados às Forças Armadas do Brasil, no início do Século 

XX, tendo chegado a ocupar o cargo de Ministro da Guerra entre os anos de 1910 e 

1911. Dentre uma de suas “destacadas” atuações militares, consta a participação na 

campanha contra Canudos. Ele também teve uma notória produção no campo 

cultural: 

Embora recebesse sempre importantes encargos militares e 
políticos, dedicou-se também à literatura tendo sido conhecido por 
suas atividades de cronista, romancista e autor teatral... contam-se 
entre as obras que publicou “Margarida Nobre”, “A Destruição de 
Canudos”, “Acidentes da Guerra”... além da peça em quatro atos “A 
Condessa  ermínia” (Ibidem, p. 6 ). 

   

 A escola General Emídio Dantas pode ser considerada uma instituição de 

médio porte, tendo aproximadamente 382 matrículas efetivas de alunos que se 

distribuem entre Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, nos turnos da manhã, tarde e noite. Conforme o PPP da escola, a 

distribuição dos horários se dá da seguinte forma: 
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Tabela 14 - Distribuição dos horários 

Turno Horário das aulas 

1º turno 07h30min às 12h00min 

2º turno 13h00min às 17h00min 

3º turno 18h40min às 22h00min 

Fonte: EMÍDIO DANTAS BARRETO, 2012, p. 11. 

 

 Ao todo, 18 turmas se distribuem nesses três turnos. Sendo o horário noturno 

frequentado unicamente pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos. O quadro a 

seguir demonstra o quantitativo de turmas por nível de ensino: 

 

Tabela 15 - Quantitativo de turmas por nível de ensino 

Quantitativo de turmas Nível de ensino 

12 Ensino Fundamental 

04 Educação Infantil 

02 EJA 

Fonte: EMÍDIO DANTAS BARRETO, 2012, p. 11. 

  

 A Escola contempla alunos das mais variadas faixas etárias, em sua maioria, 

oriundos da própria comunidade de Santo Amaro, localidade assolada por uma série 

de problemas sociais (conforme descrito no capítulo anterior), que, de algum modo, 

se refletem na instituição. Mais uma vez recorrendo ao PPP, temos a informação de 

que: 

A Escola é formada por alunos de faixa etária entre 04 a 70 anos, 
residentes no Bairro de Santo Amaro e adjacências; o nível cultural é 
relativamente baixo, reflexo da comunidade em que está inserida, 
visto que os pais apresentam baixa escolaridade, desemprego e 
violência, com (sic) nível econômico é precário, predominando o 
desemprego, subemprego ou trabalho informal, muitos alunos vivem 
em ambientes considerados perigosos, convivendo com a violência, 
refletida muitas vezes no comportamento escolar, tudo isso vem a 
justificar a falta de auto-estima, que a maioria dos alunos apresenta, 
além da dificuldade de aprendizagem (Ibidem, p. 11). 

  

Na leitura do Projeto Político Pedagógico da Emídio Dantas, chama atenção 

as citações reiteradas sobre a questão do diálogo com a comunidade escolar e o 
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estabelecimento dos pilares de uma gestão democrática. Logo na abertura da 

apresentação do referido documento, por exemplo, temos o seguinte parágrafo: 

Tomando como princípio filosófico o modelo de “inclusão social” 
abordando temas dos parâmetros curriculares, dos eixos 
transversais, os ciclos de aprendizagem, pretende-se com este 
projeto nortear as ações pedagógicas a serem concretizadas no 
cotidiano escolar, com a participação de toda a comunidade, através 
do processo de ação-reflexão-ação, buscando iniciativas que possam 
intervir nas modificações ou ajustes futuros, necessária para uma 
escola democrática e de qualidade (Ibidem, p. 3).  

 

 Ainda sobre este aspecto da participação democrática, encontramos no 

objetivo geral do PPP: 

 

Elevar o nível de conhecimento e a construção das diversas 
competências instituídas pela Rede, oferecendo uma educação que 
tenha como  eixo central a solidariedade, a liberdade, a participação 
democrática, buscando uma escola pública cidadã e de qualidade 
(Ibidem, p. 7).  

 

 Sobre o espaço físico, a Emídio Dantas possui uma infraestrutura que foi 

crescendo junto com a escola. Inclusive, recentemente, foram realizadas obras 

como parque infantil e pátio para o lanche com verbas da própria instituição. Em 

geral, as dependências da EGEDBA são bem cuidadas, sem as pichações e 

depredações que, infelizmente, vemos nas bancas, paredes e portas de banheiro de 

muitas escolas públicas da Região Metropolitana do Recife. A divisão do Espaço 

físico se dá da seguinte forma: 

 

Tabela 16 - Espaços Físicos – Emídio Dantas 

Função do Espaço Quantidade 

Diretoria  01 

Secretaria 01 

Biblioteca  01 

Laboratório de informática 01 

Sala dos professores 01 

Salas de aula 08 

Sala de recursos multifuncionais 01 

Pátio de recreação interna 01 



96 

 

Pátio de recreação externa 01 

Quadra poliesportiva 01 

Cozinha 01 

Banheiros para alunos 04 

Banheiros para alunos com necessidades especiais 01 

Almoxarifados 02 

Banheiro para professores 02 

Dispensa 01 

Espaço para funcionamento do Projeto Mais Educação  01 

Fonte: ESCOLA GENERAL EMÍDIO DANTAS BARRETO, 2012, p. 12. 

 

 A EGEDBA conta com 49 profissionais de diversas áreas. Eles se distribuem 

de acordo com o quadro abaixo: 

 

Tabela 17 - Equipe Multifuncional EGEDBA 

Função Quantidade 

Diretora 01 

Vice-diretora 01 

Apoio Pedagógico  02 

Coordenadora pedagógica 2 

Professoras regentes  17 

Professoras readaptadas 4 

Professoras sala de recursos 
multifuncionais 

2 

Estagiários secretaria 4 

Monitoras/ Estagiárias de informática 6 

Estagiário de biblioteca – Mediador de 
leitura 

1 

Animador cultural 1 

Agentes administrativos 1 

Merendeira 1 

Auxiliares de serviços gerais 4 

Vigilantes 2 

Fonte: ESCOLA GENERAL EMÍDIO DANTAS BARRETO, 2012, p. 12 
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O Programa Um Computador por Aluno é citado quatro vezes ao longo do 

PPP. Em três delas as referências se dão em conjunto com outras temáticas, como, 

por exemplo, num dos parágrafos do capítulo sobre a Caracterização da Escola: 

 

A escola trabalha em parceria com diversas instituições, inserindo-se 
em diversos programas (Rede ao mar, Escola Aberta, SESC, Casa 
de Passagem, Arte e Vida, Mais Educação, UCA). Além do trabalho 
com a rede do Projeto Mais nos turnos da tarde e manhã (ESCOLA 
GENERAL EMÍDIO DANTAS BARRETO, 2012, p. 11). 

 

  Uma referência mais sistemática ao PROUCA se dá na seção “Programas 

Governamentais, em que uma descrição e objetivos do Programa ocupam toda uma 

página, fornecendo os objetivos e justificativas para implementação do mesmo. 

Embora o texto seja relativamente longo, julgo válido reproduzi-lo neste capítulo, 

pois serve como uma espécie de referencial para o modo como se deu a 

implementação de tal Projeto: 

 

A Escola Emídio Dantas Barreto participa dos seguintes programas 
governamentais: 
 
Governo Federal  
 
1. Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), iniciado em 
2010, é uma iniciativa da Presidência da República em conjunto com 
o Ministério da Educação. Sua finalidade é promover a inclusão 
digital, pedagógica e social, mediante a aquisição e a distribuição de 
computadores portáteis em escolas públicas, em escala piloto de 
teste e avaliação. 
O Programa UCA integra planos, programas e projetos educacionais 
de tecnologia educacional e inclusão digital, vinculando-se às ações 

do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, do Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo... de acordo com 
o documento do PROUCA, a implementação do uso de 
laptops, na situação “um para um”, justifica-se pelos seguintes 
argumentos: 
- Possibilidade de complementar as reformas educacionais 
capazes de tornar a escola mais efetiva e apropriada a novos 
modelos de sociedade; 
- Formação de pessoas mais bem preparadas para vida em 
uma sociedade modificada científica e tecnologicamente; 
- Dar suporte aos alunos em desvantagem socioeconômica e 
com necessidades especiais de aprendizagem 
- Inserir os professores num contexto tecnológico visando 
impactar suas práticas docentes; 
- Participar do processo de inclusão digital dos diferentes 
sujeitos sociais, em especial os alunos e professores de 
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escolas públicas brasileiras (ESCOLA GENERAL EMÍDIO 

DANTAS BARRETO, 2012, p. 23).  
 

 

 Neste capítulo procurei realizar pontuar algumas características relevantes da 

Escola General Emídio Dantas Barreto, com destaque para seu ao seu histórico, 

espaço, quadro funcional e concepções pedagógicas. Com a descrição do bairro de 

Santo Amaro e também da escola, o leitor poderá ter uma ideia sobre o contexto das 

análises que contemplarão os próximos capítulos.  
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7 A Gestão da escola Emídio Dantas Barreto 

 

O trabalho desenvolvido pela gestão da Escola General Emídio Dantas 

Barreto é um dos principais diferenciais em relação às outras instituições que 

integram o PROUCA em Pernambuco. Basicamente, três características ilustram 

esta afirmação: a primeira, a decisão de manter os laptops em suas dependências, 

algo construído em parceria com a comunidade escolar; a segunda, a elaboração de 

um planejamento que prevê o uso desses dispositivos em todas as aulas, a partir de 

uma grade de horários pré-definida e a terceira, a articulação com diversas 

instituições, que auxiliam no funcionamento da infraestrutura física e lógica, 

proporcionando acesso à internet, manutenção dos dispositivos informáticos e ainda 

a disponibilização de recursos humanos para operar a logística de recarga, 

distribuição e recolhimento dos “uquinhas”. 

 Todas essas ações são de grande influência para os trabalhos desenvolvidos 

com os laptops educacionais em sala de aula e demais espaços da escola. Não foi 

por menos que durante todo o processo de coleta de dados, as referências sobre a 

gestão do PROUCA foram frequentes e bastante significativas. 

 A equipe gestora da escola tem a seguinte composição: 

 

Tabela 18 - Corpo gestor da Emídio Dantas 

Função Nível de formação Quantitativo 

Diretora Pós-graduação 01 

Vice-Diretora Pós-graduação  01 

Apoio-Pedagógico Pós-graduação  02 

Coordenadora-
Pedagógica 

Pós-graduação  02 

Fonte: LEVANTO DIRETO, 2012 

 
 

 Formado unicamente por mulheres, o grupo tem bastante experiência no 

trabalho com atividades pedagógicas. A diretora, por exemplo, atua na instituição há 

10 anos, tendo passado pelos cargos de professora, apoio pedagógico e 

coordenadora-pedagógica. Ela é graduada em pedagogia e direito, com 

especializações em psicopedagogia e direito público. As coordenadoras 

pedagógicas também têm grande experiência no campo educacional. Uma delas 
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atua na área há mais de 30 anos, em pelo menos 10 deles, dedicados às atividades 

de coordenação. É formada em letras e pós-graduada em linguística aplicada. A 

segunda coordenadora pedagógica tem graduação e especialização em 

psicopedagogia e atua na Prefeitura do Recife há 10 anos, com grande experiência 

em articulações internacionais na defesa de menores em situação de vulnerabilidade 

social. 

Desde os primeiros contatos com a escola, além da experiência da equipe 

gestora, me chamou atenção à disposição da equipe para o trabalho com as 

diferentes tecnologias. Os recursos informáticos são amplamente incorporados na 

execução de atividades ligadas aos respectivos cargos. Apesar de pequena, a sala 

da direção possui computadores com conexão à internet, impressoras 

multifuncionais e mesas digitalizadoras, todos em plenas condições de 

funcionamento. Não foram raras as situações em que presenciarmos os usos 

desses dispositivos digitais para diferentes fins, inclusive, na elaboração de planilhas 

com informações sobre corpo docente e discente, com a finalidade de facilitar o 

trânsito de dados entre o MEC e a Secretaria Municipal de Educação, além de 

organizar as atividades da própria instituição. 

 Uma das principais marcas da gestão exercida na EGEDBA é o diálogo com 

comunidade escolar. Foram recorrentes as situações em que encontrei pais de 

alunos, alunos, funcionários e professores em contato direto com as gestoras. 

Inclusive, em alguns momentos em que realizamos nossa coleta de dados, tive que 

sair da sala da direção para um lugar mais isolado, já que a liberdade para ter 

acesso às gestoras é algo tão comum, que a entrada e saída de pessoas tornava 

inviável a gravação de uma entrevista, por exemplo. É como se aquele espaço fosse 

uma área comum à escola, acessível a todos, e não uma espécie de câmara, 

marcada pela formalidade e unicamente adentrada mediante autorização da um ente 

superior. Todos os que lá chegavam, chamavam as gestoras pelo nome, assim, 

como também, na maioria dos casos, eram chamados pelos seus respectivos 

nomes. Essa ausência de formalidades manifestava o clima de proximidade 

existente entre os diferentes grupos da comunidade escolar. 

Num de seus escritos sobre a gestão escolar e a utilização das novas 

tecnologias, Rios (2012, p. 4) afirma: 

Ao Gestor Escolar cabe a capacidade de planejamento, liderança, 
iniciativa, de criação de espaços e clima de reflexão e 
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experimentação, pois a Gestão escolar consiste num espaço de 
mobilização da competência e do envolvimento das pessoas 
coletivamente para que, por sua participação ativa e competente, 
promovam a realização dos objetivos educacionais. A transformação 
da escola acontece com maior frequência em situações nas quais 
diretores e comunidade escolar (funcionários, professores, alunos, 
pais e comunidade) se envolvem diretamente no trabalho realizado 
em seu interior. 

 

 Na Emídio Dantas Barreto, a criação de espaços que proporcionam o 

envolvimento dos diferentes grupos da comunidade se dá, sobretudo, através da 

execução de projetos que visam estimular a prática cidadã e a ampliar o acesso às 

políticas públicas. Boa parte desses projetos partem de iniciativas federais e 

municipais, mas, também se destacam as ações desenvolvidas pela própria escola, 

como é o caso do “Luiz, respeita  anuário!”, que aproveitou o famoso refrão de Luiz 

Gonzaga, no ano de seu centenário, para discutir o respeito à pessoa idosa. Outros 

projetos desenvolvidos pela escola são: Escola Aberta; Formação de Leitores; 

Movimentos de Aprendizagem Interativas (Mais); Projeto Afetividade; Projeto A Cor 

da Cultura; Projeto Mais Educação; Animação Cultural e Projeto Segundo Tempo. 

Desse modo, durante seis dias na semana (de segunda a sábado), a 

comunidade escolar encontra as portas da escola abertas, com atividades 

desenvolvidas para diferentes públicos, visando não só garantir ou ampliar a 

qualidade do ensino, mas também promover práticas lúdicas, esportivas e culturais. 

Sem contar às possibilidades que os projetos, sobretudo quando envolvem os 

espaços de sala de aula, podem trazer para a ressignificação de papéis, abrindo a 

possibilidade para relações mais horizontais e significativas, como observou Almeida 

(1999). 

A gestão escolar caminha para ser mais democrática quando nos projetos e 

atividades, sejam eles administrativos, pedagógicos ou culturais, são contemplados 

a participação de toda comunidade escolar. Nesse sentido, 

o conceito de participação perpassa aspectos viabilizadores a 
democratização da escola, quando esta estiver aberta à participação 
de amplos segmentos da sociedade, para que estes tenham voz e 
voto e sejam capazes de tomar decisões sobre o que acontece no 
âmbito da escola, incluindo a discussão sobre a política de novas 
tecnologias na cultura escolar... de forma (que se permita) na escola 
e na gestão escolar, possibilidades de se produzir uma cultura com 
elementos que concorram para a transformação da sociedade e da 
própria cultura (FARIAS, 2012, p. 6). 
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Foi possível identificar que na Emídio Dantas há a promoção de vivências que 

estimulam a prática democrática, contando com a participação de diferentes 

segmentos da comunidade escolar. 

Além da facilidade de acesso aos gestores, bem como a formulação de 

projetos que garantem a participação da comunidade escolar em diferentes 

aspectos, na Emídio Dantas, as reuniões para a elaboração dos planejamentos 

pedagógicos são ricos espaços de construção, momentos em que, sobretudo as 

professoras, trocam experiências e sugestões acerca das atividades a serem 

desenvolvidas nos bimestres. Tive oportunidade de acompanhar duas dessas 

reuniões, uma organizada em julho, durante as férias escolares, e outra em outubro. 

Descreverei brevemente o encontro ocorrido em 17 de julho de 2012: a 

reunião foi aberta com informes da Prefeitura e questões burocráticas, que envolvem 

a representação da escola em espaços institucionais. Num segundo momento, uma 

das coordenadoras pedagógicas apresentou a proposta de trabalho para que os 

professores pudessem dar suas sugestões e encaminhamentos. Feitas essas 

etapas, houve a organização de uma dinâmica que permitia a divisão dos grupos de 

forma aleatória. Cada pessoa recebeu uma mensagem com uma reflexão sobre o 

papel do educador e dentro de tal artefato havia uma tarjeta colorida. Cada uma das 

presentes deveria ler sua mensagem e mostrar para as demais a cor recebida. 

Todas as que ganharam cartões da mesma cor, formavam um grupo. 

Quando perguntamos a uma das organizadoras desta atividade o porquê de 

tal dinâmica dividir os professores aleatoriamente em grupos, ela relatou que era 

uma forma de estimular as docentes a não trabalhar só com as pessoas que tenham 

mais afinidades. Desse modo, todas tinham oportunidade de debater entre si, o que 

estimulava as construções embasadas por diferentes pontos de vista. Feitas as 

divisões dos grupos, as professoras começaram então a analisar o material proposto 

pela coordenação pedagógica. Tal material continha os eixos do Projeto de 

Cidadania a ser desenvolvido pela escola, englobando os temas meio-ambiente; 

cidadania e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As professoras debateram os temas a partir dos documentos recebidos e 

propuseram atividades para serem realizadas por toda comunidade escolar. Caberia 

às coordenadoras pedagógicas sistematizarem as contribuições para que num 

próximo encontro elas fossem novamente discutidas ponto a ponto, para assim, dar 

os encaminhamentos necessários. 
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Acompanhei um grupo formado por três professoras do grupo IV, V e 2º ano. 

Elas escolheram o material que deveria ser composto por sugestões acerca como 

construir uma educação ambiental mais efetiva na escola. O método das tarjetas 

pareceu ser bastante eficaz, pois, foi perceptível que as docentes tinham diferentes 

formas de entender a temática, o que gerou ricos momentos de trocas. Ao longo de 

uma hora, diferentes concepções pedagógicas e propostas de atividades foram 

debatidas. O grupo então optou por três realizações: convidar um grupo de 

profissionais para dar palestra sobre o meio ambiente, fazer vivências culturais, com 

música e teatro, chamando atenção para a importância de preservar o planeta e 

propor atividades extracurriculares para todos os alunos.  

 

 7.1 As articulações com outras instituições que atuam no Bairro 

 

Além do trabalho interno com os diferentes segmentos da comunidade 

escolar, a EGEDBA tem articulações com instituições que desenvolvem importantes 

atividades no Bairro de Santo Amaro. As ações garantem aos estudantes acesso a 

uma série de bens culturais e também a uma rede de proteção, caso enfrentem 

situação de vulnerabilidade social. 

Martinho argumenta que dentre as diversas atribuições dos gestores,  

(o) desafio está em entender que as transformações dos espaços do 
conhecimento não se podem dar apenas de dentro dos espaços da 
educação. Exigem ampla participação e envolvimento de segmentos 
empresariais, dos sindicatos, dos meios de comunicação, das áreas 
acessíveis da política, dos movimentos comunitários, dos segmentos 
abertos, das igrejas, etc, na gradual definição dos nossos caminhos 
para a sociedade do conhecimento. Nesse contexto, ensinar é um 
desafio que, às vezes, ultrapassa as condições dos professores e as 
possibilidades da escola, especialmente dada as deficiências da 
mesma em relação à revolução informacional (2012, p. 2-3). 

 

 Por ser oriunda do Movimento de Cultura Popular, a EGEDBA, em seus 

primórdios, funcionava em uma estrutura residencial, que, com o passar das 

décadas, foi crescendo e ganhando ares de uma instituição educacional formal. 

Embora, quando comparada com outras escolas da Prefeitura do Recife, a 

infraestrutura da escola pode ser considerada boa, a mesma tem carência de certos 

equipamentos. Nesse sentido, as articulações com as diferentes instituições ajudam 

a suprir essas lacunas. A parceria com o Serviço Social do Comércio de Santo 
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Amaro é um exemplo, possibilitando aos alunos e professores tenham acesso a 

atividades culturais, tais como peças de teatro e apresentações musicais, bem como 

a organização de palestras que envolvem temas como saúde e cidadania. Segundo 

a gestora TC_09:     

Nós temos várias parcerias... (uma delas com) o nosso vizinho que é 
o SESC - Santo Amaro. Por exemplo, eles têm curso sobre 
escovação. Então eles vêm fazer a prática. Eles usam muito a Escola 
para praticar, quando eles estão formando os agentes, eles vem pra 
cá, a gente tem parceria com escovação, cuidado com higiene bucal 
e também na área de teatros, palestras, biblioteca do SESC, 
atividades culturais. (Em) todas atividades culturais eles nos 
convidam (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_09_18). 

  

 Com tal parceria, os alunos e as professoras acessam espaços que 

extrapolam os “muros” da escola, assim como também recebem profissionais de 

diferentes áreas, que desenvolvem atividades visando promover o bem estar 

individual e coletivo, uma maneira de ampliar e fortalecer os laços da comunidade 

escolar com diferentes atores do bairro de Santo Amaro. 

Outra modalidade de parceria desenvolvida pela escola diz respeito à 

formação de uma rede de proteção social. São instituições que têm trabalho 

reconhecido nos cuidados com crianças e adolescentes, sobretudo na questão da 

violência no âmbito doméstico. Em alguns casos, essas parcerias resultam em 

projetos como “Escola que Protege” e o “Voltei”, que envolvem órgãos municipais e 

locais, dentre eles, o Conselho Tutelar, no monitoramento dos alunos que venham a 

deixar de frequentar a EGEDBA ou então que se envolvam em situações de 

periculosidade. Segundo a coordenadora pedagógica TC_10: 

Todo mês os professores identificam aqueles alunos que tiveram 
faltas - mais de três faltas, ou que faltam dois dias e voltam... - e 
tentam chamar a família. A família assina o termo de 
responsabilidade. Se a família continua faltando, nós encaminhamos 
para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Santo Amaro é muito 
atuante.... (acompanha) todos os alunos que encaminhamos... dando 
um atendimento satisfatório (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 
TC_10_03). 

 

 Ainda, nesta rede de proteção, merece destaque o trabalho desenvolvido em 

conjunto com a Casa de passagem, uma entidade que realiza ações específicas 

para crianças e adolescentes do sexo feminino. Inclusive, uma das coordenadoras 

pedagógicas da escola é responsável pela setor de projetos internacionais da Casa, 
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o que fortalece ainda mais os vínculos entre as duas instituições e, de certo modo, 

coíbe problemas relacionados aos abusos e exploração sexual de menores. 

 Uma terceira linha de parcerias desenvolvidas na escola se dá no âmbito da 

própria administração municipal. Embora, teoricamente, as esferas de competências 

dentro do poder público sejam definidas por leis, estatutos e regimentos, na prática 

muitas, ações dependem de canais oficiosos, constituídos pela habilidade dos atores 

envolvidos com tais espaços em construir uma rede social que possibilite o acesso a 

informações e a recursos com mais fluidez. Nesse sentido, a gestão da EGEDBA 

tem proximidade com a Diretoria Municipal de Tecnologia (DGTEC), que é 

responsável por fazer manutenção dos “uquinhas”, bem como prestar suporte nos 

problemas com servidor, provedor etc. e com a Unidade de Tecnologia Municipal 

(UTEC), que fornece as monitoras de informática para desenvolverem atividades de 

monitoria com o PROUCA em sala de aula, bem como todo o processo de recarga 

das baterias e também distribuição, recolhimento e vistoria dos equipamentos. 

Nesse sentido, a gestora TC_09 nos relatou que: 

Quando (a gente) identifica que tem um, dois e três (computadores) 
quebrados, imediatamente já manda pra DIGTEC, que é o 
Departamento da Prefeitura de informática, para providenciar o 
conserto. Isso também o que ajuda a gente é professora 
multiplicadora (da UTEC)... ela tem esse cuidado também. E assim, a 
gente tá sempre monitorando os professores. Se está com a internet, 
se está sem internet, se não está tendo problema da rede, é mais do 
dia a dia mesmo. Se a gente não tiver esse contato, se a gente 
deixasse acumular muito os problemas, vai travar o Projeto e a gente 
não vai ter mais funcionalidade. (Levantamento Direto, TC_09_05) 
infraestrutura. 

  

7.2 O Histórico do PROUCA na EGEDBA 

 

No dia 20 de julho de 2010, a Prefeitura do Recife publicou em sua página 

oficial a reportagem de título “ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPA DO PRO ETO UM 

COMPUTADOR POR ALUNO”, anunciando a entrega de laptops educacionais para 

alunos e professores da Escola General Emídio Dantas Barreto. Segundo a matéria, 

o ato realizado naquela tarde de terça-feira era uma “entrega simbólica”, feita com o 

objetivo de possibilitar a docentes e gestores se apropriarem dos recursos 

oferecidos pelos computadores. Além dos funcionários da própria escola, estiveram 

presentes na ocasião um dos responsáveis pelo Projeto em Pernambuco, o 
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professor Paulo Gyleno, e o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer 

(SEEL) a época, o senhor Cláudio Duarte. Ao ser questionado sobre a adesão ao 

Projeto, o então secretário afirmou que 

a implantação do projeto não é simples, tendo em vista a estrutura 
educacional brasileira. A Prefeitura sai na frente, inclusive em relação 
a escolas da rede particular, propiciando ao estudante uma educação 
de qualidade e favorecendo a possibilidade futura de ingresso no 
mercado de trabalho (DIAS, 2010) 

 

Na opinião das gestoras da EGEDBA, esse início do PROUCA se deu de 

forma repentina, a partir de uma decisão vinda de “cima para baixo”, mais 

especificamente da SEEL para a Escola. Segundo a gestora TC_09, 

a Prefeitura ligou, dizendo que a Escola tinha sido escolhida e que 
íamos fazer parte desse projeto... então em relação à chegada não 
houve assim, um preparo. De repente a gente tava aqui e chegaram 
duzentos e oitenta computadores e nós ficamos sem saber onde 
colocá-los, achando que a Escola estava muito vulnerável (TC_09 - 
LEVANTAMENTO DIRETO, 2012). 

 

 Tal medida gerou sentimentos ambivalentes entre os gestores e professores. 

Ao mesmo tempo em que ficaram empolgados com a notícia de que receberiam 

computadores portáteis para serem utilizados por seus alunos, tinham muitas 

dúvidas e inseguranças sobre como o Projeto seria efetivado. Segundo Rios (2012), 

é comum os educadores terem receio de trabalhar com as novas tecnologias. Isto 

ocorre, comumente, pela inexperiência com os artefatos digitais, o que gera 

insegurança e desconforto, inibindo um amplo uso de tais recursos no ambiente 

escolar. 

 Mas, na Emídio Dantas, o receio não se deu tanto pelo medo de utilizar os 

laptops educacionais em sala de aula, afinal a escola já tinha um trabalho 

reconhecido na utilização das tecnologias digitais, tal como vemos na fala de uma 

das gestoras: 

...comparada com outras escolas da Rede, a gente já tinha uma 
vivência maior nas tecnologias. A gente já tinha o laboratório de 
informática, a gente já tinha todas as salas de aula equipadas com 
televisão e DVD, coisas que as outras escolas, assim... tinha muito 
mal uma tv e um dvd. E assim, os professores já usavam muito a 
tecnologia, então esse foi um dos motivos para essa Escola ser 
escolhida para esse projeto piloto. (TC_09_03, LEVANTAMENTO 
DIRETO, 2012). 
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 A insegurança em relação ao PROUCA se manifestou, na verdade, mais pelo 

contexto de violência em que o entorno da escola está inserido. Tal como 

descrevemos no capítulo 5, o bairro de Santo Amaro é marcado pela criminalidade, 

sobretudo assaltos e tráfico de drogas. O fato do Projeto ter como uma das diretrizes 

a possibilidade dos estudantes levarem os laptops educacionais para casa, 

preocupou as gestoras e também as professoras, que, conhecendo bem - em alguns 

casos, sendo até vítimas - as dificuldades enfrentadas pelo bairro, enxergaram 

grandes riscos em relação a esta possibilidade. 

 Um dos riscos levantados em relação à chegada do Programa diz respeito à 

segurança dos próprios alunos, uma vez que a escola fica relativamente distante da 

zona domiciliar de Santo Amaro, e para acessá-la, é necessário passar por ruas 

pouco movimentadas, mas que ficam próximas de avenidas trafegadas por milhares 

de pessoas diariamente - é o caso da Agamenon Magalhães, Avenida Norte e Cruz 

Cabugá. Tal condição favorece a ação de criminosos que cometem delitos nas vias 

mais desertas e, num curto espaço de tempo, podem fugir através das grandes 

avenidas.  Uma das responsáveis por prestar apoio logístico e operacional ao 

PROUCA na EGEDBA, num de nossos encontros, chegou a rascunhar as rotas de 

deslocamento feito por boa parte dos estudantes nos percursos de ida e volta para 

escola, elas coincidem com os caminhos mais perigosos. 

 Outro problema levantado pelas gestoras da escola diz respeito ao histórico 

de perda de kits escolares. No início de todo ano letivo, a Prefeitura fornece 

fardamento e materiais de estudos. Mas, em poucos meses, grande parte desses 

itens são danificados, perdidos e até mesmo vendidos. A Gestora TC_10 nos relatou 

que: 

quando a gente pensou em (o PROUCA) ser implantando aqui, 
houve muitas sugestões para os levarem (os computadores para 
casa) e a gente não achou isso adequado os alunos levarem, como 
também eles recebem no começo do ano um kit do material do 
aluno, mas, diariamente eles não trazem. (TC_10_13, 
LEVANTAMENTO DIRETO, 2012). 

  

 O exemplo do kit escolar foi recorrente em outras falas. A gestora TC_08 

também relatou que a escola já adota outras medidas para evitar a perda de 

materiais escolares, realizando ações que garantam, ao menos, parte dos recursos 

recebidos para os trabalhos a serem desenvolvidos no ano letivo: 

quando vem o material pedagógico pra o aluno, o kit completo do 
aluno, que é lápis, borracha - a escola não recebe mais esse material 
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pra ficar na escola - então a orientação que a gente passa ao 
professor é que ele divida esse material com a parte daqui da escola, 
o acervo da escola, e a outra eles (os alunos) levem pra casa, mas... 
conduzindo o aluno, falando com o aluno, preparando e orientando o 
aluno pra que quando eles... eles tem que trazer a bolsa, a mochila, 
com todo o material. E isso raramente acontece. Eles vem pra escola 
desprovidos... sem nada  não tem mais bolsa, caderno, lápis, nada... 
então essa questão do UCA acontecer na escola é riquíssimo. 
Porque a gente sabe que ali eles tão tendo orientação, acesso às 
informações, sabendo como se usa, tendo a responsabilidade, 
cumprindo com o horário... que vai fazer parte da aula deles, né? E 
enfim, eu vejo isso como muito importante. E talvez se fosse aquela 
coisa "leva pra casa", o "levar pra casa", corria o risco de acontecer o 
que acontece com o material pedagógico... o computadorzinho não ia 
voltar ou [voltar] quebrado ou... enfim... (TC_08_06, 
LEVANTAMENTO DIRETO, 2012) 

 

 Durante todo o período de preparação do corpo docente e gestor para o 

trabalho com o PROUCA, houve muitos debates sobre como o Projeto funcionaria 

no contexto da escola. As gestoras fizeram uma verdadeira força tarefa para 

levantar as possibilidades de trabalho com as tecnologias móveis e sem fio no 

contexto da instituição. Essa busca abrangeu desde o âmbito legal, perpassando 

pela articulação da própria comunidade escolar a até institucional, envolvendo 

negociações com a Prefeitura, a UFPE e o MEC. Num dos relatos mais completos 

sobre a decisão de manter os laptops educacionais na escola, seguindo um caminho 

alternativo a diretrizes do PROUCA, se deu na fala da gestora TC_09: 

E em relação a projetos desenvolvidos aqui na Escola, 
principalmente em relação ao Projeto UCA, foi um projeto que 
chegou assim... de forma não bem divulgada... quando recebemos o 
Projeto UCA, nós não sabíamos direito como ia ser a execução, o 
que era esperado na execução desse projeto, e tivemos de adaptá-lo 
a nossa realidade e aprender a trabalhar com ele dentro das 
limitações. Então, uma das primeiras perguntas era sobre, a 
comunidade, os alunos, levarem o UCA para casa. E assim, não foi 
uma decisão tomada assim isolada. Nós fizemos reunião com os 
pais, fizemos reuniões com os professores, com a própria gerência 
da Rede, a  Gerência de Informática, e, pelo contexto, nós vimos 
que não tinha como esses alunos levarem esses computadores para 
casa. 

 

 A comunidade escolar, com exceção do segmento dos alunos, foi envolvida 

na discussão sobre como o Programa seria efetivado na instituição. O que chama 

mais atenção é que os próprios pais dos alunos foram de acordo com a constatação 

de que permitir as crianças saírem da escola com os computadores poderia trazer 

grandes riscos. A Conjuntura de violência mais uma vez foi enfatizada como uma 
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das principais justificativas para a tomada desta decisão. Ainda segundo a gestora 

TC_09: 

 

Nós sabemos que, inicialmente o projeto era esse, um computador 
por aluno, que o aluno leve o computador para casa, que é pra 
família ter acesso à informática, mas a gente viu, que nesse 
contexto, nessa diretriz, o Projeto não ia funcionar. Nós vimos 
também que é uma comunidade que tem muito tráfico de drogas. E 
que, o aluno, ia acabar sendo vítima da própria família, porque eles 
iam terminar usando esse UCA, que a gente sabe que o valor dele 
não é alto no mercado, que a gente sabe que ele é um aparelho que 
não tem grande valor econômico, mas nós percebemos que esses 
aparelhos iam acabar sendo usados para pagamento de drogas das 
famílias.  uando o traficante chega e cobra a dívida, leva o objeto 
que tem de valor em casa, que a gente escuta os relatos das 
famílias. E também, como essa Escola é fora da comunidade, o 
trajeto de ida e vinda pra Escola, que a gente sabe (pois) somos 
vítimas de muitos furtos, de muito roubo, nesse trajeto, né? Então o 
aluno ia ficar exposto, ia se expor mais ainda ao perigo 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_09_05). 

 

Faço questão de ressaltar que a fala acima parece generalizar o problema 

com a violência para todas as famílias que integram a escola. Mas é necessário 

contextualizá-la. Na verdade, no momento da entrevista, a gestora se ateve a casos 

específicos, embora significativos. Dentre as escolas de Pernambuco que integram o 

PROUCA, nenhuma tem o contexto de vulnerabilidade social enfrentada pela Emídio 

Dantas. Há casos de escolas em que os gestores optaram por “trancar” os laptops 

nos armários, mas, em nenhuma delas, tal medida foi tomada após discussão com a 

comunidade escolar e amparada num amplo processo de consulta aos órgãos 

responsáveis pelo Projeto. Segundo a gestora TC_09: 

Eu tive o cuidado de ligar para o MEC, na época, e falei um pouco 
sobre a problemática, com a pessoa responsável pelo UCA naquele 
momento, e quando eu narrei sobre se era preciso os meninos 
devolverem esse UCA no final do ano letivo, ela disse que era 
preciso, ai foi  que a gente fortaleceu ainda mais a ideia de que 
não era pra deixar o aluno levar para casa. (TC_09_01_01) 

 

 Desse modo, a decisão manter os “uquinhas” na escola foi uma escolha 

coletiva, construída a partir das experiências acumuladas pela comunidade escolar e 

também na consulta sobre os modos de operação do PROUCA às suas várias 

instâncias. O mais interessante, quando mais uma vez considerando os relatos 

sobre a experiência com o Projeto em outras instituições de Pernambuco, é que 

essa limitação não travou a inclusão dessas tecnologias móveis no cotidiano 
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escolar. Muito pelo contrário, o corpo de gestoras elaborou toda uma infraestrutura 

para que as coisas funcionassem sem maiores dificuldades. O próprio perfil de 

diálogo, articulação e enfrentamento das adversidades tecnologias locais, traços 

comuns à gestão da EGEDBA, foram fundamentais para a bem sucedida 

experiência do Programa Um Computador Por Aluno em Santo Amaro. 

 No próximo tópico discutirei questões relacionadas à infraestrutura montada 

na EGEDBA para operar o PROUCA, sem sombra de dúvidas, uma de suas 

peculiaridades e, talvez, um importante exemplo de como um trabalho desenvolvido 

por gestores, em parceria com a comunidade escolar, pode interferir nos usos das 

novas tecnologias em sala de aula. 

 

7.3 A infraestrutura organizada para trabalhar com o PROUCA 

 

 Com a decisão de manter os “uquinhas” na escola, o corpo gestor da Emídio 

Dantas buscou efetivar uma infraestrutura que garantisse o amplo uso dessas 

tecnologias em sala de aula. Para tanto, procurou-se reestruturar a rede elétrica, 

adaptar espaços, adquirir novo mobiliário e organizar uma logística para a 

distribuição, recolhimento e recarga desses pcs. 

 Inicialmente, um dos maiores desafios foi a questão da rede elétrica. Ter 

dezenas de computadores Classmate Pc funcionando ao mesmo tempo pode 

acarretar em problemas como sobrecarga e quedas de tensão. Tal situação foi 

recorrente em muitos lugares do Brasil. Santos e Borges constataram que 

O desenvolvimento deste processo de implantação (do PROUCA) não 
contemplou somente questões teóricas. Foram necessárias também a 
realização de adaptações estruturais para o recebimento dos 
laptops...para viabilizar o trabalho com os laptops em sala de aula, 
dois problemas fundamentais de infraestrutura precisavam ser 
resolvidos: a rede elétrica e o acesso à Internet (SANTOS; BORGES, 
2009, p. 12). 

 

 Em diferentes textos encontramos referências sobre as mudanças que muitas 

escolas tiveram de fazer em sua infraestrutura para garantir o funcionamento dos 

laptops educacionais. Ao analisarem o caso da implementação do PROUCA no Rio 

Grande do Norte, Gomes, Paiva e Gomes mapearam as principais dificuldades 

enfrentadas pelas escolas: 

Há necessariamente, concomitante a implantação desta formação, 
uma gama de mudanças estruturais que, se não atendidas, podem 
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impossibilitar o desenvolvimento do projeto. No Estado do RN, 
inicialmente, as dificuldades se encontravam na estruturação física 
das escolas contempladas, muitas delas ainda apresentam estruturas 
muito antigas, no mobiliário inadequado ao uso dos laptops 
educacionais, nas instalações elétricas que não comportavam o uso 
de várias máquinas ligadas ao mesmo tempo, sendo necessário uma 
subestação em alguns casos, no acesso a internet, na mudança de 
gestão de algumas escolas e na própria insegurança dos integrantes 
da escola (GOMES; PAIVA; GOMES, 2011 p. 1318-1319) 

 

 Em Brasília, Almeida e Prado também evidenciaram as mesmas dificuldades: 

 

As escolas participantes do programa UCA não foram projetadas para 
a utilização de computadores em sala de aula e tampouco para o uso 
de tecnologias móveis em seus espaços. Para criar espaços 
adequados ao uso dos laptops educacionais houve a necessidade de 
adaptações na capacidade da rede elétrica, que foi potencializada 
para permitir o carregamento das baterias dos laptops alocadas nas 
salas de aulas (ALMEIDA; PRADO, 2008). 

 

 Com a Emídio Dantas não foi diferente. Funcionando numa estrutura que 

inicialmente era uma residência, ao longo das décadas, sobretudo nos últimos anos, 

o quantitativo de alunos aumentou consideravelmente. Sem contar a incorporação 

de recursos eletrônicos que passaram a ser comuns ao nosso cotidiano, tais como 

computadores, freezers, tvs, dvds, etc. A rede elétrica da escola não acompanhou 

esta tendência de crescimento. Segundo a gestora TC_09: 

No caso daqui... a engenharia veio e fez todo o projeto de 
melhoramento da carga. Porque essa Escola atendia, digamos, 200 
alunos. Hoje em dia temos 400 alunos. Era uma Escola que tinha 
televisão e DVD, hoje em dia temos oito televisões, oito (aparelhos de) 
DVD. Fora isso, não tinha ar condicionado, hoje tem... e (também) 
laboratório de informática, biblioteca, secretaria. Então aumentou 
muito o consumo e qual é a parte técnica para melhorar esse 
atendimento eu não sei. Mas a engenharia veio fazer os estudos 
(TC_09_08) 

 

 Outra demanda citada pela gestão foi a aquisição de mobiliários que 

pudessem facilitar o acesso aos “uquinhas” tanto para os professores, quanto aos 

alunos. Ainda sobre este tema, a gestora TC_09: 

 

O nosso projeto inicial era que fosse feito a uma manutenção, que a 
rede elétrica fosse trocada, que ela aumentasse sua capacidade de 
carregar esses noteboooks na sala. Na verdade a gente queria que 
esses netbooks ficassem em cada sala de aula, que tivesse um 
armário, que eu sei até que existe um armário próprio pra guardar 
netbook, que a Prefeitura comprasse os armários e dentro de cada 
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sala de aula fosse feito a rede elétrica, com várias tomadas, para que 
o professor usasse esse notebook com mais facilidade 
(LEVANTAMENTO DIRETO, TC_09_07). 

 

 A questão do mobiliário, também é de fundamental importância, pois além de 

garantir que os laptops educacionais sejam guardados de forma segura, quando 

bem planejados, garantem até mesmo o recarregamento das baterias sem a 

necessidade de expor os “uquinhas”. Num dos relatórios elaborados pela Câmara 

dos Deputados, há uma citação sobre a importância de uma mobília adequada para 

a guarda dos computadores: 

 

"[...] por exemplo, das 275 máquinas inicialmente doadas pela OLPC, 
cerca de 40 estavam inoperantes. Grande parte das que estavam em 
operação tinham peças soltas (principalmente antenas) ou tinham 
algum tipo de avaria. Frequentemente, os problemas foram 
ocasionados por quedas dos equipamentos. Essas quedas foram 
originadas primordialmente pelo mobiliário inadequado... que 
aumentam a chance das crianças derrubarem os laptops e pelas 
conexões elétricas improvisadas. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2008, p. 101) 

 

 Ainda sobre essa questão das guardas dos laptops educacionais, a equipe de 

formação do PROUCA Ceará disponibilizou em seu blog um projeto de armário que 

viabiliza o armazenamento das máquinas de uma forma que os professores e alunos 

possam retirá-los, manuseá-los e guardá-los sem maiores dificuldades. O modelo 

abaixo foi republicado em diversos:  

 

Imagem 7 – Armários para guardar os “uquinhas” 

 

 Fonte: BLOG DA EQUIPE DE FORMAÇÃO UCA- CEARÁ. Disponível em: 
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<http://blogs.virtual.ufc.br/uca-ce/?p=145> Acesso em 08 dezembro 2012. 
 

  

Na EGEDBA, a reestruturação da rede elétrica e a disponibilização de 

armários próprios para o manuseio dos “uquinhas” não foram contemplados de 

acordo com os anseios da comunidade escolar. Não consegui informações precisas 

para justificar o desencontro entre os interesses das gestoras e professoras e as 

medidas tomadas pela secretaria de educação. Mas, fiquei fortemente tentado a 

acreditar que o clima de urgência em que o PROUCA foi implementado na escola 

incentivou a adoção de medidas que pudessem ser executadas rapidamente e com 

baixo custo. Alguns de meus informantes chegaram a citar a necessidade de uma 

subestação para atender a demanda elétrica da instituição. Vale salientar que o 

custo para a implementação de tal equipamento é bastante elevado, sem contar o 

longo tempo gasto para instalação. 

 Sem a possibilidade de realizar a recarga e o armazenamento dos 

computadores em sala de aula, por causa da falta de tomadas e mobiliário 

adequado, os equipamentos disponibilizados na Emídio Dantas são guardados e 

recarregados na sala de informática. A escolha de tal recinto se deu pelo fato de que 

os equipamentos lá disponíveis demandam uma instalação elétrica mais arrojada, ou 

seja, é um dos ambientes da escola mais propícios a suportar uma carga extra. Os 

“uquinhas” são guardados em armários de ferro, pintados na cor cinza, com 

aproximadamente 2 metros de altura e 1,5 metros de largura. São bastante similares 

aos armários com trancas que comumente se encontram nas secretarias e salas de 

professoras das escolas recifenses.  

 

http://blogs.virtual.ufc.br/uca-ce/?p=145


114 

 

Imagem 8 - Armários para guardar os “uquinhas” na EGEDBA 

          

Fonte: Levantamento Direto, 2012.  

 

Imagem 9 - Porta de acesso ao laboratório de informática e visão interna do 

recinto – EGEDBA 

     

Fonte: Levantamento Direto, 2012.  

 

 

 Os 280 “uquinhas” ficam divididos em três armários, um para cada turno 

escolar, situados logo na entrada da sala de informática. Tal medida, segundo os 

informantes consultados, é uma forma de facilitar o controle das máquinas utilizadas 

ou avariadas durante cada período de uso.   
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 Para realizar a recarga desses dispositivos, é necessário que eles sejam 

retirados dos armários, possibilitando assim conectar suas baterias às tomadas 

existentes na sala de informática. Na prática, eles são divididos em blocos de 5 a 6 

computadores, exatamente a quantidade de entradas disponibilizadas nas “réguas 

elétricas”. Uma vez conectados em tais dispositivos, os computadores são colocados 

nas bancadas ou até mesmo no chão do laboratório de informática. 

 

 

Imagem 10 - Recarregamento dos "uquinhas" 

 

(Levantamento Direto, 2012) 

 

 Durante o período de recarga, ninguém mais que a própria equipe 

responsável pela logística do PROUCA tem acesso ao laboratório. Desse modo, os 

riscos de alguém derrubar ou tropeçar no fio dos laptops diminuem bastante. 

Geralmente, as recargas são feitas num dia específico, nas segundas-feiras. 

 Com tal medida, a comunidade escolar conseguiu internalizar muitos das 

atividades necessárias à utilização eficaz dos “uquinhas” em sala de aula. Em 

primeiro, porque foram cedidos computadores para uma quantidade menor do que o 

total de alunos. Como, inicialmente, a proposta dada pela Secretaria era de 

disponibilizar essas tecnologias para os 250 alunos do 1º ao 5º ano, os estudantes 

das séries inicias e do EJA, não teriam contato com essas máquinas. Já que os 

netbooks ficam na escola, foi possível garantir o acesso aos recursos informáticos 

para os 400 estudantes da instituição. Mas, ao invés de 1:1, ou seja, um computador 

por aluno, o PROUCA na Emídio Dantas ganhou a configuração de 1:2, um 

computador para aproximadamente dois alunos. Esse tipo de medida foi adotada em 
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outras experiência com o PROUCA. Santos relata o caso ocorrido numa escola do 

Pará: 

Embora o Projeto UCA propague o paradigma um computador por 
aluno, no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday utiliza-se o 
1:3, um computador para três alunos. Três alunos de turnos distintos 
utilizam-se do mesmo laptop. Os laptops são numerados de 1 a 400 e 
alocados nos armários de acordo com o número de alunos. No 
equipamento consta etiqueta com o nome dos alunos responsáveis 
(SANTOS; 2011, p. 4). 

  

 A prática de etiquetar os laptops educacionais também foi tentada na Emídio 

Dantas, mas, a própria limitação de desempenho dos “uquinhas” a inviabilizaram. 

Segundo a gestora TC_09: 

 

Nós tentamos identificar o nome de cada aluno no computador, para, 
durante o ano letivo, ele usar sempre o mesmo, por que eles 
salvariam algumas atividades. Mas, nós vimos que os computadores 
são não tem memória pra salvar muita coisa, não é? Então todos os 
professores receberam pendrive da Rede (Municipal), que é pra salvar 
essas atividades. (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_09_03) 
  

 

 Outra demanda internalizada pela comunidade escolar está relacionada com 

a questão da recarga das baterias dos laptops educacionais. Em nossas visitas a 

outras escolas que operam o PROUCA em Pernambuco, foram recorrentes as 

queixas de professores relatando que pediam para seus alunos trazerem os 

“uquinhas” para desenvolver alguma atividade em sala de aula e os mesmo vinham 

descarregados. Quando se tentava ligá-los nas salas de aula, não havia tomadas 

em quantidade suficiente. Desse modo, os professores optavam por cancelar a 

atividade ou então sugerir que os alunos sentassem em grupos para compartilhar 

um mesmo laptop. Relatos do tipo foram recorrentes no Agreste, p ex.. Na Emídio 

Dantas, os computadores chegam em sala prontos para serem utilizados. Se 

apresentarem algum problema, rapidamente são substituídos pelas monitoras de 

informática. 

 

7.4. A equipe de monitoras de informática 

 

 Outro desafio em relação ao trabalho com os “uquinhas” é o auxílio às 

docentes. Orientar e acompanhar as atividades, bem como auxiliar os alunos que 
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têm maiores dificuldades com a informática, exigem muito de uma única pessoa. Em 

outras instituições, é o caso do já citado Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday, houve a criação de uma equipe para ajudar os docentes no trabalho com os 

“uquinhas”. Conforme os relatos de Santos, 

para auxiliar o professor e os demais alunos nas atividades 
desenvolvidas com o laptop educacional, a unidade de ensino instituiu 
a função de aluno monitor em todos os seus níveis de ensino. Cada 
sala possui dois alunos monitores, escolhidos pelos colegas, através 
de eleição. Esses alunos têm reunião periódica com a coordenadora 
do projeto e produzem um relatório de utilização do equipamento. 
(SANTOS, 2011, p. 4) 

 

 Na EGEDBA houve também a iniciativa de instaurar uma equipe com o papel de 

auxiliar as docentes em sala de aula. O diferencial é que esta equipe é formada por jovens 

entre 15 e 18 anos, oriundos do Ensino Médio. Na verdade, esses jovens foram escolhidos a 

partir de uma seleção promovida pela Unidade de Tecnologia Municipal, para monitores de 

informática que atuam nos laboratórios das escolas. Após tal processo, alguns deles foram 

cedidos à escola na condição para então auxiliarem as atividades com o PROUCA. 

 Segundo a monitora de informática TC_06, 

a minha amiga soube da seleção que eles (a UTEC) tava fazendo e 
me inscreveu. Nem me avisou. Só me avisou, assim, na hora: "Olha, 
vai lá e tal". Aí eu: "Ah, tá certo". O irmão dela já tinha sido estagiário 
nesse colégio, e ela já estagiava como monitora de informática. 
(LEVANTAMENTO DIRETO, TC_06_02) 

  

 Uma das principais razões para a organização da equipe de monitores é o 

fato da gestão ter assumido toda a organização das atividades no âmbito do 

PROUCA. Cabe a esta equipe a execução das tarefas relacionadas à logística, 

apoio aos professores e o estabelecimento de pontes entre gestoras e docentes no 

que diz respeito ao uso dos “uquinhas”. Em uma de nossas entrevistas, a gestora 

TC_09 afirmou: 

o que ajudou muito, foram os monitores de informática que a 
Prefeitura disponibilizou. Dois monitores pela manhã, a tarde e a noite 
também, e esses monitores fazem o carregamento do computador e 
eles também acompanham, auxiliam os professores na atividade. 
Porque quando o professor entra na sala vai ligar (o laptop) e pede 
para os alunos ligarem para desenvolver tal atividade, a gente sabe 
que tem aquele computador que liga, que não liga, que precisa trocar 
por outro computador. (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_09_03) 

  

 Nesse sentido, o papel desempenhado pelas monitoras de informática, 

também chamadas de estagiárias, é de suma importância, já que elas auxiliam em 
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boa parte das ações necessárias ao funcionamento do PROUCA na escola. As 

próprias limitações do Classmate pc podem trazer uma série de dificuldades quando 

sua utilização não é pensada em etapas. O tempo para ligar as máquinas 

demandam alguns minutos, sem contar as falhas de usabilidade, que tornam menos 

fluidos os primeiros passos no sistema que acompanha os “uquinhas”. Levando em 

consideração que nas salas de aula os alunos têm diversos níveis de experiência no 

que diz respeito o à utilização de computadores, do iniciante ao avançado, antes 

mesmo de iniciar as primeiras atividades, o professor poderá gastar um precioso 

tempo de suas aulas só com ações referentes a inicialização dos laptops 

educacionais. Nesse sentido, a gestora TC_09 nos relatou que: 

Eu já notei que se não tivesse os monitores de informática, os 
professores não iam ter tanto interesse em usar sempre (os 
“uquinhas”). Até porque a gente se acomoda um pouco. Não é fácil 
você sair de sala de aula e pegar 20, 30 computadores, levar pra sala, 
ligar computadores, até porque quando um aluno tá ligando (...) 
apesar que hoje em dia eles têm autonomia, já ligam, desligam, mas 
assim, no início tudo era muito difícil. O que a gente vê é: manter os 
estagiários de informática pra fazer essa ponto com o UCA e 
professores, a guarda desses equipamentos, a verificação do 
funcionamento desses equipamentos e também, sempre que tem as 
capacitações, incentivar os professores os professores a utilizarem 
esses equipamentos na escola... (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_09) 

  

 Ainda sobre essa questão da logística realizada pelas monitoras de 

informática, a professora TC_05 relata que umas das dificuldades na ausência 

dessa equipe seria: 

O professor terá que ir lá, pegar os equipamentos, contar, trazer, 
voltar, devolver, conferir com alguém da direção... se todo mundo for 
lá e abrir o armário e tirar (os “uquinhas”) nós vamos ter dificuldades... 
teria que ter sempre alguém na direção que fosse até o laboratório 
verificar... também ver se eles estão carregados e tudo, trazer para a 
sala... (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_05_07). 

 

 O trabalho desenvolvido pelas monitoras de informática é de fundamental 

importância. Tendo em vista os caminhos escolhidos pela comunidade escolar para 

trabalhar o PROUCA, elas compõem a engrenagem central do Projeto, garantindo 

não só o funcionamento das máquinas em plenas condições, bem como atuando no 

trânsito de informações entre as gestoras, professoras e a até mesmo entre outros 

núcleos da gestão municipal, principalmente, quando enfrentam algum problema de 

ordem técnica, como a impossibilidade de acessar a internet ou quebra os 

“uquinhas”. 
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 Não foram raras as situações em que observei a equipe de monitoras agindo 

de forma autônoma na busca de soluções para manter o funcionamento do 

Programa quando algo ocorria fora do planejamento. Vale relatar uma situação em 

que a Secretaria de Educação convocou, sem emitir avisos com prazo suficiente 

para que permitisse uma melhor organização da escola, algumas professoras para 

participar de uma atividade de formação. Impossibilitadas de arrumar substitutos em 

tempo hábil, as gestoras sugeriram que os alunos trabalhassem com os “uquinhas”. 

A proposta era de que num horário os alunos fizessem atividades com os 

computadores, e no outro horário realizassem tarefas com a supervisão de um 

profissional de um projeto de letramento. 

 Esta ocorrência se deu no período da tarde, período que conta com monitoras 

experientes e bem inseridas na comunidade escolar. No momento de minha 

chegada ao laboratório de informática, por volta das 13:40, elas estavam discutindo 

como seriam as atividades que iriam propor. Me chamou atenção o fato delas 

conhecerem as atividades realizadas pelas professoras ausentes e também levarem 

em consideração as ações que elas mais costumavam realizar ao trabalharem com 

os “uquinhas”  “Professora X1 gosta de trabalhar com pesquisa na internet e ela fez 

uma pesquisa sobre as música de Luiz Gonzaga, a gente pode continuar com isso. 

Professora X2 trabalhou com digitação, a gente pode pedir pra eles desenharem e 

pintarem”. 

 Mesmo que de forma improvisada, a dupla de monitoras foi capaz de atender 

o rearranjo sem fugir por completo do quadro de atividades propostos pelas 

professoras que foram convocadas para as atividades de formação. Vale enfatizar 

que nesse dia, as equipes de coordenação pedagógica e de apoio pedagógico 

passavam nas salas em que os alunos trabalhavam com os “uquinhas” com o intuito 

de acompanhar o andamento das atividades. 

 No esquema a seguir ilustro um fluxograma das principais atividades 

desenvolvidas pelas monitoras de informática na EGEDBA. 
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Imagem 11 - Fluxograma de ações das monitoras de informática 

 

Fonte: Levantamento Direto, 2012.  

 

 

Essa importância do papel exercido pelas monitoras de informática gera 

alguns conflitos no que diz respeito à atribuição de atividades. Embora a equipe 

tenha seu escopo de ações definido, as contingências que envolvem a operação do 

PROUCA exigem certa flexibilidade por parte de toda comunidade escolar. Segundo 

a coordenadora pedagógica TC_08_04: 

Eu gosto (do trabalho) dos monitores, porém eu sinto que 
precisava um pouco mais de preparo por parte deles. Claro que 
eles são estagiários, tão aprendendo, mas eu acho que se 
fossem pessoas com mais experiência ou que talvez tivessem 
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um preparo mais direcionado, talvez o trabalho ficasse até mais 
rico, porque assim, se eles trouxessem pra gente algumas 
sugestões, seria muito rica essa soma, nós e eles. Só que (a 
função deles) fica no nível técnico: abrir, ligar, fazer isso 'liga 
aqui, mexe aqui, pronto', mas em nível de passar, de transmitir, 
de acessar, eu percebo que existe uma limitação 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_08_04). 

 

 A fala da gestora revela um dos conflitos relacionados à organização das 

atividades didáticas com os laptops educacionais. Embora nas bases do Projeto e 

até mesmo nos planejamentos realizados pela própria escola, as professoras sejam 

citadas como as principais mediadoras das atividades pedagógicas realizadas com 

os ”uquinhas”, há ainda uma grande expectativa quanto à oportunidade de conhecer 

diferentes formas de trabalhar com essas tecnologias. Vale citar que boa parte 

dessas professoras nunca participaou de um curso de formação voltado para a o 

trabalho com as novas tecnologias em sala de aula. Nesse sentido, para algumas 

profissionais, as monitoras de informática poderiam contribuir na elaboração das 

atividades. Segundo a gestora TC_09: 

No início tivemos algumas dificuldades com algumas estagiárias e 
também com alguns professores. É que não ficava bem definido qual 
era a função de quem. Alguns professores acreditaram que o 
estagiário (monitor de informática) devia vir com o material, com a 
aula e dar aos alunos. E, aos poucos, nós fomos percebendo que não 
era bem assim. Professor é que tinha que começar a pesquisar, 
buscar propostas de trabalhos e trazer pra trabalhar em sala de aula 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_09_03). 

 

 Na própria formação das monitoras de informática, as possibilidades de 

trabalho com o PROUCA e forma como cada monitor deve agir não são trabalhadas 

em profundidade. Na verdade, as monitoras que atuam na EGEDBA são 

selecionados juntos com outros monitores de informática da Prefeitura do Recife. 

Sendo assim, elas recebem formação para desenvolverem suas atividades em 

laboratórios de informática. O processo de treinamento dura em torno de 15 dias e 

em todas as etapas são direcionadas para o auxílio de atividades, mais 

especificamente na dimensão técnica, com desktops. Ao chegarem na Emídio 

Dantas, é que essas jovens têm o primeiro contato com os “uquinhas” e as forma de 

trabalho desenvolvida na própria instituição. Sobre este aspecto, a monitora TC_06 

nos relatou que: 

a gente passou quinze dias tendo a formação... só no laboratório, a 
gente não teve nenhum contato com o UCA durante a formação. Foi 
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quando eu vim pra cá mesmo, pro colégio, já pra estagiar que mexi 
(no “uquinha”). Mas foi legal a formação, Tinha algumas coisas que eu 
não sabia, principalmente porque eles usam um sistema operacional 
diferente (o Linux)...É, ela falou, ela deu algumas dicas pra gente: 
"Não faça isso", explicou mais ou menos como seriam os meninos... 
deu sugestão de algumas atividades pra fazer, pra depois sugerir as 
atividades com os professores... a gente foi bem orientado em relação 
a isso. (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_06_02) 

 

 Levando em consideração a natureza recente do trabalho com o PROUCA ( o 

que se iniciou em 2010), tive a impressão que só agora a comunidade escolar da 

Emídio Dantas começa a solidificar seus processos de trabalho com essas novas 

tecnologias, ou seja, todos da comunidade escolar estão em processo de 

aprendizagem. Outro fator foi a recente chegada de novas professoras, que também 

estão por descobrir as possibilidades e limitações existentes no trabalho com os 

laptops educacionais.  

 Nesse sentido, as próprios professoras apontam a necessidade de fortalecer 

o diálogo com as monitoras de informática no sentido de definirem melhor as 

atribuições de cada um no trabalho com os “uquinhas” e também ampliarem o 

repertório de possibilidades quanto ao uso dessas tecnologias na elaboração de 

atividades pedagógica. A professora TC_04 nos relatou que: 

Eu acho que precisaria que a Prefeitura do Recife abrisse um tempo 
para que a gente pudesse ter o planejamento junto com elas 
(monitoras de informática) pra, em conjunto, a gente poder ministrar 
essas aulas. Porque a gente gostaria de colocar o nosso conteúdo 
específico para cada ano-ciclo, mas, às vezes, não sabemos como 
fazer isso com o computador, porque há uma limitação nossa, por 
falta de conhecimento... então a gente precisa conversar com eles: 
“como é que eu posso trabalhar tais e tais conteúdos? Eu posso fazer 
isso e isso?”, então eu acho que precisaria de um tempo pra isso, 
para planejamento nesse aspecto (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, 
TC_04_03). 

 

 Ainda nessa linha, a professora TC_02 revela que: 

 

Pelo menos até agora, todos os estagiários que vieram com o UCA, 
eu sempre tive uma boa conversa com todos... na medida do possível, 
sempre que eu tiver dando algum conteúdo novo e que eu possa me 
articular com eles, seja em pesquisas, seja em confecção de slides, o 
que for que os meninos possam fazer, ainda bem que a gente tem 
essa parceria. Eu acho que o importante... é esta parceria, é o 
diálogo. (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_02_06_01). 
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 Mas há também quem encare o trabalho dos monitores de informática como 

sendo focado demais na dimensão técnica. A professora TC_03 nos afirmou que 

(a função deles) é mais a parte técnica, não é? Porque a parte 
pedagógica é comigo. Aí (o papel) da gente é ficar orientando. Na sala 
de aula, qualquer problema relacionado ao computador, o aluno leva 
para o  estagiário, aí o estagiário procura resolver... se não 
puder resolver, aí troca de computador... (TC_03_06). 

  

 Mesmo existindo esses conflitos é válido ressaltar que a atuação das 

monitoras informática é bem aceita pela comunidade escolar. Não é por menos que 

os membros desta equipe, em geral, têm boa integração com várias pessoas da 

escola. Durante minhas observações, quando acontecia alguma comemoração, 

como, por exemplo, aniversário de uma professora ou funcionário da escola, havia o 

interesse de contar com a participação dessas monitoras de informática. Sem contar 

as várias vezes que pudemos presenciar conversas entre gestoras, professoras e os 

essas monitoras do PROUCA. Era notório o clima cordial e de companheirismo 

existente entre elas. 

 O mais interessante é que talvez o trabalho dessa equipe seja um dos 

principais elementos que propiciou o bom funcionamento do PROUCA na escola. 

Como já citado, tive oportunidade de conhecer outras instituições que também 

optaram por não liberar a utilização do “uquinha” na esfera familiar. Os laptops então 

ficam guardados nas salas específicas e são utilizados esporadicamente, 

principalmente pelo grande trabalho que é distribuir e recolher os laptops. Tal como 

evidenciou Santos (2011), no decorrer no ano letivo, isso faz com que as 

professoras percam o interesse pela utilização dos dispositivos móveis: 

Quanto à prática pedagógica, o que se constatou foi que, quanto à 
organização da aula, os professores foram gradativamente diminuindo 
os usos de atividades discente em que o laptop seria esse elemento 
didático central. Ou seja, ensina e aprender utilizando o computador, o 
que era o ideal didático-pedagógico, acabou se tornando um elemento 
cada vez mais raro no cotidiano da sala de aula (SANTOS; 2011, p. 4) 

 

O exemplo da EGEDBA permite inferir que não é simplesmente uma falta de 

interesse, mas sim, um desestímulo, já que o professor, comumente 

sobrecarregado, acaba desempenhando outras funções quando utiliza os laptops 

educacionais, o que é bastante trabalhoso, sem o apoio de uma infraestrutura que 

auxilie suas atividades antes, durante e depois de suas intervenções. No caso da 

Emídio Dantas foi possível perceber que as professoras não têm resistência para 
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desempenhar o trabalho com as novas tecnologias. Levando em conta que a equipe 

de monitoras de informática, somada a infraestrutura construída pela comunidade 

escolar é um elemento diferencial, pois deixa essas profissionais mais concentradas 

no planejamento, execução e fechamento de suas atividades, sem contar a 

possibilidade de contarem com um apoio de pessoas com a tarefa específica de 

resolver qualquer problema de ordem técnica que possam vir enfrentar durante suas 

intervenções pedagógicas. 

 Ainda sobre a infraestrutura, outro interessante caminho percorrido pela 

Emídio Dantas foi a organização de um quadro de horários que estabelece os dias, 

as turmas e o período de trabalho com os “uquinhas”. Seguindo o quadro de horário, 

todas as turmas tem contato com os laptops educacionais ao menos uma vez por 

semana. É aberta a possibilidade das professoras solicitarem mais horários por 

semana, o que deve ser acordado junto à coordenação pedagógica, permitindo 

assim o rearranjo do quadro. A princípio, tal medida contribuiu para prolongar o 

tempo das aulas, permitindo assim que o recebimento e o recolhimento dos laptops 

não prejudicassem as intervenções das professoras. 

 Segundo Almeida e Prado (2011), o pouco tempo de aula destinado ao 

trabalho com os laptops educacionais é um entrave, já que 1 hora aula, 

aproximadamente, 50 minutos, não é tempo suficiente que os computadores sejam 

organizados sem que sobre um quantitativo de minutos razoável para ministrar as 

atividades pedagógicas. Ainda neste sentido, Santos e Borges (2009) também 

constataram a necessidade de ampliar o tempo destinado para o trabalho com os 

“uquinhas”, o que demanda uma reorganização da grade de aulas. 

 Sobre esta questão do tempo destinado para o trabalho com os laptops 

educacionais, houve também diálogo entre as professoras e gestoras da Emídio 

Dantas, com o objetivo de se chegar a melhor solução. Segundo a professora 

TC_05: 

Houve reuniões para definir como seria usado o UCA na escola. Só 
que, de início, todo mundo queria todos os dias, na sala, e depois dois 
dias, três dias... Mas, por conta dos estagiários (monitoras de 
informática), então, a maioria optou por ser um dia, pela divisão de 
horário. (No início) ficava só uma hora, aumentamos para duas horas, 
então (decidimos) “vamos ficar duas horas no primeiro horário, duas 
horas no segundo”. E deu pra atingir todas as turmas. (TC_05_06). 
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 Além da dimensão processual, ou seja, a escola foi testando, debatendo e 

avaliando o melhor modelo a ser adotado no trabalho com o PROUCA, a fala da 

professora revela a dimensão de importância dado ao trabalho da equipe de 

monitoras. A possibilidade de não contar com o apoio dessas profissionais é vista 

como um grande limitador ao trabalho docente, tanto que, a melhor maneira de 

trabalhar o projeto na escola, foi aquela que permitiu a presença da equipe em todos 

os horários. 

 Com exceção da segunda-feira, dia destinado à recarga e reparo dos laptops, 

os turnos de cada dia útil são divididos em dois blocos com 2 horas aulas. Por 

exemplo, na terça-feira, os blocos são: manhã – 8:00 às 9:30h; 10:30 às 11:45h; 

tarde - 14:00 às 15:00h; 15:30h às 16:30h; noite 19:00h às 20:00h. Para cada bloco 

de horário, os “uquinhas” devem ser trabalhados numa turma específica. 

 

Tabela 19 - Horários do PROUCA turno da manhã 

DIAS Horário Turmas 

Segunda-feira Carregar UCA Carregar UCA 

Terça-feira 08:00 às 9:30 

10:30 às 11:45 

Grupo IV 

Grupo V 

Quarta-feira 08:00 às 9:30 

10:30 às 11:45 

1º ano turma a 

1º ano turma b 

Quinta-feira 08:00 às 9:30 

10:30 às 11:45 

2º ano turma a 

3º ano turma a 

Sexta-feira 08:00 às 9:30 

10:30 às 11:45 

4º ano turma a 

5º ano turma a 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

Tabela 20 - Horários do PROUCA turno da tarde 

DIAS Horário Turmas 

Segunda-feira Carregar UCA Carregar UCA 

Terça-feira 14:00 às 15:00 

15:30 às 16:30 

Grupo IV 

Grupo V 

Quarta-feira 14:00 às 15:00 1º ano turma c 
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15:30 às 16:30 1º ano turma d 

Quinta-feira 14:00 às 15:00 

15:30 às 16:30 

2º ano turma b 

3º ano turma b 

Sexta-feira 14:00 às 15:00 

15:30 às 16:30 

4º ano turma b 

5º ano turma b 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 A partir da planilha com os blocos de horários, as monitoras podem 

empreender suas atividades com mais autonomia. O dia de trabalho começa com 

uma contagem dos laptops e a separação dos que não foram recarregados no dia 

de segunda-feira. Feita esta primeira etapa, uma das monitoras se dirige à sala em 

que haverá utilização dos “uquinhas”, checa junto à professora as atividades a 

serem desenvolvidas e conta o números de alunos presentes. Em seguida, o 

quantitativo de computadores necessários para atender os alunos é retirado do 

armário e levado para sala de aula. Enquanto uma monitora distribui os 

computadores, a outra auxilia os alunos com pouca experiência na utilização dos 

computadores a ligá-los. Distribuídas todas as máquinas, as monitoras passam 

então a dar uma atenção mais específica aos que tiverem maior dificuldade em 

executar as atividades previstas para o momento. 

 Foi possível observar que nessa tarefa de ajudar os alunos com maiores 

dificuldades, não há um padrão de ações desenvolvidas pelas monitoras. Tanto faz 

elas ficarem sentadas, esperando que os alunos se dirijam às suas bancas com os 

“uquinhas” em mãos para solucionar a dificuldade, quanto elas ficarem circulando 

pela sala a procura de algum aluno que necessite de sua ajuda. Isso se deve ao fato 

dos dispositivos como o Classmate proporcionarem a mobilidade de seus usuários, 

permitindo assim que os alunos organizarem seus arranjos em sala de aula com 

grande dinamismo. Desse modo, é muito comum sentarem em grupos que se 

auxiliam e compartilham as descobertas durante a execução das atividades. 

 Mas além da questão de logística, o trabalho da equipe de monitoras se faz 

importante por outras necessidades, como as superações das limitações do 

“uquinha” no que diz respeito ao software e hardware. Segundo Lima, 

Quanto ao computador adotado pelo Projeto, possui aplicações 
satisfatórias no que diz respeito a sua utilização, porém é um 
computador limitado se comparado a outros que estão no mercado e 
que custam mais ou menos o mesmo valor, o governo poderia adotar 
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computadores mais eficientes com o mesmo orçamento. No mercado 
nacional de hoje é possível adquirir netbooks de excelente qualidade 

pelo mesmo preço que do Classmate Pc (LIMA, 2011, p. 66). 
 

 Para os jovens e adultos, sobretudo os que são acostumados a utilizar outros 

tipos de computador (vale ressaltar que os professores da Rede Municipal do Recife 

recebem financiamento da Prefeitura, através do programa Professor@com, para 

comprar um notebook de sua escolha) os “uquinhas” não oferecem conforto. A tela e 

o teclado são pequenos, o touchpad não funciona a contento e o design do 

computador - em alguns casos – chega a confundir os usuários em ações básicas. 

Numa pesquisa com o dispositivo o XO (semelhante ao Classmate Pc), adotado pelo 

PROUCA em sua fase pré-piloto, Canal et al relatam que: 

Em relação ao touchpad, identificamos a dificuldade de percepção de 
onde é a área de trabalho do touchpad. Pare esse problema, os 
participantes (da pesquisa desenvolvida para o artigo) sugeriram a 
remoção da área 'não funcional', localizado nas suas laterais. Assim, é 
importante a adição de relevos às bordas da área de sensibilidade 
para que os usuários tenham feedback sobre o limite da 
movimentação. Isso é especialmente relevante para os usuários com 
pouca habilidade motora possam fazer uso do touchpad... além disso, 

existe a necessidade de melhorias no formato, tamanho e na 
mecânica das teclas. Dessa maneira, ficaram nítidos os problemas de 
usabilidade e ergonomia impostos pelo design do touchpad e do 
teclado...(CANAL ET ALL, 2011, P.13) 

 

 Esses problemas relacionados a usabilidade e a ergonomia também são 

encontrados nos “uquinhas” e geram dificuldades para os usuários, sobretudo os de 

nível iniciante. Outro grande problema é a lentidão para abrir ou fechar aplicativos. 

Os aplicativos demoram demasiadamente para serem carregados e 
não existe feedback de quanto do processo de carregamento de um 

aplicativo já foi concluído, para tornar a espera tolerável... quando os 
aplicativos não são fechados, o tempo de resposta aumenta 
significadamente... (os usuários) relataram que é muito lento, por 
exemplo, para abrir ou fechar aplicativos. (Ibidem, p. 10). 
 

 Ainda sobre problemas de usabilidade, Shäfer e investigaram as postagens 

realizadas pelos alunos em um blog voltado para o compartilhamento das 

experiências desenvolvidas em sala de aula. Vale transcrever um dos relatos 

coletados pelos autores, tratando sobre as dificuldades de trabalhar com o 

“uquinha”: 

Diario que saudade quase que eu morro se eu não te vejo!!! Bom 
diario eu gostaria de te contar que hoje eu trabalhei no squeak e 
gostaria de falar tambem que eu desenhei o ciclo da borboleta 
primeiro os ovos depois a lagarta e depois o casulo e  por fim a 
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borboleta eu fiz isso em homenagem ao meu projeto por que eu gostei 
dele so que eu tive muita dificuldade porque o mouse esta ruim de 
mexer tambem, por que onde se seleciona as cora fica na frente toda 
a hora (sic). Diario tchau porque eu tenho que fazer mais tarefas. 
(SHÄFER; FAGUNDES, 2008,p. 78)  

 

 Durante as observações foi possível constatar que a existência da equipe de 

monitoras de informática na EGEDBA facilita contornar muitas dificuldades 

encontradas por alunos e professoras quando utilizam os “uquinhas”. Como o tempo 

das docentes é muito corrido, inviabilizando momentos para troca de experiência, as 

monitoras acabam se tornando as grande difusoras das estratégias para dirimir os 

problemas com usabilidade e hardware relacionados aos laptops educacionais. Sem 

contar que, mesmo sem nenhum registro formal, elas conhecem as principais 

dificuldades de cada turma. Nesse sentido, presenciei vários casos em que elas 

procuravam se adiantar aos problemas que poderiam encontrar durante suas 

intervenções. 

 Vale citar um caso que presenciei em agosto de 2012, quando a professora 

tinha planejado o desenvolvimento de uma atividade de digitação com seus alunos. 

O texto continha sinais de pontuação e muitas crianças da turma ainda não 

dominavam os “comandos casados”, como, por exemplo, o “Shift + ?”, para utilizar o 

ponto de interrogação. Antes mesmo de começarem a distribuir os computadores, as 

monitoras explicaram para como utilizar esse tipo de comando. Para os que tinham 

menos experiência com o uso dos “uquinhas”, no momento em que elas distribuíam 

as máquinas, reforçavam as explicações dadas no início da aula, demonstrando no 

próprio computador como dar os inputs necessários para ativar os sinais de 

pontuação. 

 Outra coisa que foi possível perceber é que as monitoras de informática 

facilitam a circulação de informação entre os próprios alunos. Certa vez presenciei 

um caso em que um aluno do 4º ano descobriu um jogo de corrida de motos que 

trabalhava muitas representações geométricas. Quando as monitoras se dirigiram 

para outras salas e as professoras autorizavam o acesso aos games, elas indicavam 

o site com o referido jogo. Sem contar as soluções de problemas efetivadas pelos 

próprios alunos, como no caso das caixas de som de alguns “uquinhas” que não 

reproduziam áudio. Na ânsia de ver um vídeo no Youtube, um estudante descobriu 

como reativá-las, a partir do painel de controle do computador. Rapidamente as 
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monitoras passaram a divulgar  as instruções para a solução do problema circular 

em outras salas. 

 A equipe de monitoras de informática realiza um papel de suma importância 

para o funcionamento do PROUCA, mesmo sem terem passado por uma formação 

específica, contribuindo assim para contornar uma série de dificuldades. O papel 

dessa equipe, sem sombra de dúvidas, é vital para que as professoras tenham um 

trabalho de melhor qualidade com as novas tecnologias durante suas aulas.   

 

7.5. As professoras e o trabalho com o PROUCA na EGEDBA 

 

 Nesta seção discutirei sobre as concepções das professoras da EGEDBA 

relacionadas às novas tecnologias, por sua vez, ao PROUCA, bem como a inserção 

desses dispositivos móveis em suas práticas docentes. Para este segmento da 

comunidade escolar, tal como descrito no capítulo referente à metodologia, foi 

aplicado um questionário com o objetivo de ampliar as análises dos dados coletados 

nas entrevistas com roteiro semiestruturado e observações participantes.  

 

7.5.1. Categorização da Amostra  

 

 Das 17 professoras que estão lotadas na Emídio Dantas Barreto, 15 

responderam ao questionário elaborado para esta pesquisa. As outras duas 

professoras não participaram desta etapa de coleta de dados porque estavam de 

licença no momento das aplicações.  

 Seguindo uma tendência nacional para o Ensino Básico – 91,2% das 

professoras do ensino básico anos iniciais são do sexo feminino (CENSO 

ESCOLAR, 2007, p. 21) - a esmagadora maioria das docentes que atuam na 

EGEDBA são mulheres. Isto inclusive me estimulou a adotar a tomar um cuidado ao 

me referir a estas profissionais no quesito gênero. Mclaren (2000) tem uma crítica 

muito interessante a esse respeito, fazendo um alerta para o fato de que a 

linguagem também pode carregar feições hegemônicas: as mulheres são a grande 

parte de nossas professoras, mas, muitos autores ainda insistem em fazer referência 

a elas utilizando o plural masculino  Em vez de “as professoras, nossas professoras”, 

geralmente recorrem a “os professores, nossos professores”. Ciente da importância 
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desta crítica optei por não seguir a norma culta de nossa língua, e assim me 

referimos ao conjunto dessas profissionais utilizando o singular e o plural feminino 

da palavra, ou seja, professoras. No gráfico a seguir é possível a distribuição das 

docentes da EGEDBA por sexo: 

 

Gráfico 1 - Distribuição de professoras por sexo 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

 

 A aplicação de questionário abrangeu professoras de todas as séries, do 

Grupo I à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Embora as observações sobre a 

utilização dos “uquinhas” tenham se restringido ao turno da tarde, mais 

especificamente do Grupo I ao 5º ano, argumento que um instrumento como o 

questionário tem maior potencial, no caso de pesquisas que envolvam docentes de 

uma escola, quando aplicado ao máximo de sujeitos.  
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Gráfico 2 - Quantitativo de professoras por Ano * 

 

   

*As professoras puderam marcar mais de uma opção 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

   

 Em relação à carga horária de trabalho dedica à escola, a maioria das 

professoras atuam num único período. Não cheguei a aprofundar este dado, mas, 

tive a oportunidade de observar alguns casos em que as docentes acumulavam 

atividades em outras redes educacionais ou espaços formativos. A seguir, o gráfico 

com a carga horária das professoras:  

 

Gráfico 3 - Carga horária das professoras na EGEDBA 
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Levantamento Direto, 2012.  

 

 

 Boa parte das professoras, no período em que os questionários foram 

aplicados, atuava há menos de um ano na escola. Foram professoras participantes 

do concurso aberto pela Secretaria Municipal de Educação em 2012. Das 15 

professoras entrevistadas, 47% estavam na Emídio Dantas entre 4 a 6 meses. As 

demais profissionais têm mais tempo de trabalho, variando entre 5 a mais de 10 

anos de serviços prestados na comunidade de Santo Amaro.  

 O mais interessante é que durante as observações não foi possível perceber 

conflitos entre essas profissionais com variados níveis de experiência. Foram 

recorrentes as situações em que as gestoras e professoras eram elogiosas em 

relação à chegada de “sangue novo” - termo utilizado por uma das coordenadoras 

pedagógicas durante um de nossos muitos contatos. Outro ponto a ser relevado é 

que, apesar de terem tomado posse enquanto docentes municipais em 2012, as 

novas professoras já acumulavam experiências na prática docente, em alguns 

casos, até mesmo no trabalho com educação em diferentes contextos e linguagens, 

como, por exemplo, aula de teatro para adolescentes em liberdade assistida. 
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Gráfico 4 - Tempo de trabalho na EGEDBA 

 

 
 

 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

  

O corpo docente da escola Emídio Dantas é composto por profissionais com 

um bom nível de formação. 87% dessas professaras têm curso de pós-graduação, 

duas delas, têm mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco. Como já 

expresso em outra seção deste trabalho, o corpo gestor da EGEDBA também 

acompanha essa tendência, com todos profissionais pós-graduadas. Em relação às 

professores novatas, uma possível explicação para a totalidade delas possuírem 

especialização ou mestrado, é a etapa da prova de títulos nos concursos públicos. É 

cada vez mais difícil obter aprovação nessas seleções sem ter concluído alguma 

pós, justamente por fazer um grande diferencial no peso das notas. Este dado 

chama bastante atenção quando se considera que 61,7% das professoras da 

educação no Brasil possuem unicamente o curso superior (Censo Escolar, 2007, p. 

27).  

 No gráfico abaixo temos o quantitativo de professores por seu nível de 

formação na Emídio Dantas:  
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Gráfico 5 - Nível de formação dos professores 

 

 

  

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

 Em relação ao uso dos recursos informáticos, as professoras alegam ter 

níveis de experiência bem heterogêneos, abrangendo do nível iniciante ao 

avançado. Chama atenção o fato de nenhuma delas ter optado pela variável 

“expert”. A importância desse tipo de questão se  explica pelo fato de que na 

literatura sobre o trabalho com as novas tecnologias na educação, são recorrentes 

as afirmações de que o desconhecimento dos professores em relação a esses 

artefatos seria um forte inibidor para sua ampla utilização nos espaços escolares. 

Conforme tratarei mais a frente, esta hipótese não se confirmou em minhas 

observações. A utilização dos “uquinhas” em sala de aula parece ter muito mais a 

ver com as concepções pedagógicas que “circulam” na Emídio Dantas do que com o 

domínio dos recursos informáticos. O gráfico a seguir mostra o nível de experiência 

que as professores alegam ter em relação aos usos dos recursos informáticos:  
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Gráfico 6 - Nível de experiência das professoras com recursos 

informáticos 

 

 
 

 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

  

 

Tal tendência de dispersão relacionada ao nível de experiência com os 

recursos informáticos também se evidencia na utilização das redes sociais. As 

respostas das professoras se distribuem entre as variáveis “não usar as redes” 

sociais e “utilizar diariamente essas plataformas”. Mas, nenhuma professora optou 

pela variável “Tenho conta/perfil e acesso toda hora”, o que poderia caracterizar uma 

forte inserção em práticas comuns a muitos jovens, outro fato comumente citado 

como facilitador do advento dessas tecnologias em sala de aula. Mais uma vez, o 

nível de inserção nas redes sociais, em relação a EGEDBA, parece não ser 

condizente com as atividades realizadas em sala com os laptops educacionais. 

Foram notórios os casos de professores que tinham pouco acesso às redes sociais 

e realizavam diversos trabalhos com os “uquinhas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Gráfico 7 - Nível de uso das redes sociais pelas professoras da EGEDBA 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

 

 A partir dos dados quantitativos foi possível traçar o seguinte perfil das 

professoras que atuam na EGEDBA: são profissionais, em sua grande maioria, com 

cursos de especialização ou mestrado, que atuam na escola num único turno e 

possuem um nível de experiência que varia entre básico e avançado no tocante aos 

recursos informáticos, bem como no uso moderado das redes sociais. Chama 

atenção também o fato de quase metade da amostra ter integrado o time de 

professoras da escola há menos de um ano.  

 

7.6. As concepções dos professores sobre as novas tecnologias e o PROUCA 

 

 Nos textos que relatam as experiências vivenciadas em torno do PROUCA é 

comum encontrarmos relatos divergentes sobre as vivências das professoras 

relacionadas ao Projeto. Há um grupo defensor de que a introdução dos dispositivos 

móveis em sala de aula trouxe mudanças na maneira como as docentes concebem 

seu trabalho num contexto globalizado. Já um outro grupo, defende que tais 

dispositivos não modificaram o cotidiano das salas de aula, ou seja, a forma como 

as professores reagem ao fato dos “uquinhas” serem disponibilizados para seus 

alunos.  

 Dentre os autores que identificaram as mudanças ocorridas nas práticas 

docentes, merece destaque a pesquisa efetivada por Lima (2011), sobre o trabalho 

com os laptops educacionais nas salas de aula do Distrito Federal. Ele afirma que: 
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 É conclusivo ao fim da (nossa) pesquisa que os professores da 
escola entendem o  recurso do laptop educacional como algo que 
vem a colaborar com a prática docente. Segundo (VALENTE, 1997, 
p. 20), “para ocorrer à aceitação e uso do computador como um fator 
para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, este 
recurso pedagógico não pode ficar restrito apenas aos professores 
do ambiente informatizado”. É exatamente esse o diferencial da 
proposta do projeto UCA, pois a mesma proporciona o acesso ao 
recurso computacional para toda a escola e de forma independente 
no que diz respeito aos espaços de utilização. (LIMA, 2011, p. 17)  

 

 Seguindo esse raciocínio, a disponibilização dos “uquinhas” para toda 

comunidade escolar é um estímulo para as professoras buscarem novas formas de 

trabalhar os conteúdos escolares, já que, os alunos têm fácil acesso aos dispositivos 

digitais e facilmente os incorporam em suas práticas. Nesse sentido, a própria 

escola informatizada estimularia a emergência de novos contextos de 

aprendizagem. Esta argumentação está presente nos textos de Papert (1985, 1998).  

 Diferente da perspectiva defendida por Lima (2011), Gomes, Paiva e Gomes 

(2011) argumentam que, em muitos casos, mesmo com a ampla disponibilização de 

recursos digitais promovidas pelo PROUCA, não há a criação de novos contextos 

educacionais. Os professores utilizam as tecnologias com a roupagem tradicional, 

sem ressignificar suas práticas. Os autores argumentam que: 

Infelizmente, em sua grande maioria, ainda não se percebe a 
utilização da tecnologia na  educação como uma mudança na 
concepção do fazer pedagógico, mas como afirma uma  formadora 
participante do projeto “uma relação muito mais instrumental que 
propriamente um artefato cultural que modifica a forma de pensar e 
de aprender as relações com objetos”. Ainda, conforme Moran, 
colocam-se as tecnologias na universidade e nas escolas, mas, em 
geral, para continuar fazendo o de sempre – o professor falando e o 
aluno ouvindo – com um verniz de modernidade. As tecnologias são 
utilizadas mais para ilustrar o conteúdo do professor do que para 
criar novos desafios didáticos (GOMES; PAIVA; GOMES, 2011, p. 
1319-1320). 

 

 Levando em conta as experiências que pude conhecer relacionadas ao 

PROUCA, é possível afirmar que as duas situações traçadas por Lima (2011) e 

Gomes, Paiva e Gomes (2011) são evidenciadas nas instituições de ensino em 

Pernambuco.  á escolas em que a utilização dos “uquinhas” não difere muito das 

práticas empreendidas com as tecnologias tradicionais. Mas há também instituições 

em que esses dispositivos trazem elementos pedagógicos inovadores para sala de 

aula. Inclusive, num mesmo ambiente, as duas situações podem coexistir. Enquanto 



138 

 

algumas professoras pouco se motivam em promover o PROUCA, outros, já 

concebem os laptops educacionais como ferramentas de extrema importância nas 

suas práticas docentes. Na EGEDBA, foi possível observar que a maioria das 

professoras incorporaram, em diferentes níveis, novas posturas ao trabalharem com 

os laptops educacionais em suas aulas.  

 Sobre a introdução das novas tecnologias em sala de aula, as professoras da 

EGEDBA concebem tal medida como um avanço. Embora reconheçam os desafios 

a serem enfrentados, há uma recorrência nas falas das entrevistadas sobre a 

importância das docentes nesse processo. A professora TC_02 afirma que: 

Eu acho que o projeto UCA vem a somar. Existem escolas que não 
têm UCA, que não têm laboratório, não têm biblioteca... e (oferecem) 
uma boa qualidade de ensino, como existem outras que têm tudo 
isso e a qualidade não é tão boa. Então o que é que a gente tem que 
ver: é uma ferramenta a mais e, por ser uma ferramenta a mais, ela 
deve ser bem utilizada... É uma coisa que vai ser muito proveitosa 
não só pros meninos do Emídio Dantas, mas para rede toda 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_02_08) 

 

 A preocupação relacionada ao desconhecimento da ferramenta também é 

outro elemento recorrente. Mas, foi perceptível que isto em si, na Emídio Dantas, 

não foi um obstáculo. Mesmo alegando ter pouco conhecimento sobre os recursos 

informáticos, houve professoras que incorporaram os “uquinhas” em suas aulas sem 

temer a ressignificação de seu espaço de atuação. Nesta perspectiva, a docente 

TC_05 relatou que: 

O professor pode até não saber manusear, o professor pode até não 
conhecer a nova tecnologia, mas esse espaço tem que ser aberto na 
escola e (o “uquinha”) colocado na mão do aluno. Ele já sabe 
manusear, ele já sabe trabalhar, ele sabe até ensinar aos 
professores. São novos tempos... e o professor não pode retroagir, 
não pode voltar no tempo, ele tem que avançar. A gente avança lado 
a lado. Ultimamente, eu acho que os alunos, no dia do UCA, eles é 
que me ensinam pra onde ir e o que fazer... (LEVANTAMENTO 
DIRETO, 2012, TC_05_01) 

 

 A incorporação dos recursos digitais é percebida pelas professoras da 

EGEDBA como um importante elemento para uma educação pautada nos desafios 

da atualidade. Houve também uma recorrência nas falas dessas profissionais sobre 

as vantagens que as tecnologias como o “uquinha” podem trazer para comunidade 

escolar. É como se esses recursos ampliassem as possibilidades de acessar o 
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conhecimento, favorecendo as docentes e, principalmente, os alunos. A professora 

TC_07 afirma que: 

A gente fica feliz, assim, de vê-los inseridos. E essa coisa que eu 
falei antes, da ampliação mesmo, das possibilidades que esse 
mecanismo traz, porque a escola que não tem o PROUCA tem um 
limite no seu planejamento, em relação com o que vai ser trabalhado 
com os alunos, é uma escola limitada, na questão da constituição do 
conhecimento mesmo. O professor vai trabalhar e vai ter só o que? O 
livro, o quadro e revistas? Enfim... Aí eles vão ficar em defasagem, 
em relação aos outros (que integram o PROUCA). 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_07_02) 

 

 Nesta mesma linha, atentando para as vantagens de integrar uma escola 

componente do PROUCA, a professora TC_03 relatou: 

Eu acho que é uma ferramenta a mais... é uma coisa muito positiva e 
era bom que tivesse em todas as escolas. A escola aqui é 
privilegiada... Leva para sala de aula mais uma ferramenta...tem um 
recurso a mais para o professor e para o aluno. Para mim também é 
bom, às vezes eu fico com computador também na sala de aula e 
desenvolvo o mesmo trabalho (dos alunos). LEVANTAMENTO 
DIRETO, 2012, TC_03_02) 

 

 A análise das entrevistas realizadas com as professoras da EGEDBA permite 

inferir que houve a compreensão de que a inserção das novas tecnologias em sala 

de aula demandam diferentes maneiras de conduzir suas práticas docentes. A 

participação da escola num projeto como o PROUCA é visto como algo importante. 

O mais interessante é que tal visão parece não depender do nível de domínio dos 

recursos informáticos. Tal como evidenciado no Gráfico 06, as professoras têm 

experiências de usos, relacionadas aos recursos informáticos, bem heterogêneas. 

Já em relação ao grau de importância no que diz respeito à disponibilização dessas 

novas tecnologias aos seus alunos, houve uma homogeneidade nas respostas. Ao 

serem questionadas sobre o estímulo ao uso dos computadores com acesso à 

internet no contexto escolar, a maioria das docentes respondera que é uma ação 

importante. 
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Gráfico 8 - Incentivar o uso dos computadores com acesso à internet é: 

 

 
  

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

  

 Ao cruzarmos os dados obtidos no Gráfico 06 com o Gráfico 08, é possível 

inferir que no caso da EGEDBA, muito mais do que conhecer as ferramentas 

digitais, as concepções pedagógicas sobre as práticas docentes parecem ter maior 

influencia sobre a utilização das novas. Essa constatação ganha mais força quando 

se observa que 47% das professoras da referida instituição são novatas (ver Gráfico 

04), ou seja, nem mesmo tiveram oportunidade de participar dos cursos de formação 

promovidos pelo PROUCA (situação que será discutida mais a frente). 

 Certamente, o grau de importância dado ao PROUCA na Emídio Dantas, 

tanto pela gestão, quanto pelas docentes, é um dos elementos que permitem a 

constante utilização dos “uquinhas” em sala de aula, mesmo em meio tantas 

adversidades. Para Cerqueira, as concepções sobre a adoção das novas 

tecnologias no contexto escolar são de fundamental importância para o trabalho com 

os artefatos tecnológicos: 

Das primeiras discussões sobre as possibilidades de integração dos 
computadores na Educação até o momento atual, avançou-se no 
entendimento do significado que a presença de computadores em 
sala de aula pode ter: de um encantamento inicial sobre essa 
inserção até a constatação de que, sozinhos, os computadores 
pouco farão em termos de revolução cognitiva  dos alunos e de 
mudanças necessárias da escola, se não forem colocados à 
disposição de um  currículo crítico e um fazer pedagógico como ato 
transformador. Nesse sentido, professores, gestores e alunos, 
sujeitos da ação pedagógica, podem ter no cenário 1:1 mais uma 
possibilidade de superação da educação bancária, e de ressignificar 
o currículo escolar (CERQUEIRA, 2011, p. 2-3). 
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 Essas concepções sobre o usos das tecnologias no ambiente escolar devem 

estar amparadas na constatação de que o nosso atual modelo societário é pautado 

pelo constante fluxo de trocas informacionais, tal como evidenciou Valente (1999) e 

Moran (2000). As habilidades para a inserção neste contexto devem ser trabalhadas 

nas escolas, principalmente para que os estudantes possam ter uma consciência 

crítica no que diz respeito ao agir num mundo cada vez mais mediado a partir dos 

artefatos digitais.  

Ainda sobre essa questão, Gomes, Paiva e Gomes argumentam que:  

Hoje vivemos a globalização, entretanto, há alguns anos atrás, a 
visão para a formação do  indivíduo era basicamente pautada nas 
concepções tradicionais de ensino. Atualmente, a sociedade mudou 
e, com isso, necessita de indivíduos que acompanhem este novo 
ritmo. Após as mudanças ocorridas na sociedade em termos 
econômicos, políticos e de  conhecimento, formar indivíduos para 
essa nova realidade constitui-se uma das principais metas da escola. 
Cabe à escola prestar a sua contribuição na formação de indivíduos 
proativos para atuarem nas economias do futuro... o papel da 
educação deve ir além da instrução tradicional, passando a transmitir 
valores individuais,  morais, familiares, sociais e até mesmo 
universais. Assim sendo, a escola se configura no palco onde os 
“atos” serão encenados por artistas que precisam desempenhar bem 
o seu  papel, tendo em vista a atual sociedade da informação e 
do conhecimento, na qual estão inseridos (GOMES; PAIVA; GOMES; 
2011, p. 137-1318). 

 

 Mesmo com a necessidade de mudanças nas formas como o ensino é 

praticado nas esferas escolares, as educadoras exercem um papel fundamental 

nesse processo, sendo as mediadoras entre os conhecimentos necessários para um 

mundo globalizado e a formas de motivar seus alunos a se inserirem nesse contexto 

de forma crítica e colaborativa. Segundo Lima (2011): 

(A) tecnologia facilita a transmissão da informação, mas o professor 
continua sendo a figura principal na escolha e utilização … desta 
tecnologia e de seus aplicativos, que contribuem para auxiliar o aluno 
na resolução de problemas e tarefas que envolvem raciocínio e 
reflexão. O professor passa da escola centrada nos conhecimentos, 
onde o Mestre tem domínio absoluto do que está propondo para uma 
visão de professor que, ao construir o conhecimento junto com seus 
alunos, questiona, duvida, enfrenta conflitos, contradições e 
divergências, enriquecendo tais  ações pelo apoio na tecnologia 
(LIMA, 2011, p. 23). 

 

 Nesse sentido, as professoras têm o importante papel de permitir a 

emergência das inovações proporcionadas pelas tecnologias digitais em sala de 
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aula, sendo mais abertas para os novos desafios e contextos. Nesse sentido, Silva 

afirma que: 

Com o uso das tecnologias contemporâneas nas escolas, novas 
dimensões tecnológicas  de acesso à informação e novas relações 
com o saber, possibilidades de comunicação, interação e podem 
resultar em tendências educacionais inovadoras, capazes de 
revelarem novos e promissores horizontes de trabalho do 
conhecimento nas escolas. (SILVA; 2011, p. 2) 

 

 Na Emídio Dantas foi perceptível o interesse das gestoras e professoras em 

abraçar as mudanças proporcionadas pelas novas tecnologias. Talvez o próprio 

histórico de trabalho com diferentes recursos tecnológicos, bem como a 

incorporação dos recursos informáticos em muitas práticas exercidas na escola, 

sobretudo as administrativas, facilitem a consolidação de um ambiente propício para 

o surgimento de uma ecologia que estimule o uso dos “uquinhas” em sala de aula. A 

fala da gestora TC_09 é bem ilustrativa quanto a esse contexto: 

...o aluno ele usa muito as tecnologias hoje. E o professor tem que 
usar, porque eu não consigo mais ver o aluno na sala de aula na 
forma tradicional. Então eu noto, eu tava até falando com uma 
coordenadora pedagógica e com as meninas (monitoras de 
informática), nesses últimos anos, nós percebemos que esse 
primeiro semestre foi mais calmo. Mas assim, notamos uma 
diminuição no índice de violência, os alunos estão se alfabetizando 
com mais facilidade. Porque eles têm interesse, eles olham o 
computador, eles querem saber digitar, eles querem saber fazer uma 
pesquisa, e como nós ofertamos desde os alunos com quatro anos 
de idade, então o aluno com quatro anos que vê um computador e 
começa a usar, ele já tem um contato enorme  com a leitura e com 
a necessidade e com o desafio de aprender a ler (LEVANTAMENTO 
DIRETO, 2012, TC_09_15). 

 

 Nesta mesma linha, a coordenadora pedagógica TC_08 argumenta sobre a 

importância da escola ter o PROUCA: 

Eu vejo como um recurso riquíssimo para a educação e vejo como 
um recurso indispensável para a educação. A gente percebe que o 
isso faz parte do cotidiano do aluno. A gente imagina: "Criança 
carente, ela  nem sabe o que é...", não, engano! Ela sabe sim o que 
é. Eles participam de lanhouse, eles sabem o que é internet, sabem 
o que é o computador e não se pode mais... não se deveria mais 
existir escola que não tivesse esse suporte. (LEVANTAMENTO 
DIRETO, TC_08_02) 
 

 Essa percepção sobre as novas tecnologias e a necessidade de trabalhá-las 

no contexto de sala de aula, incorporando novas práticas e aprendizados também é 

partilhada pelas professoras. Foi bastante comum elas se referirem sobre as 
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mudanças que enfrentam em suas práticas docentes em virtude da nova conjuntura 

societária. Segundo a docente TC_05: 

novos tempos, novas tecnologias, e a escola tem que estar 
preparada pra isso.  O professor não está tanto, eu disse (até) à 
minha diretora recente que eu ia fazer um curso, e ela disse: "O que 
é que tu não tem que tá querendo?", eu disse: "Eu tenho o básico, e 
eu ainda quero fazer um curso básico". Ou seja,  eu ainda...nós 
estamos sempre aprendendo. Então eu acho que eu quero mais, ter 
novas ideias, buscar mais (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, 
TC_05_08).  

 

 Outro fato bastante presente na fala das professoras é que o PROUCA 

também é percebido como uma ferramenta capaz de enriquecer seus 

conhecimentos, servindo para auxiliá-las até mesmo na realização de suas 

pesquisas ou então para as manterem informadas. Sobre isso, a docente TC_02 fez 

o seguinte relato: 

Eu acho que, no mundo que vivemos, na parte da globalização, 
todos os alunos, professores, acho que a sociedade de maneira 
geral, precisa utilizar as novas tecnologias. Os meninos têm que 
fazer, adquirindo as competências, explorando a internet, se 
articulando com outras pessoas, o que tá acontecendo no mundo 
real... isso é muito importante pra todos de maneira geral. Acrescenta 
na bagagem do aluno, auxilia também o professor. Porque, às vezes, 
a gente não tem o tempo de pesquisar em casa. Tem um terço da 
carga horária da gente é pra justamente isso: pra pesquisa... mas a 
gente passa o tempo todinho dando aula. Aí é um momento até que 
a gente vai lá, dá uma olhadinha no e-mail da gente, pesquisa 
alguma atividade... tem muita atividade boa na internet 
(LEVANTAMENTO, TC_02_01). 

 

 As concepções que as professoras e gestoras da Emídio Dantas partilham 

sobre a utilização das novas tecnologias têm forte influência sobre suas práticas, 

interferindo desde a maneira como esses recursos são disponibilizados para 

comunidade escolar a até mesmo as atividades a serem realizadas nas salas de 

aula.  

7.7. O preparo das professoras da EGEDBA para o trabalho com as novas 

tecnologias 

 

 A implementação do PROUCA envolveu diversos setores da sociedade. Ao 

setor empresarial coube a fabricação, distribuição e instalação dos recursos 

informáticos. Já os governos estaduais e municipais ficaram responsáveis por 

adaptar a infraestrutura de suas escolas para receber os equipamentos fornecidos, 
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bem como proporcionar espaços de formação para os profissionais das secretarias 

de educação que atuariam diretamente no Projeto. As universidades ficaram 

responsáveis por realizar as formações e avaliações. Mas, como infelizmente é 

comum ocorrer na formulação de muitas políticas públicas em larga escala, houve 

um descompasso entre esses setores. Não foram raras as ocorrências de servidores 

(rede de computadores) mal instalados, ou escolas sem rede elétrica adequada para 

receber os equipamentos, fatores que interferiram nas formações presenciais.  

 Nas entrevistas, a questão da formação foi um tema recorrente. Como já 

expresso no Gráfico 4, Quase a metade das professoras que responderam aos 

nossos questionários entraram na escola recentemente e não passaram por 

nenhuma atividade formativa voltada para o trabalho com os “uquinhas”. As 

formações promovidas pela UFPE voltadas para as profissionais da EGEDBA se 

deram em 2010. 

 Ao serem questionadas sobre a participação em atividades formativas 

específicas para trabalhar com o Projeto, uma minoria das docentes (apenas as que 

atuam na escola há mais de 5 anos) responderam que tiveram oportunidade de 

frequentar as formações desenvolvidas pela UFPE. No gráfico abaixo temos o 

demonstrativo de respostas: 

 

Gráfico 9 - Participação das professoras em 

formações promovidas pelo PROUCA 

 

   

FONTE: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

 

 Levando em consideração o elemento inovador do PROUCA, o processo de 

formação é encarado como algo de extrema importância para uma melhor efetivação 

dos trabalhos com as novas tecnologias em sala de aula. Devido ao cotidiano 

assoberbado das professoras, é nesses espaços formativos que muitas vezes as 
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docentes têm oportunidade de entrar em contato com diferentes perspectivas 

pedagógicas, o que pode enriquecer suas práticas. Nesse sentido, Krupa e Gomes 

(2011) afirmam que: 

 
Esse contexto requer criação de políticas de formação continuada 
em Tecnologias Educacionais para todos os profissionais envolvidos 
no processo educativo, visando acompanhar as evoluções 
tecnológicas e proporcionar aos alunos uma forma significativa e 
prazerosa de aprender... o professor é fundamental no processo de 
aprendizagem, possibilitando a criação de ambientes de 
aprendizagem que valorizem o aluno: O professor é mais importante 
do que nunca no processo de aprendizagem. Imaginar que o 
computador é algo que dispensará o professor pela qualidade dos 
softwares que virão a existir é uma ideia superada, que veio à luz 
num momento da historia da educação em que não se conheciam 
exatamente as possibilidades da maquina... sendo assim, jamais o 
professor será coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem, 
sua mediação é fundamental na utilização dos recursos tecnológicos, 
desde os mais antigos até as novas tecnologias, cabendo ao mesmo, 
conhecer as potencialidades e limitações dos recursos disponíveis no 
ambiente escolar articulando-os à prática pedagógica (KRUPA; 
GOMES, 2011, p. 2-3) 

 

 Até pouco antes da efetivação do PROUCA a ideia de se ter um computador 

por aluno nas escolas brasileiras poderia soar utópica, já que até os anos 2000, o 

índice de exclusão digital no país era alarmante, menos de 1% das famílias que 

ganhavam até 1 salário mínimo tinham acesso à internet (FERREIRA; ROCHA, 

2009), um forte indicativo de que o acesso aos recursos informáticos era unicamente 

possível aos inseridos nas classes mais abastadas. Não é por menos que até 

mesmo nos cursos de formação de professores o debate sobre a massiva e imersiva 

inserção das novas tecnologias em sala de aula não costumava ser efetivado nos 

cursos. No caso das professoras da EGEDBA, quando questionadas se cursaram 

alguma disciplina que tratou sobre o trabalho com as novas tecnologias em sala de 

aula, elas responderam: 
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Gráfico 10 - Cursaram alguma disciplina, ao 

longo da formação, sobre novas tecnologias e 

educação 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 

 Além da dimensão inovadora do PROUCA, ou seja, o fornecimento de laptops 

educacionais para toda comunidade escolar, as professoras se depararam com uma 

situação que nem mesmo durante seus cursos de formação foram preparados para 

enfrentar. Nesse sentido, Silva (2011) chama atenção para o fato de que: 

 
A sala de aula é um espaço privilegiado de aprendizagem e os 
educadores têm papel fundamental na implantação dos laptops na 
escola... é importante o professor conhecer os principais recursos, 
funcionalidades e serviços oferecidos por essa  tecnologia e 
respectivas potencialidades pedagógicas, de modo que ele possa 
criar situações nesse contexto nas quais o computador traga efetivas 
contribuições à aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno. Para 
tanto os educadores devem ser capacitados para saber usar os 
laptops educacionais, reconstruir sua prática pedagógica e criar um 
ambiente de aprendizagem favorável ao uso dessa nova tecnologia. 
(SILVA; 2011, p. 2) 

  

 Se por um lado, como já expresso em nosso texto, as professoras da 

EGEDBA parecem não oferecer resistência ao uso das novas tecnologias em suas 

aulas e até mesmo, em boa parte dos casos, se sentem confortáveis com as 

diferentes práticas possibilitadas com adoção dessas ferramentas, por outro lado, o 

domínio das funções técnicas executadas pelos “uquinhas” não é um forte entre 

essas profissionais. Por acompanharem a utilização dos laptops educacionais em 

vários contextos e, também, por terem um acesso mais fluído junto às instituições 

com a Unidade de Tecnologia Municipal e DGTEC, as Monitoras de Informática 

acabam desenvolvendo um maior domínio técnico dos recursos oferecidos pelos 
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laptops educacionais. Sobre a não participação em atividades de formação, a 

professora TC_02 argumenta: 

 
Há muita coisa a melhorar, muita coisa a se articular com relação a 
projetos que possam ser desenvolvidos na escola, projetos 
educativos, uma maior parceria entre a secretaria de educação, a 
DGTEC, a Universidade Federal, que dê realmente a  capacitação 
aos professores e uma articulação maior entre os professores e os 
funcionários, os estagiários, de maneira geral... (Eu) participei (da 
formação promovida pela UFPE), mas como não foi muito recente 
também, a gente não tinha  internet... eu acredito que, em um projeto, 
você tem alguma coisa a longo prazo. A longo prazo, que você quer, 
e não pode ficar estagnado, não pode ser aquela coisa  "fez e 
acabou"... Eu acho que não deu continuidade (as formações). 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_02_03). 

 

 Nesse sentido, o entendimento da formação com algo contínuo e processual 

é fundamental para o enfrentamento dos desafios vivenciados na prática docente, 

pois permite uma troca mais efetiva entre os diversos atores que compõem esse 

espaço, sem contar a possibilidade de se empreender uma reflexão mais 

amadurecida, desenvolvida processualmente. Ao analisarem a implementação do 

PROUCA em Araucária (UCAA) Krupa e Gomes (2011) escrevem que: 

 
...a formação é algo que envolve uma concepção de continuidade, ou 
seja,  não busca um produto completamente pronto, mas, um 
movimento que se  concretiza através da reflexão na ação e da 
reflexão sobre a ação. Sendo assim, para que haja continuidade no 
processo aliando conhecimentos  técnicos às necessidades 
pedagógicas dos profissionais da educação, as  escolas 
contempladas com o UCAA contam com a colaboração de um 
professor-orientador ou auxiliar de tecnologia educacional, a fim de 
não  deixar o professor regente sem apoio no momento da utilização 
dos recursos tecnológicos disponíveis (KRUPA; GOMES, 2011, p. 5) 

 

 No caso da EGEDBA, o papel de orientar as professoras durante suas 

práticas ficou a cargo de uma professora multiplicadora que atua na Unidade de 

Tecnologia Municipal (UTEC). Tal profissional exerce uma importante função na 

escola, sendo responsável por articular a solução de muitos problemas de ordem 

técnica, como, por exemplo, falhas na internet ou no servidor fornecido pelo 

PROUCA. Outra importante atuação dessa professora multiplicadora é junto às 

monitoras de informática, que, conforme já descrito anteriormente, atuam na Emídio 

Dantas, mas, na verdade, são cedidas pela UTEC. Ou seja, ela também acompanha 

o trabalho das monitoras.  
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 Mas, embora não tenha explorado esta questão com maior profundidade, a 

professora multiplicadora, que é responsável por acompanhar o PROUCA na 

EGEDBA, não promoveu, ao menos em 2012, nenhuma atividade de formação junto 

às professoras. Em minhas visitas, ocorridas durante as atividades de observação, 

ela sempre se referia ao fato do Programa estar “solto”, ou seja, ninguém tinha 

informações sobre sua continuidade e quais deveriam ser os próximos passos a 

serem dados pela gestão municipal. De fato, desde que a Presidenta Dilma Roussef 

assumiu o poder e extinguiu a Secretaria de Educação à Distância, autarquia que 

antes era responsável por gerir o PROUCA, muitos profissionais ficaram sem 

referenciais de como atuar no âmbito do Projeto. Esta situação foi recorrente em 

outras escolas de Pernambuco, inclusive, é bem provável que essa brusca medida 

tomada em âmbito federal, tenha sido uma das principais responsáveis pelas 

dificuldades enfrentadas por gestores e docentes, que, repentinamente, ficaram sem 

qualquer tipo de assistência para continuarem suas atividades no âmbito do 

programa. 

 Os espaços de formação para discutir as novas tecnologias na educação 

(mesmo que não voltados para debater especificamente o PROUCA) foram 

efetivados nas capacitações promovidas pela Prefeitura Municipal do Recife. Há 

pelo menos uma década, a Secretaria Municipal de Educação promove formações 

periódicas, em que as professoras são convocadas para o Centro de Formação 

Municipal e têm oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre temas do 

cotidiano, principalmente os desafios enfrentados no âmbito educacional. 

Recentemente, as professoras que ingressaram recentemente na Rede Municipal, 

também fazem um curso de capacitação com o objetivo de terem uma melhor 

integração com a realidade das escolas municipais. Pelo menos 9 das 15 

professoras que responderam ao questionário, elaborado para esta pesquisa, 

informaram haver alguma recorrência sobre a temática tecnologias na educação 

durante essas formações: 
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Gráfico 11 - É comum ocorrer atividades de capacitação/atualização em sua 

Rede de Ensino para o trabalho com as novas tecnologias da informação e 

comunicação em sala de aula? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

  

 As formações empreendidas pelas equipes do PROUCA tiveram como 

pressuposto a formação em serviço, ou seja, promovida às professoras participantes 

do programa, com o foco em suas práticas. Nesse sentido, as formadoras e as 

participantes desses espaços poderiam fazer intercâmbio de suas experiências com 

base em situações enfrentadas cotidianamente. Segundo Silva (2011), no PROUCA 

O curso de formação foi concebido de modo a formar educadores 
multiplicadores dentro das próprias escolas, também compreender a 
escola como organização viva, aprendente e geradora de 
conhecimento e o conceito de currículo como construção social que 
se reconstrói na ação junto ao uso de tecnologias... os encontros 
presenciais envolveram oficinas de apropriação tecnológica, 
informações dos conteúdos estudos nos módulos relacionados com o 
uso do laptop, e o momento de compartilhar experiências com o uso 
dos laptops em sala de aula. As dificuldades na gestão da aula, na 
utilização do equipamento pelos professores e alunos e a 
insegurança acerca do uso dos laptops em sala de aula era 
frequentemente manifestada nos encontros presenciais da formação. 
(SILVA, 2011, p. 7) 

 

 A possibilidade de participar de um contexto formativo em que os problemas 

enfrentados pelos participantes compõem a pauta de discussões da formação pode 

contribuir para uma melhor reflexão acerca dos desafios vivenciados no âmbito da 

sala de aula. A professora TC_04, mesmo avaliando positivamente a introdução dos 

“uquinhas” na Emídio Dantas, defende que ocorra uma melhor preparação dos 

professores envolvidos: 

Eu acho bastante válida (a formação). Eu acredito que poderia 
ser estendida a toda a rede...pelo que me consta, há um 
projeto piloto com esses computadores aqui  na escola... 
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estando, acredito, em fase de teste. Então... eu acho muito 
válido, mas eu acredito que ainda há muita necessidade de 
preparação, tanto por parte do professor, quanto daqueles que 
tão ministrando essas aulas com os “uquinhas” 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_04_02). 

 

 Ao estudarem sobre a aplicação do PROUCA no Agreste e na Zona da Mata 

de Pernambuco, Carvalho e Alves (2011) chamam atenção para o fato das 

formações promoverem uma sensação de segurança para as professoras, ao 

mesmo tempo, permite aprofundar mais a inserção dessas profissionais em 

processos da cultura digital. As autoras defendem que:  

 

Temos muitos desafios ainda para superar no tocante ao uso pleno 
dos laptops dentro das escolas: a formação dos professores pode ter 
sido insuficiente no que se refere a deixar o professorado seguro e 
fluente no uso dos laptops, a percepção deles com relação ao uso 
desses equipamentos ainda é de receio e de inexperiência 
(CARVALHO; ALVES, 2011, p. 100). 

 

 No caso da EGEDBA, o que mais chama atenção é fato de que mesmo a 

maioria das professoras não terem participado das formações promovidas pelo 

PROUCA, há a incorporação de muitas práticas pedagógicas inovadoras, tais como 

o descentramento da figura do professor, o estímulo da colaboração entre os alunos 

e a perspectiva de que as novas tecnologias são ferramentas que podem contribuir 

com o trabalho docente em diversos aspectos. Chamo atenção para esta 

constatação porque, mais uma vez, recorrendo à comparação com outras escolas 

que operam o Projeto em diferentes cidades de Pernambuco, houve casos em que o 

fato das docentes participarem dos espaços formativos parece não ter contribuído, 

em si, para que as professores ressignificassem suas práticas. 

 Na verdade, para além da formação, vale a pena focar nas dinâmicas 

existentes na própria escola. Como descrito na seção sobre a gestão da Emídio 

Dantas, o diálogo com a comunidade escolar é uma ação recorrente, logo, as 

diferentes práticas têm mais espaço para serem implementadas. Outro fator, é que a 

escola adota o trabalho com Projetos de Aprendizagem. A própria Secretaria de 

Educação do Recife promove os chamados temas globais, com o objetivo de 

integrar os currículos das instituições de ensino. Em 2012, o centenário de Luiz 

Gonzaga foi escolhido como o tema global. A partir dele, as escolas foram 

estimuladas a formularem seus planejamentos. Na Emídio Dantas, a questão da 
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cidadania, respeito ao idoso e ao meio ambiente foram encaixados a este tema 

global. Tal como destacou Almeida (1999), o trabalho com projetos de aprendizagem 

contribui para flexibilizar as relações nas escolas, bem como promove novas práticas 

educacionais. 

 Desse modo, conforme as reuniões de planejamento que pude acompanhar 

em julho e outubro, as professoras e gestores acordaram que durante o trabalho 

com os conteúdos da grade curricular, o centenário de Luiz Gonzaga seria 

introduzido como tema um transversal, tendo como aporte os subtemas respeito ao 

idoso, meio ambiente e cidadania, todos encontrados em m sicas do “velho lua”. 

Essa maneira de trabalhar a partir de projetos de aprendizagem que partem de 

coisas comuns ao universo dos alunos é certamente outro elemento que influenciou 

positivamente a aplicação do PROUCA na escola. Segundo Schwarz e Hoffman, nos 

projetos de aprendizagem: 

 
o papel do professor é modificado, passando de centralizador e 
transmissor de conteúdos a parceiro na elaboração de pesquisas, 
sistematização de informações e construção de conhecimento. 
Quando o papel do professor muda, não apenas a organização 
espacial da sala de aula se reconfigura, mas também as relações 
entre sujeitos (professor-aluno) e os sujeitos e o conhecimento 
(professor-aluno-conteúdo)... a escola dos últimos séculos, 
alicerçada no modelo industrial, vem sendo um ambiente 
concentrador não só do conhecimento, mas também das ferramentas 
pedagógicas (SCHWARZ; HOFFMAN, 2007, p. 120). 

 

 Sobre as primeiras experiências do PROUCA, a Câmara dos Deputados 

elaborou um dossiê com muitos relatos acerca das mudanças proporcionadas pela 

introdução dessas tecnologias em sala de aula. Em relação à mudança nas posturas 

dos professores um dos textos revela que: 

os professores estão mudando o seu fazer pedagógico. Trabalham 
com projetos de aprendizagem e problemas propostos pelos próprios 
alunos. A metodologia de projetos exige de cada aluno a capacidade 
de problematizar, pesquisar, selecionar informações, avaliá-las 
criticamente, testá-las e argumentar junto ao professor e seus 
colegas sobre sua validade e pertinência (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2008, p. 145). 

 

 

 Argumento que uma das explicações para o êxito no trabalho com o PROUCA 

na Escola General Emídio Dantas Barreto - se comparada com outras escolas em 

Pernambuco - mesmo com a maioria de seus professores não tendo participado de 
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espaços formativos promovidos pelo Projeto, além de todas as dificuldades sociais e 

de infraestrutura, se dá por pelo constante exercício do diálogo com diferentes 

setores da comunidade escolar, que influenciam no trabalho com práticas 

pedagógicas capazes de ressignificar o papel das gestoras, professoras e alunos. É 

como se as novas tecnologias proporcionadas pelo Programa Um Computador Por 

Aluno encontrassem um solo propício para fincar suas raízes. O que não exclui a 

necessidade de boas práticas de “plantio”.  

 

7.8. A transformação dos currículos estabelecidos 

 

 A chegada dos laptops educacionais trouxe uma série de mudanças para a 

escola General Emídio Dantas Barreto. Uma delas foi relativa ao tempo de duração 

das aulas. Tal como descrito na seção dedicada à infraestrutura, as aulas passaram 

a ser geminadas, permitindo assim que os “uquinhas” fossem disponibilizados e 

recolhidos deixando tempo suficiente para que as professoras realizassem suas 

intervenções sem prejuízo aos conteúdos. Ao serem questionadas sobre quantas 

horas por semana, em média, as professoras trabalham com os laptops 

educacionais, elas responderam: 

 

Gráfico 12 - Quantas horas (em média) você costuma trabalhar com os 

"uquinhas" em suas aulas? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 
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 Durante o período de observações tive muitas oportunidades de conversar 

sobre as mudanças que foram necessárias para efetivar a utilização dos “uquinhas” 

e algumas professoras relataram que as “aulas casadas” são melhor para 

desenvolver o trabalho com os alunos, pois sobra mais tempo para a realização de 

diferentes atividades. Levando em consideração que, ainda seguindo esses relatos, 

os alunos das séries iniciais são bastante dispersos, as aulas com maior duração 

favorecem atividades integradoras. De acordo com Silva (2011), 

 
… a inclusão digital com a inserção dos laptops educacionais, 
modifica o cotidiano escolar, reorganiza a infraestrutura e espaços 
escolares, motiva relações entre alunos/educadores e 
educadores/educadores, a aponta a necessidade de desenvolver um 
currículo adequando o uso dos laptops ao Projeto Político 
Pedagógico da escola... (SILVA, 2011, p. 13). 

 

 Desse modo, as externalidades geradas pela introdução dos “uquinhas” 

contribuíram para uma série de transformações na escola. Talvez, ao montarem o 

quadro de horários para executar Programa, as gestoras e professoras não tivessem 

uma ampla noção de que a forma como organizam suas aulas, até mesmo quando 

não estão previstas atividades com os laptops educacionais, sofressem notáveis 

interferências.  

 Em relação ao planejamento das aulas, muitas professoras nos informaram 

que no dia em que vão realizar atividades com os “uquinhas” costumam fazer um 

planejamento mais específico, procurando usar esses dispositivos de maneira que 

possam ampliar o que trabalham em suas outras aulas. A professora TC_04 nos 

relatou que: 

...muitos dos livros tão extremamente defasados ou fora da realidade 
dos alunos que a gente tem. Então, quando eu preciso trabalhar 
alguma coisa mais específica, alguma coisa da região, ou algo que 
tenha mais contato com a realidade deles, eu preciso pesquisar... 
quando é dia de “uquinha”, eu preciso pensar em algo não apenas 
que está no meu conteúdo do planejamento mensal, mas que caiba 
na aula do “uquinha”. (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_04_08) 

 

 Os laptops educacionais ajudam a ampliar até mesmo as informações 

disponibilizadas por outras tecnologias disponibilizadas na escola, mas, na maioria 

das vezes, para isto se transformar numa efetiva ação de construção do 

conhecimento, há a necessidade de se elaborar um planejamento que contemple as 
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possibilidades oferecidas pelos dispositivos digitais. Sobre o planejamento das 

atividades quando os “uquinhas” são disponibilizados para seus alunos, as 

professoras responderam que: 

 

Gráfico 13 - Você costuma planejar as atividades realizadas com os 

"uquinhas'? 

 

   

Fonte: Levantamento Direto, 2012.  

 

 Ou seja, ao se levar em consideração as variáveis “A maioria das vezes” e 

“Sempre”, 80% das docentes da Emídio Dantas costumam planejar suas 

intervenções para trabalharem com os “uquinhas” em suas aulas. Ainda sobre essa 

questão do planejamento, o mesmo quantitativo de professoras afirma ter pelo 

menos algum nível de concordância quando questionadas se o trabalho com tais 

tecnologias exige um plano de atividades pedagógicas diferenciados dos que 

exigem o uso das tecnologias tradicionais. No gráfico temos a ilustração destas 

informações: 
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Gráfico 14 - Trabalhar com os "uquinhas" exige um planejamento de aula 

específico, diferenciado, das aulas sem a utilização das novas tecnologias? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 A própria leveza dos “uquinhas”, bem como sua capacidade de conectividade, 

estimulam várias ações que dificilmente são reproduzidas quando se trabalha com 

os livros e cadernos. Isso exige das professoras a incorporação de novos elementos 

na forma como trabalham os conteúdos em suas aulas. Nesse sentido, Santos e 

Borges (2011) argumentam que: 

a principal modificação, ocasionada pela implantação dos laptops... 
foi a alteração da prática docente frente ao currículo estabelecido, 
uma vez que esta tecnologia realinhou os parâmetros de relação 
entre os indivíduos (alunos e professores) e com a informação, o que 
por sua vez ocasionou mudanças consequentes na metodologia e no 
currículo estabelecido (SANTOS; BORGES, 2009, p. 15). 

 
 O currículo, entendido como artefato cultural, ou seja, algo constituído 

socialmente de acordo com as contingências históricas, expõe, de algum modo, os 

contratos e conflitos que circundam a esfera escolar. Desse modo, a forma como as 

novas tecnologias são inseridas no espaço educacional pode flexibilizar as práticas 

curriculares. Conforme Almeida e Prado (2011):    

 

Ao considerar as necessidades e experiências dos sujeitos do ato 
educativo articuladas com a finalidade da escola de proporcionar a 
formação de cidadãos com autonomia e conhecimento do mundo 
para viverem dignamente na sociedade.... o currículo (é concebido) 
como construção social, cultural e histórica que envolve poder, 
tomada de decisão, exercício da liberdade, desenvolvimento da 
autonomia, produção de identidades, e de conhecimentos resultantes 
dos processos individuais e globais de construção mentais 
influenciados pelas relações sociais (ALMEIDA; PRADO, 2011, P.4). 
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 Ao nos falar sobre a interferência da introdução dos “uquinhas” em suas 

aulas, a professora TC_05 nos relatou: 

 Eu acho que interferiu... melhorou. Eu acho que hoje eu tenho uma 
visão melhor do uso do computador em sala de aula. Do mundo que 
eu posso mostrar aos alunos e sair daquele quadro, giz e letra. Acho 
que eu sempre tô querendo mostrar a eles alguma coisa nova, que 
só através da internet eu posso mostrar. Eu acho que esse espaço 
foi aberto dentro da minha sala de aula. (LEVANTAMENTO DIRETO, 
2012, TC_05_14). 
 

 De acordo com a análise dos dados, é possível afirmar que a introdução dos 

laptops educacionais interferiu na forma como os professores planejam e ministram 

suas aulas. Primeiramente, a mudança na distribuição de horários permitiu que os 

conteúdos fossem trabalhados num maior espaço de tempo, possibilitando a 

organização de diferentes dinâmicas pedagógicas. Em segundo, o próprio fato de 

utilizarem as novas tecnologias em suas intervenções estimula as docentes a 

buscarem planejar atividades diferenciadas das que quando usam as ferramentas 

tradicionais. Em terceiro, a forma como os docentes e discentes se relacionam no 

momento de utilização desses dispositivos digitais, de forma mais horizontal, 

estimula a ressignificação de suas práticas. 

 

7.9. O trabalho com os laptops educacionais em sala de aula 

 

 Nos capítulos e seções anteriores procurei descrever os diversos elementos e 

sujeitos que compõem a Escola General Emídio Dantas Barreto. Com tal ação, 

procurei fazer com que o leitor tivesse uma noção mais geral sobre a instituição, o 

que, em certo aspecto, contribuirá para uma melhor compreensão da discussão que 

efetivarei nesta parte de nosso texto, mais especificamente, o trabalho com os 

“uquinhas” em sala de aula, o espaço em que pude observar muitas mudanças, 

influenciadas, dentre outras coisas, pela introdução dos laptops educacionais. Como 

já descrito no percurso metodológico, este trabalho se baseou em observações 

participante, tendo como instrumentos de coletas os diários etnográficos, as 

entrevistas com roteiro semi-estruturado e questionários.  

 Embora aqui eu continue com sistemática de escrita adotada ao longo dos 

capítulos passados, o que envolve o cruzamento dos dados coletados a partir da 
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análise conteúdo, ou seja, o enredamento das categorias recorrentes nas diversas 

“grelhas de análise”, nesta seção darei mais espaço aos relatos etnográficos. 

 

7.9.1 O interesse dos alunos pelos “uquinhas” 

 

 A agitação é uma constante entre os estudantes. Não importa a escola, ao 

ganharem os corredores e pátios, parece que essas crianças - sobretudo os 

meninos – se libertam de todas as restrições sofridas em suas salas de aula. 

Independente do perfil das professoras sejam elas mais rígidas ou flexíveis, o 

espaço “sala de aula” tem em si uma arquitetura e uma série de rituais que 

interferem na forma como os indivíduos se comportam. Tal como observou Goffman 

(2002), os atores sociais são influenciados pelo conjunto de objetos que compõem 

os cenários onde atuam. Na sala de aula, esses pequenos atores devem seguir 

normas e atender aos comandos de uma autoridade, o professor, para assim bem 

interpretar seus papéis de estudantes. Uma vez fora dela, esses papéis ganham 

novos ares, e os ambientes amplos e tomados por uma série de outros atores 

permite uma maior espontaneidade. A correria, os gritos e as gargalhadas se 

misturam. Em vez de fileiras, grupos caoticamente organizados, livres para se 

compor e recompor nos diferentes espaços da escola.  

 Na General Emídio, o momento em que os alunos estão livres para ocuparem 

os corredores e pátios é bem parecido com o de qualquer outra instituição municipal 

de ensino, com um detalhe a mais: a possibilidade ter acesso aos computadores 

portáteis. Durante os intervalos, a porta do laboratório de informática, onde tais 

dispositivos ficam guardados, não para de ser colidida. A todo instante uma 

mãozinha lança uma série de batidas, por vezes acompanhados dos chamados “tia, 

tia!”.  uem fica dentro do recinto, geralmente organizando os computadores, já 

percebe que os alunos ocuparam o pátio. De tão frequente que é a situação, 

algumas monitoras de Informática chegam a se dar o pequeno luxo de não atender 

prontamente ao chamado dos pequenos. Mas, na medida em que tais batidas e 

chamados se tornam quase que frenéticos, não há escolha, a porta é aberta. Antes 

mesmo que o ângulo de abertura se complete, e as feições da “atendente” possam 

ser completamente visualizadas, as falas aceleradas já lançam as perguntas “Tia! 
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Tia! Hoje o computador vai lá pra minha sala, né?”. A resposta vem 

automaticamente, “É... vai sim! Espera um pouco que já, já a gente chega lá”.  

 Esse anseio por trabalhar com os laptops educacionais é confirmado pelas 

professas. A docente TC_01, por exemplo, nos relatou que “às vezes eu percebo 

que tem aluno, que vem também (pra escola) por conta do UCA. Quando vai ter o 

UCA, no dia anterior, ele tá “Tia, amanhã é dia do UCA, né?” (LEVANTAMENTO 

DIRETO, 2012, TC_01_13). A Monitora de informática TC_06 também nos informou 

que “...eles ficam super animados quando chega o dia do Uquinha 

(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_06_02).  

 Como os dias para utilizar os laptops educacionais são organizados de 

acordo com uma grade de horário, as monitoras diariamente passam nas salas um 

pouco antes da distribuição para saber quantos alunos estão presentes e as 

atividades que a professora vai desenvolver. Quando uma delas chega até a sala 

com o intuito de realizar tais ações, não é incomum voltar acompanhada de um 

pequeno grupo, organizado espontaneamente, com a vontade de ajudar a carregar 

“uquinhas”, uma forma de ter tais dispositivos mais rapidamente disponibilizados.  

 Ao responderem aos questionários elaborados para esta pesquisa, as 

professoras confirmam a grande motivação de seus alunos em trabalhar com tais 

dispositivos, de acordo com o gráfico abaixo:  
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Gráfico 15 - De "0" a "10" o grau de motivação dos alunos 

ao trabalharem com os "uquinhas" 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

Como é possível observar no gráfico acima, 14 das 15 professoras que 

revelam que seus alunos tem um grau de motivação elevada, entre “7” e “10”, para 

trabalhar com os “uquinhas”. Vale a ressalva que esse maior interesse se dá entre 

os alunos dos primeiro e quinto anos. Os estudantes do grupo IV e grupo V também 

se empolgam para trabalhar com os laptops educacionais, mas, por serem mais 

novos, sua capacidade de concentração é menor. Os scores “5” e “7” foram 

justamente atribuídos por professoras dessas séries iniciais.  

 Esse grande interesse pelos computadores chega a ser instrumentalizado por 

algumas professoras: caso um estudante seja por demais indisciplinado, pode ficar 

sem ter acesso às máquinas, como uma espécie de punição. Durante uma de 

minhas observações, que envolvia o trabalho em sala de aula sem a utilização 

desses dispositivos digitais, uma das professoras parou a atividades que transpunha 

no quadro, se dirigiu a um grupo mais desinteressado e disse, “é bom vocês 

começarem a fazer a tarefa, ou então, quando chegar a hora do UCA, nenhum de 

vocês vai mexer...”. Logo após a fala da docente, os alunos então se sentaram uns 

mais distantes dos outros, abriram o caderno e começaram a fazer a atividade. 
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Segundo a professora TC_04: “acho que até a gente usa o UCA com um tonzinho 

de ameaça, assim: 'Olhe, se vocês hoje não cooperarem, vou tirar o UCA' 

“(LEVANTAMENTO DIRETO, TC_04_10). As situações em que presenciei esse tipo 

de ameaça não chegaram a se concretizar, pois os alunos logo procuravam se 

comportar melhor.  

 Os alunos também passam a ficar mais comportados quando estão com os 

“uquinhas” em sala de aula. O fato de terem grande interesse em trabalhar com 

esses artefatos, sem contar à concentração que precisa ser dispensada na 

execução das atividades, evita uma série de atitudes que muitas vezes causam 

desconforto às docentes. Ao nos relatar como seus alunos se sentem ao 

trabalharem com os laptops educacionais, a professora TC_05 afirmou que: 

...pode passar uma mosca que eles não sentem. Se entrar um leão 
na sala, rugir, eles não percebem de tão encantados. Houve um 
tempo que a caixa mágica e a caixa encantada era a TV. Hoje, a 
caixa mágica, a caixa encantada, é o computador. Eu vejo pela 
minhas filhas. Elas podem passar um dia até sem comer ou sem 
tomar água, mas sem entrar naquela telinha, eu acho que elas não 
ficam... (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_05_15). 

 

 Ainda sobre essa questão do PROUCA interferindo no comportamento dos 

alunos, outra professora me revelou que a organização necessária para a operação 

dos dispositivos ajudou na consolidação de certos hábitos que chegaram a até 

mesmo a abrandar a tão falada agitação: 

 

Olha só, uma das coisas que eu acho interessante é, no caso do UCA (uquinha, é que) ele é 

um pouco lento... e, por ser um pouco lento, e os meninos terem, assim, uma grande 

agitação, de querer aquela coisa muito imediata, a questão do saber esperar, de dar um 

tempo, isso foi interessante... mudou, ajudou a trabalhar, porque tem a calma, a questão da 

paciência, da socialização, do respeito... porque às vezes, de início, eles estavam com o 

deles e queriam tirar o do outro. Então essa questão, assim, do respeitar, de você estar com 

o seu (computador), de você explorar o que você está (acessando), de você explorar novos 

sites... isso também foi legal... de ter o tempo: começou, mas vai também vai ter o tempo de 

entregar, vai ter o tempo de fazer a filinha e ajudar o estagiário (monitor de informática) 

digamos, a levar pra carregar e segurar o objeto com cuidado... (LEVANTAMENTO 

DIRETO, TC_02_13) 

 

 Essa questão do PROUCA contribuindo para acalmar a citada “agitação” dos 

alunos também foi falada pela coordenadora pedagógica TC_10_09: 

 



161 

 

E também o UCA é como um calmante para eles. Porque eles 
são agitados, mas na hora do UCA é aquele silêncio, aquele 
interesse... porque é uma coisa do interesse deles, porque eles 
gostam, a descoberta... então toda sala que está com o UCA e 
você observar está bem ativa, praticando, calma... 
(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_10_09_13).  

 

 Chartier (2002), no seu livro “Os desafios da escrita”, disserta sobre a 

mudança nos hábitos de letramento provocadas pelas novas tecnologias, chama 

atenção para o fato de que as mídias mudam nossas disposições corporais e 

cognitivas necessárias para as habilidades de leitura. Os documentos romanos, p. 

ex., impressos em grandes rolos, exigiam uma postura ereta e a utilização dos dois 

braços para sua leitura. Com o passar dos anos, os impressos foram ficando cada 

vez menores, deixando de ser artefatos exclusivos dos centros de documentação e 

bibliotecas para serem lidos em diferentes ambientes. A era digital permitiu que 

milhares de conteúdos informativos fossem carregados num único dispositivo, sendo 

acessados em qualquer lugar e a qualquer momento. Toda essa mudança também 

acompanhou diferentes formas de manusear tais conteúdos escritos. Do pesado 

livro, folheado em cima da mesa, aos e-books, lidos na cama, através do celular, os 

lugares, a postura e a nossa forma de ler mudaram. Acompanhando essa linha de 

raciocínio, os “uquinhas” também podem ter influenciado as formas como os alunos 

se deparam com os conteúdos disponibilizados nos laptops educacionais, 

interferindo em suas posturas e maneira de se comportar.  

 Uma vez apresentando os dados preliminares desta pesquisa, um ouvinte 

lançou uma questão muito válida  “eu entendo que os artefatos digitais podem trazer 

muitas mudanças na maneira como as pessoas se comportam e apreendem o 

mundo, mas, em relação a esses alunos, será que ter acesso a essas tecnologias 

durante uma vez por semana, promove mesmo tudo isso?”. Este tipo de pergunta 

também já era uma de minhas motivações para empreender esta pesquisa. Tendo a 

oportunidade de conhecer várias experiências com o PROUCA, me causava grande 

intriga o fato do projeto continuar funcionando numa escola que, teoricamente, tinha 

menos condições de aplicar as premissas do um computador por aluno, 

principalmente, em decorrência do contexto de violência, o que impossibilitou sua 

liberação para o uso doméstico, logo um uso mais imersivo dessas tecnologias.  

 Na verdade, não são os “uquinhas” em si que promovem essas novas 

posturas, mas, como já argumentei em outro trecho deste trabalho, é uma série de 
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fatores que envolvem o trabalho da gestão, a concepção pedagógica das 

professoras e também o universo cultural dos estudantes. Embora, ao menos uma 

parte representativa dos alunos é oriunda de famílias com baixo poder aquisitivo, ou 

seja, a parcela da população com menor acesso aos recursos informáticos, o 

contexto societário em que estão inseridos é informacional. Atualmente, o número 

de linhas habilitadas no país supera o contingente populacional, como informa uma 

matéria publicada na página do jornal Estado de São Paulo em 18 de agosto de 

2012: 

O total de linhas móveis em funcionamento no País chegou a 
256,41 milhões em julho, de acordo com dados da Anatel. Com 
isso, a chamada teledensidade brasileira – número de linhas 
por habitante – alcançou a marca de 130,49 linhas móveis para 
cada 100 habitantes... O balanço mostra ainda que, do total de 
linhas móveis habilitadas no País, 53,95 milhões são conexões 
de internet móvel 3G. As linhas pré-pagas representam 81,49% 
do total, com 208,95 milhões de chips habilitados, enquanto os 
planos pós-pagos são apenas 18,51% do mercado, com 47,46 
milhões (RODRIGUES, 2012). 

 

 Nesse sentido, o Brasil tem uma forte demanda por acesso a recursos 

informacionais, dentre eles, a internet. Tais artefatos permitem não só exercer ações 

básicas como a buscar informações, realizar compras, fazer matrículas na rede 

escolar etc. mas também são um forte elo de sociabilidade. Tal como evidenciou 

Antonelli (2012), aproximadamente 94 milhões de brasileiros acessam a internet. De 

2007 a 2011, o número de internautas no Brasil de subiu de 27% para 48%. Desse 

quantitativo populacional, 1/3 têm acesso à web através das lanhouses. Ou seja, a 

questão da exclusão digital ainda é muito forte no Brasil, mas há uma forte 

demanda, por parte da população, para se incluir ativamente no mundo digital. 

Nesse sentido, o PROUCA muitas vezes atua como o único elemento que permite a 

muitos alunos da Emídio Dantas terem um acesso ativo à tão proclamada web. E 

para os que, de certo modo, incorporam com mais facilidade o universo digital em 

outras esferas além da escola, os “uquinhas” permitem qualificar esse uso.  

 Esse afã que os “uquinhas” desperta nos alunos, a ponto de influenciarem a 

forma como se comportam, também foi evidenciado em outros estados, tal como nos 

informa Von Staa (2009): 

...(os) professores,por sua vez, temem que os alunos fiquem 
tão fascinados com a máquina (uquinhas), que deixem de se 
interessar por fontes de informação impressas ou por 



163 

 

propostas dos professores que envolvam tecnologia. O fato é 
que, quando observamos o que as crianças estão fazendo com 
a tecnologia... constatamos que elas os estão usando para 
entretenimento comunicação com os amigos e downloads 
(VON STAA, 2009, p. 2). 

 

 Mesmo os “uquinhas” sendo bastante limitados, em termos de suas 

configurações, a possibilidade de ter um computador em mãos e utilizá-lo nos 

espaços escolares traz grande motivação aos alunos, sobretudo os dos 1º ao 5º 

ano, que já possuem um maior domínio das práticas de letramento, o que permite 

um uso mais autônomo dessas tecnologias. Segundo a gestora TC_09: 

Eu acho que eles não aguentam mais. Na verdade, a gente 
vem fazendo algumas capacitações, algumas formações, sobre 
tecnologia e esse dia a dia, rotineiro, as atividades de lápis, 
papel... nós temos um mundo aí, um mundo diferente, um 
mundo virtual, e eu vejo que os alunos... se os professores não 
começarem a usar, até o próprio celular, que nossos alunos 
são de uma área pobre, mas eles já trazem, eu acho que o 
professor vai ter que se apropriar. Até um instrumento que 
atrapalha muito como um celular, é descobrir uma forma de 
usá-lo de forma proveitosa. A gente tem que começar a usar, a 
entrar... (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_09_13) 

 

 Durante as atividades de observação participante, muitos estudantes 

afirmaram que acham a sala de aula mais legal quando trabalham com os 

“uquinhas”. E o que atrai mais atenção deles é a possibilidade de acessar a internet, 

em seguida, jogar os games. Para além disso, o interesse deles pelas novas 

tecnologias é algo que chama bastante atenção. Vale dizer que no início da coleta 

de dado, cheguei a utilizar um tablet com o intuito de fazer registros de imagens e 

digitar informações para a elaboração das etnografias. Mas, ao tirar o dispositivo da 

bolsa, os estudantes “esqueciam” o que estavam por fazer e vinham observar 

minhas ações mediadas por tal dispositivo. Não foram raros os pedidos de “Tio, 

deixa eu mexer?”. Ao terem o artefato em suas mãos, os seus olhos brilhavam.  

 Uma vez, na secretaria da Emídio Dantas, Vitor e João (nomes fictícios) iam 

conversar com a diretora. Mas, ao perceberem o tablet, “desistiram” do planejamento 

inicial e se aproximaram da mesa onde eu coletava dados sobre o PPP da escola. 

Durante alguns minutos eles acompanharam as movimentações de tela em silêncio. 

Depois de algum tempo, Vitor então perguntou  “Tio, isso é um tablet, né?”, “ oão 

nem espera a nossa resposta e já dispara, “É menino, é um tablet sim, aquele que 
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passa na televisão!”. Não tardou para Vitor lançar a segunda pergunta  “posso 

mexer?”. Ao terem contato com o dispositivo sorrisos surgiram em suas faces. 

Rapidamente acharam os aplicativos de games e os pássaros do “Angry Birds”, 

sucesso na Apple Store em 2012, começaram a ser lançados de um lado para outro 

da tela. A secretária, percebendo que a movimentação já durava um longo período, 

pediu, educadamente, para que a dupla retornasse para suas salas de aula. 

Passado alguns instantes, o recinto onde “um tio trabalhava com um tablet” estava 

tomado pelos amigos de Vitor e João. Cinco crianças, de algum modo, saíram de 

suas salas de aula e ficaram em volta de mesa onde eu trabalha, olhando 

atentamente meus dedos a passearem pelo dispositivo. Para evitar conflitos, foi 

necessário guardar o tablet e retomar as atividades usando o caderno e caneta. 

Logo o recinto ficou novamente esvaziado. 

 Mesmo esses alunos tendo acesso limitado às novas tecnologias, os 

dispositivos digitais estão de algum modo presentes no universo simbólico deles. 

Tanto que a fluência dos alunos ao utilizarem os “uquinhas” se dá de forma bem 

mais rápida que a dos professores. Nesse sentido, Lessig (2005) divulga a ideia de 

cultura livre: partindo do pressuposto que a internet interfere em nossas vidas, 

mesmo quando nem mesmo se tem acesso aos computadores, o autor defende que 

devem se eliminar as barreiras para as trocas culturais que orbitam na rede mundial 

dos computadores, pois, caso contrário, ocorrerá sérias limitações quanto à 

formação do universo cultural das pessoas, podendo isto, inclusive, trazer prejuízos 

econômicos. Sendo assim, estimular o acesso aos conteúdos que trafegam na rede 

mundial dos computadores, pode trazer grandes benefícios. 

 Se o raciocínio de Lessig é plausível, muitos dos estudantes que hoje estão 

na zona de exclusão digital, têm seus imaginários e comportamentos influenciados, 

diretamente ou indiretamente, pelas trocas que ocorrem na internet. Esta seria uma 

das explicações para o fato deles se apropriarem tão rapidamente dos recursos 

oferecidos pelos dispositivos digitais, a ponto de constituírem novos hábitos num 

curto espaço de tempo.  
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7.9.2 A colaboração e as posturas dos alunos ao utilizarem os “uquinhas” em 

sala de aula 

 

 Quando se observa os alunos trabalhando com os laptops educacionais em 

sala de aula, uma das primeiras coisas que chama atenção é o fato de quase 

sempre estarem sentados em grupos. O mais interessante é que a construção e a 

desconstrução desses coletivos é bastante dinâmica.  uando os “uquinhas” são 

distribuídos, há a constituição dos grupos iniciais, geralmente unidos por questões 

de afinidades e amizades. Mas no decorrer das atividades, muitos outros grupos vão 

se formando, a ponto, como presenciei, da organização da sala estar 

completamente diferente, tendo como referência o início das atividades.  

 O elemento que movimenta esse tipo de ação é a colaboração. Segundo Lima 

(2011, p. 34), colaboração pode ser entendida como “... uma proposta pedagógica 

na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como 

parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre 

um dado objeto”. Desse modo, de acordo com a atividade sugerida pelas 

professoras, os alunos vão traçando suas descobertas de forma caótica: os que têm 

maior experiência com os recursos informáticos contribuem com informações de 

sites e aplicativos; os que têm maior experiência com as buscas contribuem com 

conteúdos; os com maior poder de síntese, ajudam a formular os resumos. Dessa 

forma, os achados e soluções para as diversas dificuldades circulam por toda a sala.  

 Vale a pena relatar como se deu uma das atividades com forte carga de 

colaboração que presenciei numa das turmas da Emídio Dantas: 

 A professora sugeriu que fosse realizada uma pesquisa sobre a história de 

Luiz Gonzaga, para que assim, os alunos pudessem registrar em seus cadernos 

coisas típicas do Sertão, tais como roupas, culinária, vegetação etc. As pesquisas 

poderiam ser feitas em qualquer site. Os computadores foram então distribuídos e 

os meninos e as meninas se organizaram de acordo com seus grupos de afinidade.  

 Acompanhei um grupo inicialmente composto por quatro crianças, que 

estavam sentadas na frente da sala, próximo à porta. Eles começaram suas buscas 

pelo aplicativo Firefox, em seguida digitando o site do Google, para então inserir na 

caixa de busca o nome Luiz Gonzaga. Eles optaram pelo primeiro link do Wikipidia. 

Mas, ao perceberem que havia poucas imagens disponibilizadas no verbete, 

continuaram sua busca abrindo outros sites. De repente, um garoto sentado mais 
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atrás da sala de aula grita  “Tia, tia! Achei um vídeo com a casa de Luiz Gonzaga!”. 

Antes que a professora chegasse ao local, a mesa em que tal aluno se sentava com 

outro colega, ficou rodeada por umas seis crianças. Quando a docente viu a 

descoberta e anunciou “que legal! Vejam só como era a casa em que Luiz Gonzaga 

nasceu!”, mais alunos foram até a mesa. Então, alguns estudantes da primeira leva 

voltaram rapidamente para seus computadores, e acessaram o mesmo site, no 

caso, o Youtube. Outros já levaram suas cadeiras para a mesa do descobridor e 

começaram a perguntar “como tu achou isso?”.  

 Após tal ação, o grupo que comecei acompanhando tinha só dois estudantes. 

Passados alguns instantes, um deles anuncia “Tia! Eu achei uma foto com comidas 

de São  oão. Serve?”. A professora se aproximou e analisou as imagens. Em 

seguida anunciou “Muito bem! Paulo (nome fictício) encontrou aqui uma foto com 

comidas típicas do sertão. A nossa mesa então foi tomada por quase uma dezena 

de pessoas, olhando as imagens e já perguntando como a mesma fora encontrada. 

Após tal evento, novamente a mesa ficou tomada por estudantes.  

 Muitas descobertas e trocas de como acessar um dado conteúdo ou até 

mesmo resumi-lo foram feitas. O grupo que acompanhei se desfez por completo na 

metade para o final da aula, o que me motivou a circular pela sala e acompanhar o 

trabalho dos demais alunos.  

 Mais uma vez recorrendo a Lima (2011): 

A presença do computador na sala de aula traz a possibilidade 
de se desenvolver a aprendizagem colaborativa por meio de 
ambientes que possibilitam a comunicação, a troca de ideias e 
a tomada de decisões. São ambientes que permitem a criação 
de debates colaborativos entre professores e alunos, discussão 
de temas polêmicos e questões de pesquisa e buscar uma 
solução conjunta do problema (LIMA, 2011, p. 36-37)  

 

 Nesse sentido, as ferramentas disponibilizadas pelos computadores permitem 

ampliar as possibilidades de trocas entre professores e alunos. Nas salas de aula da 

Emídio Dantas, foi possível observar que essas trocas se dão de acordo com a 

ampliação dos temas trabalhados em sala ou na escola, ou seja, os docentes 

incentivam os alunos a pesquisarem sobre algum tema abordado na semana e os 

alunos então ganham novos elementos para enriquecer o que viram nas aulas 

expositivas, ocorrendo não só o acesso a um maior conjunto de informações, mas, 

também, a possibilidade de se conhecer um tema abordado por diferentes 
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linguagens, tais quais imagens, vídeos, músicas, o que acaba até mesmo motivando 

aqueles estudantes que tenham alguma dificuldade com a prática de letramento. 

Presenciei o caso de um aluno com déficit de atenção que, no momento em que 

tinha o “uquinha” em suas mãos, adorava ver vídeos no Youtube. Quando sua 

professora então organizava atividades de pesquisa, ele demonstrava o maior 

interesse. Muitas vezes, os próprios colegas da sala contribuíam indicando vídeos 

para tal aluno.  

 Ao serem questionados sobre o fato dos laptops educacionais estimularem 

seus alunos a adotarem práticas mais colaborativas, todas as professoras 

responderam que tais tecnologias têm o poder de promover algum tipo de troca 

entre os alunos. Cerca de 40% optaram pela variável “estimula uma ampla 

colaboração”. Os demais optaram pela variável “estimula uma certa colaboração”. O 

gráfico abaixo demonstra o quantitativo de respostas: 

  

Gráfico 16 - O uso dos "uquinhas" estimula a colaboração entre os alunos? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 

  Para Carvalho e Alves (2011), o que facilita a apropriação tecnológica dos 

alunos é a facilidade que tal grupo tem para trocar informações sobre suas 

dificuldades e descobertas relacionadas aos dispositivos digitais. As autoras afirmam 

que: 

a apropriação tecnológica dos alunos é muito mais rápida do que a 
dos professores. Os alunos estabelecem rapidamente o seu 
processo de inserção no mundo digital, num processo de reflexão 
individual e, ao mesmo tempo, compartilhamento de informações 
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com os colegas... os alunos apresentam enorme facilidade na 
navegação, nas buscas e, consequentemente, no letramento digital. 
(CARVALHO; ALVES, 2011, p. 91) 
 

 Souza e Abranches (2011) ao investigarem a introdução do PROUCA na 

cidade de Caetés constataram que os grupos de colaboração formados com o intuito 

de utilizar os “uquinhas” se estendiam par além das escolas, permitindo assim que 

até mesmo crianças não inseridas no Programa pudessem desfrutar dos laptops 

educacionais. Tal processo fazia emergir contextos ricos em trocas. Nesse sentido, 

conforme o relato das professoras da EGEDBA, os processos de colaboração 

ocorridos durante a utilização dos “uquinhas” contribuem até mesmo para dirimir 

desavenças. A professora TC_03 nos informou que: 

Sempre surge... eles sempre: "Ah, tia, eu achei isso!", "ah, tia, 
eu vi aquilo!", eles sempre procuram ter interesse e de 
 socializar, um ficar juntinho do outro e compara o que um 
achou, o que outro achou, porque o que um acha não é a 
mesma coisa que o outro acha. Aí eu acho muito bom.. .junta 
com coleguinha, esquece arenga, esquece da briga... na hora 
do UCA, eles trocam figurinhas mesmo (LEVANTAMENTO 
DIRETO, 2012, TC_03_15). 

  

 A professora TC_02 também falou que os canais de colaboração construídos 

a partir da utilização dos laptops educacionais promove a interação até mesmo entre 

os alunos que por algum motivo se desentenderam: 

 

Por exemplo, alguns alunos que, de briga, de confusão, assim, 
entre eles, de não querer resolver os conflitos conversando e 
que, quando perceberam  que o outro tava interagindo, 
tava interagindo bem, que tava entrando, por exemplo, no 
Ben10 e que tava produzindo, ele sente: "Poxa, se ele 
consegue, eu também vou fazer", né? Isso é legal... essa 
interação, de eles conversarem, de eles participarem, isso é 
bom (LEVANTAMENTO DIRETO, TC_02_03). 

 

 Outro ponto bastante interessante em relação ao processo de colaboração é 

o estímulo à autonomia dos alunos. É perceptível que o fato de contribuir com o 

colega deixa os estudantes bastante empolgados, fazendo com que tenham uma 

postura mais proativa na resolução de problemas e na busca para os desafios 

existentes em cada atividade promovida. Sem contar o fato de que muitas das 

descobertas, bem como as ferramentas utilizadas para efetivá-las, são, em muitos 

casos, desconhecidas para as professoras. Isso acaba gerando uma espécie de 
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reconhecimento, principalmente, quando as professoras passam a adotar tais 

procedimentos em outras intervenções.  

 Certa vez presenciei o caso de uma professora que propôs uma atividade 

sobre os planetas do sistema solar. Os alunos, como era comum em outros 

momentos de trabalho com o PROUCA, se organizaram em grupos que iam 

mudando sua configuração ao longo da aula. Até que, Zé Roberto (nome fictício) 

encontrou um site que demonstrava os planetas e as constelações numa resolução 

compatível com a baixa velocidade da conexão de internet. Quando ele chamou a 

professora para ver a descoberta, a mesma ficou bastante eufórica, “que legal Zé 

Roberto, eu não conhecia esse site!”. Logo seus coleguinhas começaram a se 

sentar próximo dele, formando um novo grupo. A professora então anotou o site no 

quadro e disse que o acessaria também de sua casa, pois ela e sua família 

adoravam astronomia e aquele conteúdo ia ser de grande ajuda. O sorriso tomou 

conta do rosto de Zé Roberto, que não cessou sua atividade de busca. Sobre essa 

questão da autonomia, a professora TC_05 nos relatou que: 

A autonomia dos alunos é muito boa e eu acho importante. Eu 
já pego  aqueles que eu já sei que já dominam (os 
“uquinhas”), aí eu já digo pro outro. Em vez de, às vezes, a 
estagiária teve que sair, foi pegar o outro computador... alguma 
coisa, e eu digo: "Vá atrás de fulano, peça a fulano". E aí eu 
vou indicando alguns alunos que eu já percebo que dominam 
totalmente a tecnologia, e eles... assim, essa parceria é muito 
boa. Porque eu vejo sempre que eles tão dispostos a ajudar o 
outro... (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_05_18) 

 

 A utilização dos “uquinhas” em sala de aula flexibiliza as relações entre 

professores x alunos e também entre alunos x alunos, tal como foi perceptível na 

Emídio Dantas, onde em várias situações os estudantes faziam questão de ajudar 

seus colegas e compartilhar seus achados na resolução das atividades propostas.  

 Essas práticas colaborativas são relacionadas, em muitos casos, a uma nova 

postura adotada pelos estudantes quando trabalham com os recursos informáticos. 

Além das transformações que ocorrem nas práticas de leitura e também nas 

estruturas cognitivas, as ferramentas oferecidas por tais tecnologias muitas vezes 

estimulam a criação de canais comunicativos. Tal como evidenciaram Krupa e 

Gomes (2011):  

A sala de aula é a referência viva na concepção de ambientes 
de aprendizagem para professor e alunos. Nesta perspectiva, 
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quando levamos o computador ou qualquer outra tecnologia 
para seu interior é possível ampliar as chances de uma 
condução interacionista do processo educativo, uma vez que o 
uso dessas tecnologias favorece um trabalho pedagógico 
centrado na aprendizagem do aluno.  
Acredita-se, assim, que o trabalho em ambientes 
informatizados pode fortalecer a motivação dos alunos para os 
diversos tipos de aprendizagem. Diante de todo o processo 
acima apresentado, faz-se necessário aproximar esses estudos 
da atual realidade, que tem apresentado inúmeras mudanças 
em todos os aspectos, em especial, diante dos novos recursos, 
das novas tecnologias, sendo necessário assim, buscar novos 
meios e novas possibilidades de ensinar e aprender (KRUPA; 
GOMES, 2011, p. 2) 

 

 Durante as observações, muitas professoras relatavam que os alunos tinham 

uma nova postura após a escola ter integrado o PROUCA. Para além das já citadas 

mudanças na questão da disciplina, a própria maneira como o conhecimento é 

construído sofreu mudanças, já que, em muitos casos, as informações obtidas 

através do “uquinhas” ampliavam o universo simbólico trazido pelos livros e os 

próprios docentes. Sem contar o fato de que com as tecnologias tradicionalmente 

encontradas nas escolas, a mediação geralmente se dá de uma forma mais 

verticalizada, linear: o conteúdo é escrito no quadro, lido no livro, transposto para o 

caderno, lido entre os colegas... um ciclo em que as construções dependem mais 

dos inputs pertencentes aquele meio. Com a possibilidade de utilizar a internet, esse 

universo se amplia, pois é possível subverter a lógica da linearidade, já que as 

buscas são mais difíceis de serem controladas, e cada informação traz elementos 

dos mais variados contextos e linguagens, proporcionando a criação de ambientes 

inéditos, tal como nos fala Levy (2000).  

 Desse modo, em várias observações, percebi que os alunos se tornam mais 

participativos durante as exposições das professoras, procurando introduzir seus 

achados garimpados na web. Nesse sentido, os alunos se tornam mais participativos 

e proativos no que diz respeito à construção do conhecimento. Em relação à postura 

de seus alunos, 80% das professoras da Emídio Dantas acreditam que houve 

“grandes mudanças” e “mudanças significativas” na forma como seus alunos se 

portam na sala de aula em situações de aprendizagem.  
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Gráfico 17 - você diria que, em geral, a introdução dos "uquinhas" na sala de aula 

trouxe: 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 

 Essa mudança na postura dos estudantes a partir das novas tecnologias 

também é descrita por Mendes e Mendes, ao defenderem que as possibilidades de 

trabalho com multimídia podem contribuir para diferentes práticas em sala de aula: 

    

Não é difícil imaginar que, a partir da implantação gradativa dos 
laptops no cotidiano escolar, os alunos passem a ser autores, 
ao publicarem seus trabalhos nos blogs, ou mostrarem suas 
pesquisas em vídeos no Youtube, e até mesmo quando 
divulgam suas conversas em podcast e digitam e salvam seus 
trabalhos em grupos, 
de forma colaborativa, fazendo uso do Google DOCS. Neste 
contexto multimídia, diversas obras da literatura educacional 
informam que as TIC'S facilitaram a atuação de profissionais 
em diversos segmentos, inclusive na educação (MENDES; 
MENDES, 2012, p. 3). 
 

 Nesse sentido, a professora TC_07, ao ser questionada sobre o fato do 

PROUCA mudar a postura de seus alunos em sala de aula, relatou que: 

Eu acho que aguça a curiosidade deles, tá na frente ali de uma 
ferramenta que vai dar respostas. É legal. Aí quando os meninos: 
"Olha, eu vi professora, e descobri que o maior país é tal, a 
população..." e eles já trazem um elemento novo. "Professora, por 
que é que a senhora não trabalha tal coisa que eu descobri em 
casa", "olha, eu vi isso aqui", vão trazendo elementos... que vão 
norteando, pedindo maior flexibilidade do seu projeto, do seu 
planejamento. É como se fosse uma planta e aquilo que eles vão 
descobrindo fosse adubo. Você já tem aquela plantinha viva lá, mas 
eles vão trazendo...  olha, bote isso aqui que é bom .” 

(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012 TC_07_15) 
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 Essas novas posturas também refletiram na capacidade dos estudantes a 

desenvolverem novas habilidades e competências. Os alunos que estão iniciando 

seu processo de letramento, bem como aqueles, que por diversas razões, 

apresentam dificuldades nesse percurso, ao desejarem navegar pela internet, se 

sentem motivados a dominar o código escrito, para assim poderem autonomamente 

fazer com que seus dedos percorram as pequenas teclas do “uquinha”. Segundo a 

coordenadora pedagógica TC_09_10: “uma das observações que tenho é que 

ajudou muito ao professor na parte mesmo de leitura, escrita, alfabetização, porque 

quando eles vão formar palavras, tem que ver a letrinha qual é...” (LEVANTAMENTO 

DIRETO, 2012, TC_09_10_11). Ainda sobre essa questão da contribuição do 

Projeto para as práticas de leitura, a professora TC_01 relatou que  “Vamos escrever 

as letrinhas”, sabe? Assim... lista de palavras... foi excelente... acelera (o letramento) 

porque eu não fico só nas palavras eu sempre fiz pesquisa e também joguinhos” 

(LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, TC_01_02). 

 Ao serem perguntadas sobre o nível de concordância em relação à afirmação 

“os estudantes participantes do PROUCA constroem mais facilmente as 

competências de leitura, escrita e oralidade, 8 professoras afirmaram que 

concordam parcialmente, 7 disseram que concordam plenamente.  

 

Gráfico 18 - Os estudantes participantes do PROUCA constroem mais 

facilmente as competências de leitura, escrita e oralidade? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  
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 Boa parte das professoras da EGEDBA têm algum nível de concordância no 

sentido de que a utilização dos “uquinhas” estimula os a lerem e escreverem mais. A 

professora TC_05 relatou que: 

Eu acho que eles leem mais. Porque pesquisam o mundo 
dentro daquela telinha. Eles escrevem, eles escrevem melhor, 
porque eles também têm acesso a um mundo de vocabulário. 
Eles... conhecem um universo naquela telinha. Então acho que 
é por isso que o UCA é importante (LEVANTAMENTO 
DIRETO, 2012, TC_05_03).  

  

 

 Outra habilidade que o trabalho com o “uquinha” ajuda a desenvolver é a 

capacidade de síntese. Quando as professoras empreendem alguma atividade de 

pesquisa, geralmente ela envolve a construção de um texto sobre as buscas 

realizadas pelos alunos. Nesse sentido, eles fazem os registros de seus achados no 

caderno. Nesse sentido, a professora TC_04 afirmou que: 

 

...tudo que for trabalhado no UCA não só com relação a 
competências de relacionamento, mas eles sabem o que é ter 
que fazer um resumo, porque eles não vão ler o texto e 
colocar, no exemplo que eu te dei agora a pouco de Luiz 
Gonzaga... muita dificuldade eles tiveram, eu acredito que isso, 
numa constante, pode facilitar esse tipo de habilidade, não só 
de leitura, mas de selecionar os fatos principais,  fazer 
resumo das ideias, de Poder observar um comercial, ver um 
vídeo no YouTube e  poder descrevê-lo... diversas coisas... 
ajuda com certeza (LEVANTAMENTO DIRETO, 2012, 
TC_04_10). 

 

 Já em relação à contribuição dos “uquinhas” para a construção de habilidades 

e competências voltadas para o campo da matemática, houve uma notável 

dispersão nas respostas das professoras: 
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Gráfico 19 - Os estudantes participantes do PROUCA constroem mais facilmente 

as competências de cálculo, contagem e informação matemática? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 Embora 10 professoras, a maioria delas, tenham afirmado possuir algum nível 

de concordância em relação à afirmação de que os participantes do PROUCA têm 

mais facilidade para construir habilidades relacionadas ao processo de 

numeramento, 2 afirmaram discordar parcialmente e outras 3 não souberam 

responder a questão.  

 Durante as observações, não tive oportunidade de ver nenhuma professora 

realizando alguma atividade que envolvesse o trabalho com habilidades de 

contagem ou cálculo. O mais próximo que observei disso foi uma proposta de 

pesquisa que envolveu a extração de dados do IBGE, mesmo assim, o enfoque 

dado pela docente foi geográfico, ou seja, o tratamento das informações foi efetivado 

na perspectiva de se perceber os fluxos migratórios no país.  

 Talvez, as atividades de formação pudessem ter uma grande eficácia nesse 

aspecto, ampliando o repertório de atividades que as professoras da Emídio Dantas 

podem desenvolver em diversas áreas do saber, sobretudo a matemática. Vale a 

ressalva de que uma das poucas aplicações voltadas para matemática 

disponibilizadas nos ”uquinhas” é um jogo chamado Tux Math, que consiste em 

destruir obstáculos a partir de inputs que revelem os resultados das operações de 

cálculos fornecidas na tela do game. Na imagem abaixo temos um print screen do 

referido jogo: 
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Imagem 12 - Imagem do jogo Tux Math, voltado para matemática. 

 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

7.9.3 Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula 

 

 Ao longo das observações foi possível evidenciar oito tipos de atividades 

realizadas em sala de aula com os laptops educacionais. foram elas: 

 

Tabela 21 - Atividades desenvolvidas com os "uquinhas" 

1 Pesquisa na Internet 

2 Visita a algum site específicos 

3 Digitação de textos 

4 Criação de textos 

5 Exibição de vídeos no Youtube 

6 Jogos educativos 

7 Jogos online 

8 Desenho digital 

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 O grau de ocorrência dessas atividades depende de muitos fatores, dentre 

eles, a conexão à internet, agenda de atividades das professoras, número de alunos 

em sala de aula, atividades realizadas na escola, número de monitoras de 

informática disponíveis no dia de trabalho etc.  

 Quando os problemas são de ordem técnica, como por exemplo, falhas na 

conexão, os professores investem em atividades offline, tais como a digitação de 
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textos, jogos educativos e desenho digital. Já quando a conexão está funcionando e 

oferece uma taxa de velocidade razoável para a navegação, há uma prevalência no 

trabalho com a exibição de vídeos e também jogos online. Geralmente, quem 

informa as condições de trabalho no que tange a dimensão técnica são as monitoras 

de informática. Ao longo desta pesquisa, a escola chegou a ficar quase 20 dias 

seguidos sem acesso à web, em decorrência de um problema com o provedor de 

internet.  

  ouve também casos em que a agenda de atividades “burocráticas” da 

escola interferiu na forma como os “uquinhas” são trabalhados nas salas de aula. 

Presenciei uma situação em que algumas professoras, por exemplo, precisaram 

resolver coisas relativas ao fechamento das cadernetas para o encerramento de um 

bimestre. Num dos casos, a docente deixou uma pesquisa para os alunos 

executarem, cabendo às monitoras de informática auxiliá-los na busca dos sites. Já 

em outro caso, a docente preferiu deixar o uso livre para seus alunos acessarem os 

sites e jogarem os jogos que quisessem. 

 Em geral, as professoras do 1º ao 5º ano preferem mesclar atividades que 

envolvem a pesquisa para ampliar os conteúdos trabalhados, jogos, produção de 

textos e desenhos. As diferentes concepções pedagógicas também influenciam na 

“dosagem” dessas atividades. Há professoras mais vinculadas ao ideal de projeto de 

aprendizagem, portanto, o uso dos “uquinhas” é concebido como momento de 

pesquisa, enquanto outras preferem explorar a dimensão lúdica proporcionada pelos 

dispositivos, investindo em atividades em que os alunos possam se deparar com as 

diferentes ferramentas e informações de forma mais livre. Ao serem questionadas 

sobre as três atividades que mais costumavam desenvolver com seus alunos 

quando utilizam os laptops educacionais, as professoras responderam que: 
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Gráfico 20 - Marque até três principais atividades que você costuma desenvolver com os 

"uquinhas" em sala de aula: 

 

 
  

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012.  

 

 Outro elemento bastante interessante que foi constatado durante as 

observações, é que, mesmo existindo um repertório comum de atividades, mas com 

diferentes “dosagens” no que diz respeito às suas aplicações, também a postura das 

professoras na forma de executá-las muda de docente para docente. Basicamente, 

consegui identificar três tipos de posturas no acompanhamento das atividades dos 

alunos: 



178 

 

1) O acompanhamento dinâmico 

 A docente circula pela sala durante quase toda aula, observando as 

atividades realizadas por seus alunos, procurando saber sobre seus percursos e 

divulgando os achados mais interessantes. Ao adotarem esta postura, é bastante 

comum também as professoras auxiliarem os alunos na dimensão técnica. A plena 

interação entre docentes e discentes é a tônica deste perfil de acompanhamento. 

2) O acompanhamento pontual 

 A docente se estabelece num ponto da sala, geralmente seu birô, e fica 

acompanhando as ações dos alunos de uma forma mais afastada. É possível que a 

docente se dirija a alguns grupos num dado momento da aula, mas, o movimento 

mais comum, é o dos alunos irem até ela para mostrarem seus achados. Tal 

movimento pode se dar espontaneamente, ou seja, os alunos vão até à professora, 

ou pode se dar via um chamado, a professora convoca os alunos.  

3) O acompanhamento flexível 

 A docente explica a atividade a ser executada, e aproveita o momento para 

realizar outras demandas. Ao adotar este perfil, a professora permite que as 

monitoras de informática possam ter maior controle sobre as atividades realizadas 

pelos alunos. É bem comum nesta prática à estipulação de um tempo para realizar 

as tarefas e, no final delas, a professora passa nas mesas para ver a execução das 

mesmas.  

 Apesar de ter procurado categorizar os perfis de acompanhamento das 

docentes durante a implementação do PROUCA, vale a ressalva de que os mesmos 

não são cristalizados, ou seja, uma professora que tem o perfil de 

“acompanhamento dinâmico”, de acordo com as contingências, pode adotar o 

“acompanhamento flexível”. O que se pode inferir é que há uma recorrência desses 

tipos de acompanhamento no sentido de que uma professora “x” é mais dinâmica, 

flexível ou pontual durante seus acompanhamentos.  

 Mesmo tendo perfis diferenciados, no que se refere ao acompanhamento da 

utilização dos “uquinhas”, as professoras são quase unânimes ao afirmarem que o 

uso dos laptops educacionais contribuiu significativamente para forma como se 

relacionam com seus alunos. De acordo com o Gráfico 21: 
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Gráfico 21 - O trabalho com os "uquinhas" nas salas de aula de sua Escola contribuiu 

para mudanças na forma como professores e alunos dialogam? 

 

   

Fonte: LEVANTAMENTO DIRETO, 2012. 

 

 93,3% das professoras responderam que a utilização dos “uquinhas” 

contribuiu para diminuir a distância entre elas e seus alunos. Ao longo deste texto 

levantei alguns elementos que podem ter contribuído para esta ocorrência, mas vale 

a pena retomar algumas deles com o objetivo de enfatizar as possibilidades 

oferecidas pela inserção das novas tecnologias em sala de aula.  

 Tal como observou Prensky (2001), as recentes gerações nascem imersas 

num contexto mediado pelas novas tecnologias, desse modo, a forma como 

compreendem o mundo em sua volta, já incorpora os usos dos artefatos digitais. 

Enquanto muitas professoras insistem em atividades que envolvem habilidades 

trabalhadas há décadas passadas, os estudantes anseiam por usarem no ambiente 

escolar as habilidades comuns aos seus meios de sociabilidade. Um exemplo para 

ilustrar tal situação é o fato de nas aulas de matemática, muitas docentes insistirem 

em trabalhar com longos cálculos feitos a partir de lápis e papel, quando milhares de 

aplicações para computadores e celulares permitem a realização de tais operações 

de forma mais rápida, e, em alguns casos, até mesmo possibilitando a criação de 

gráficos e animações que garantem uma melhor visualização dessas operações. 

 É certo que a realidade analisada por Prensky (2001) é a estadunidense, ou 

seja, um país que desde o início do século XX estabeleceu políticas para coibir as 

barreiras de comunicação, um processo que continuou a ser empreendido com o 

advento da sociedade informacional. Pelo menos é o que nos demonstra Campain 

(2001) em seu estudo sobre a divisão digital. 
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 No Brasil, muitas pessoas ainda têm acesso limitado aos recursos digitais, 

mas, suas ações sofrem influência do advento de tais artefatos. As propagandas, as 

músicas os serviços etc. bombardeiam as pessoas com símbolos que estimulam a 

utilização dos dispositivos digitais. Nesse contexto, mesmo os alunos tendo pouco 

ou nenhum acesso a esses dispositivos, há entre eles uma noção da importância 

que o nosso contexto societário atribuiu no que concerne à utilização de tais 

ferramentas. Sendo assim, o uso dos “uquinhas” em sala de aula é como uma forma 

de dar ou qualificar o acesso a este imaginário que é comum à sua geração. Não é 

por menos que há uma enorme recorrência, na literatura relacionada ao PROUCA, 

sobre o fato dos alunos dominarem bem rápido as possibilidades dos “uquinhas” do 

que as professoras.  

  Quando os dispositivos digitais são incorporados na sala de aula, há a 

possibilidade para os alunos e professoras ressignificarem seus papéis, já que, além 

dessas tecnologias oferecerem uma série de recursos para o trabalho colaborativo, 

ou seja, estimula as ações trocas e cooperação, também abre espaço para que as 

estudantes possam aprender com os seus estudantes. Utilizando as tecnologias 

tradicionais, também há possibilidade de incorporar as práticas estimuladas com as 

novas tecnologias digitais, mas, elas são tomadas por uma simbologia que levam à 

linearidade, à hierarquização. Enquanto na utilização do “uquinha”, por exemplo, a 

solução de uma atividade pode se dar com a emergência de ambientes inéditos, ou 

seja, sites e conteúdos antes nunca vistos por qualquer elemento da turma, os livros, 

como comumente são trabalhados, disponibilizam as mesmas informações para 

todo mundo. Desse modo, a exploração do novo, do diferente, fica mais centralizado 

na figura da professora. Com os recursos digitais, a construção do conhecimento 

pode ser alimentada por várias pessoas. Sendo assim, há possibilidade de maior 

estímulo para todos aprenderem com todos.  

 A forma como as professoras trabalham o PROUCA na EGEDBA sofre uma 

série de influências, dentre elas, suas concepções pedagógicas, questões 

infraestruturais, situação da sala de aula etc. Sendo assim, há professoras que 

optam por realizar atividades com pesquisa e acompanham todos os passos de seus 

alunos, como também as que preferem deixar a atividade mais livre, como navegar 

nos sites desejados pelos alunos e também acessar jogos, e realizar um 

acompanhamento mais pontual das ações. O fato é que, conforme observado, 

embora exista prevalências de perfis na forma de moderar o uso dos “uquinhas”, 
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esses não são fixos, sofrem influências das diversas contingências que assolam o 

ambiente escolar.  

 O uso dos laptops educacionais promove uma maior aproximação entre as 

professoras e estudantes, pois além das práticas colaborativas, há a ocorrência de 

situações em que as trocas na construção do conhecimento se dão com mais 

equanimidade entre professoras x alunos, alunos x professores, alunos x alunos.  

 

7.9.4 O uso das ferramentas disponibilizadas pelo “uquinha” 

 

 Levando em consideração as oito atividades mais realizadas pelas 

professoras, tal como demonstrado no gráfico Tabela 20, as principais ferramentas 

utilizadas pelos alunos e professoras são: o navegador de internet; o editor de texto 

e a suíte de jogos e desenhos disponíveis no MetaSys.  

 Uma das grandes dificuldades em termos de utilizar o “uquinha” é seu sistema 

operacional, um software baseado em Linux desenvolvido pelo consórcio 

CCE/DIGIBRAS/METASYS. Em todo Brasil, há muitos relatos, principalmente das 

docentes, sobre as dificuldades que enfrentam para realizar tarefas simples no 

ambiente gráfico desses laptops educacionais.  

 Não foi por menos que um grupo de pesquisadores de Santa Catarina 

desenvolveu o UBUNTUCA, um sistema operacional baseado no UBUNTU, uma das 

versões do Linux de maior sucesso entre usuários iniciantes, com o objetivo de 

facilitar a utilização dos “uquinhas” por pessoas com diferentes níveis de 

experiência. O anúncio de um novo sistema operacional para os laptops 

educacionais do PROUCA foi bastante repercutido nos blogs das equipes de 

formação do programa, é o caso das páginas dos formadores do Ceará, que em 23 

de setembro de 2011 publicou num dos relatos disponibilizados trouxe o seguinte 

parágrafo: 

Em outro momento, os professores do LEI, Suely Teixeira e 
Marcílio Dias, relataram a migração do sistema Metasys para o 
“Ubuntuca”, versão do Ubuntu Retbook  Remix 9.1. De 
acordo com esses docentes, a mudança tem agradado os 
alunos e  professores que não sentiram dificuldade em 
utilizar os laptops com essa nova configuração. O “Ubuntuca” 
traz novos programas educativos, entre eles, o GCompris, além 
do pacote de escritório BrOffice. (BLOG UCA CEARÁ, 2011) 

 

http://uca-sc.blogspot.com/2011/03/boa-noticia-ubuntuca-o-nosso-ubuntu.html
http://gcompris.net/-pt-br-
http://broffice.org/
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 O UBUNTUCA parece ter sido bem sucedido onde foi implementado, 

recentemente foi disponibilizada a sua versão 3.3. O mais interessante é que esta 

mudança reavivou o espírito de troca entre muitas professoras e desenvolvedores. 

Vale ressaltar no software livre, os feedbacks dos usuários são de extrema 

importância para o melhoramento dos sistemas operacionais, e a rede criada em 

torno do UBUNTUCA conseguiu de alguma forma restabelecer esse elo entre 

criadores e usuários finais, o que parece não ter sido bem desenvolvido com o 

Metasys.  

 Em Pernambuco, com exceção de alguns testes realizados no Colégio de 

Aplicação, não tive notícias sobre a migração dos sistemas operacionais com o 

objetivo de facilitar a utilização dos “uquinhas”.  

 O motivo de eu ter destinado algumas linhas deste texto para tratar sobre o 

sistema operacional dos “uquinhas” utilizados na EGEDBA é que, de certo modo, as 

dificuldades de usabilidade limitam as professoras de conhecerem o potencial de 

muitas ferramentas que podem ser trabalhadas em sala de aula. Os alunos, 

geralmente, são bem mais abertos a testarem os aplicativos. As professoras, nem 

tanto. Isso cria uma situação em que, mesmo os estudantes tendo conhecimento de 

muitas aplicações, o uso pedagógico destas é limitado de acordo com as atividades 

propostas pelas docentes.  

 Para as pesquisas na internet, visita a sites, exibição de vídeos e jogos online, 

o aplicativo mais utilizado é o Firefox, um navegador de internet que 

costumeiramente acompanha as distribuições do Linux. Desenvolvido pela fundação 

Mozilla, esta aplicação tem grande destaque na comunidade de usuários de 

Software Livre, justamente por ter seu código aberto e adaptável a qualquer sistema 

operacional (WIKIPIDIA, 2012). Logo abaixo há uma demonstração da tela inicial do 

Metasys, o  irefox aparece como “Navegador WEB”  
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Imagem 13 - Tela inicial do Metasys e o navegador de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MANUAL METASYS, 2013.  

 

Ao ser ativado, o Firefox aparece da seguinte forma na tela dos usuários: 

 

Imagem 14 - Navegador Firefox 

 

Fonte: MANUAL METASYS, 2013.  

 

  

A partir desta aplicação, as professoras e alunos têm acesso aos sites para 

realizarem suas atividades na internet. De acordo com as observações, quando as 

professoras realizam algum trabalho de pesquisa, os sites mais recorrentemente 

acessados são: o Google; o Youtube e o Wikipédia. Não se pode deixar de citar 

também os trabalhos desenvolvidos em sites específicos, como por exemplo a visita 

a museus virtuais ou ao site do IBGE.  
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 Na outra linha de atividades mais comumente trabalhadas em sala de aula, 

como a produção e digitação de textos, o aplicativo mais utilizado é o Kword, um 

software integrante da suíte Koffice, desenvolvido inicialmente em 1998 (WIKIPÍDIA, 

acesso 2013). Na imagem abaixo temos a foto da tela do referido aplicativo: 

 

Imagem 15 - Editor de texto KWord 

 

Fonte: MANUAL METASYS, 2013.  

 

 Como é possível observar na imagem anterior, o layout do Kword é bem 

similar ao Microsoft Word, um dos editores de textos mais utilizados em todo o 

mundo. Em geral, as professoras e os alunos não têm dificuldades para realizar 

suas atividades com o Kword, a única limitação enfrentada quando criam textos ou 

digitam algum material fornecido pelas professoras é o salvamento dos conteúdos. 

Embora a escola, junto a Secretaria Municipal de Educação tenha distribuído 

pendrives para as professoras salvar as produções de seus estudantes, tal como 

nos relatou a gestora TC_09, na prática, a ação de carregar o pendrive no sistema 

operacional, salvar o arquivo, e depois descarregar o pendrive, se mostrou inviável. 

A lentidão dos “uquinhas” para efetivar tal processo inviabiliza a manutenção de um 

atualizado “caderno digital”, ou seja, um espaço para os alunos registrarem suas 

produções. Este talvez seja um dos pontos a ser melhor trabalhado na escola: a 

construção de uma solução que permita uma ampla visualização dos registros 

digitais elaborados pelos estudantes, sobrepondo assim as limitações de velocidade 

e armazenamento do “uquinha”. 

 Nesse sentido, Feenberg (2002) chama atenção para o fato de que os 

agentes governamentais têm uma visão substantiva no que diz respeito à produção 

e implementação das novas tecnologias, ou seja, a crença de que uma solução 
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técnica pode contribuir para a solução de uma dada demanda. Na verdade, desde 

sua concepção, as tecnologias carregam uma série de dispositivos ideológicos que, 

de algum modo, reproduzem as instâncias sociais. No caso do PROUCA foi notório 

o interesse do Governo Federal em oferecer laptops de baixo custo para crianças de 

baixa renda das escolas públicas no Brasil. Nesse sentido, o baixo custo pode ser 

traduzido como uma tecnologia limitada para quem enfrenta uma série de limitações 

sociais. Advogo que antes computadores baratos e inseridos num contexto 

pedagógico inovador, do que a ausência das novas tecnologias e práticas 

pedagógicas desatualizadas. Mas faço a seguinte pergunta: não seria possível a 

disponibilização de ferramentas com uma qualidade próxima às utilizadas pelas 

pessoas com maior poder aquisitivo? Ou seja, o Governo poderia laptops mais 

potentes para crianças de escolas públicas? 

 Na terceira linha de atividades mais efetivadas pelas professoras da Emídio 

Dantas, jogos educativos e desenho digital, a suíte Edusyst é a mais utilizada. Tal 

suíte se constitui num conjunto de aplicativos educacionais. É neste conjunto de 

aplicações que se encontram os jogos educativos e ferramentas para pintura e 

desenho. Aplicações como Homem Batata, Tux Paint e Tux Typing são as mais 

utilizadas pelos estudantes. Vale a ressalva de que a utilização desses aplicativos se 

dá, principalmente, quando a escola enfrenta algum problema com a conexão de 

internet. Outro fator é que o público que demonstra maior interesse por essas 

ferramentas são os alunos do Grupo IV ao Grupo V, ou seja, os mais novinhos.  

 

 

Imagem 16 - Imagens das aplicações Homem Batata, Tux Paint e Tux Typing 

 

Fonte: MANUEAL METASYS, 2013.  
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 Foi possível observar que, embora as professoras da EGEDBA encarem 

positivamente o uso das novas tecnologias e procurem organizar atividades 

pedagógicas específicas para quando seus alunos utilizam os “uquinhas”, o 

conhecimento sobre as aplicações e ferramentas possíveis de ser trabalhadas no 

Metasys é bastante limitado.  

 Uma das principais explicações para tal ocorrência é o fato do referido 

sistema operacional ser pouco conhecido e não existirem muitos materiais sobre 

seus recursos facilmente acessíveis. Outra explicação é que os “uquinhas” são 

muito pequenos, o que causa desconforto para os adultos o utilizarem de forma 

imersiva.  
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8 Conclusões 

  

 A chegada do Programa Um Computador Por Aluno na escola General 

Emídio Dantas Barreto motivou uma série de mudanças. Em primeiro lugar, a 

instituição precisou reorganizar sua estrutura física, permitindo a instalação de uma 

série de equipamentos fundamentais para o funcionamento e armazenamento dos 

laptops educacionais. O laboratório de informática, por exemplo, passou a servir de 

base para as ações de recarga e organização desses computadores, o que, em 

certo aspecto, trouxe novas formas de ocupação desse espaço. Sem contar a 

construção de uma grade de horários para o trabalho com os “uquinhas”, em que 

cada turma tem seu dia e horário específico, o que reorientou toda a distribuição das 

aulas, ampliando também o tempo de duração das mesmas.  

 Ainda sobre a reorganização da escola, houve a implementação de uma 

equipe de monitoras de informática, responsável por operar toda a logística que 

envolve a distribuição e recolhimento dos “uquinhas”, assim como também a 

constante checagem sobre as condições de uso desses artefatos. Isso facilitou o 

trabalho das docentes, que focaram suas práticas nas atividades pedagógicas, 

contribuindo para uma maior inserção das novas tecnologias nas vivências em sala 

de aula.  

 Em segundo lugar, a gestão da escola construiu, em parceria com a 

comunidade escolar, uma série de medidas que permitissem adaptar o 

funcionamento do programa a realidade da escola, marcada por fortes 

desigualdades sociais e pela alta criminalidade existente no bairro de Santo Amaro. 

Tal atitude contribuiu para o fortalecimento do projeto, já que todos os atores da 

instituição se sentiram envolvidos com sua execução. Isso ajudou a fortalecer os 

canais de diálogo entre gestoras, professoras, monitoras de informática e alunos. 

 Em terceiro, a utilização periódica dos laptops educacionais em sala de aula 

contribuiu para o crescimento de práticas colaborativas e uma maior autonomia por 

parte dos estudantes, que se sentiram motivados a navegar na internet através de 

aplicações e conteúdos que são de seu interesse. Tal processo também motivou as 

docentes, em geral, a buscarem novas formas de planejar suas atividades com a 

finalidade de atender esses interesses, o que, de certa forma, flexibilizou os 

currículos estabelecidos.  
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 Foi possível também observar que a utilização sistemática dos “uquinhas” 

permitiu, em muitos casos, uma maior aproximação entre professoras e alunos. Isso 

se deu, principalmente, pelo fato de que o trabalho com esses dispositivos 

ressignifica os papéis em sala de aula. É comum, por exemplo, os estudantes terem 

mais habilidade para dominar os recursos digitais, criando assim situações que 

literalmente ensinam às docentes como proceder no mundo digital. Sem contar que 

o universo de informações dos alunos é ampliado, o que acaba trazendo diferentes 

contribuições para construção do conhecimento, já que, esses dados ampliam o que 

os livros didáticos e até mesmo o que as próprias docentes trabalham.  

 A relação entre os alunos também é influenciada pelas novas tecnologias, já 

que, é muito comum realizarem suas ações em grupos, que, ao longo das aulas vão 

se organizando caoticamente. As diferentes habilidades acabam se 

complementando, sem contar a rápida e dinâmica circulação de descobertas. Isso 

contribuiu para o surgimento de mecanismos de dádiva, capaz até, segundo relato 

das professoras, contribuir na solução de desavenças, já que na hora de ajudar um 

coleguinha a navegar nos laptops educacionais, os conflitos ficam de lado.  

 A utilização dos “uquinhas” também favoreceu as práticas de letramento. 

Primeiramente, a possibilidade de entrar em contato com diferentes linguagens e 

conteúdos, como, por exemplo, vídeos e música, já é em si um estímulo para os 

alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Desse modo, eles se 

interessam por saber como percorrer os caminhos de suas páginas preferidas, o que 

demanda, ao menos, o conhecimento das letras. Outro fator é que a própria ação de 

digitar, ou seja, olhar para o teclado e escolher os caracteres, já é uma maneira de ir 

se apropriando da escrita. Sem contar que uma das principais atividades 

trabalhadas pelas professoras é a pesquisa de conteúdos escritos, para que assim 

os estudantes possam transpor as informações em seus cadernos de acordo com 

que as atividades demandam. A liberdade para acessar diferentes sites estimula 

muitos estudantes a escreverem. 

 Desse modo, a hipótese assumida neste trabalho, de que a utilização das 

novas tecnologias permite a emergência de uma nova ecologia simbólica que 

interfere na forma como a escola se organizada, foi confirmada. Mas é preciso 

atentar que os recursos digitais, na verdade, disparam ou fortalecem dinâmicas 

propícias ao ambiente em que estão inseridos. Boas sementes brotam de terrenos 

férteis e bem cuidados. Analogias a parte, é possível afirmar que a próprio 
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funcionamento da Emídio Dantas favorece a emergência de novas práticas 

pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais.  

 Isso é constatado pela própria forma como a comunidade escolar se articula, 

buscando fortalecer espaços de diálogo dentro ou fora da escola, como foi possível 

observar nas reuniões de Planejamento Político Pedagógico ou execução dos 

projetos extraclasse, e também nas articulações com entidades como o Serviço 

Social do Comércio.  

 Outra questão é que cada vez mais a sociedade é influenciada pelas 

dinâmicas digitais. Os próprios meios de comunicação reforçam a necessidade de 

fazer parte do mundo virtual, com programações que o tempo todo enaltecem os 

dispositivos móveis (celular, câmera etc.) e também convidam as pessoas para 

compartilharem suas opiniões através de e-mail, páginas de Facebook ou Twitter. 

Vale também citar a conjuntura econômica a qual estamos inseridos, cada vez mais 

fomentada por trocas virtualizadas. Isso influencia diretamente ou indiretamente na 

sociabilidade das pessoas. 

 O Brasil, marcado por um forte contexto de exclusão, ainda possui grande 

parte de sua população com pouco ou sem nenhum acesso à internet, e isso ocorre 

com maior frequência nas regiões menos favorecidas. O PROUCA ajuda a dirimir 

essa lacuna, dando a oportunidade para que os estudantes possam se inserir 

ativamente no mundo digital. Sendo assim, o aluno que pouco tem oportunidade de 

navegar na web em sua esfera domiciliar, ao ter um contato periódico com o 

“uquinha”, se insere mais ativamente no processo de trocas virtuais, o que acaba 

interferindo na forma como ele percebe o mundo de uma forma geral.  

 

8.1 O que pode ser melhorado no trabalho com o PROUCA na Emídio Dantas 

Barreto 

 

Antes de começar a entrar no tópico proposto em si, faço aqui a ressalva de 

que abrir tal discussão é uma tentativa de fortalecer a dimensão de desdobramento 

prático deste trabalho, ou seja, aliar as observações e análises que empreendi sobre 

o PROUCA ao longo desses últimos meses, com exemplos extraídos na literatura 

sobre superações de dificuldades nos trabalhos com as novas tecnologias.  
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 Uma das principais dificuldades observadas no trabalho com o PROUCA na 

Emídio Dantas é a questão da continuidade das atividades. As professoras e 

gestoras tentaram esboçar algumas medidas para permitir que os alunos pudessem 

ter acesso ao histórico dos conteúdos por eles gerados, mas esbarraram nas 

limitações de hardware dos “uquinhas”. Isso inviabilizou, por exemplo, a utilização de 

pendrives para salvar os arquivos, já que o tempo para “armar” e “desarmar” os 

mesmos é bastante limitado. 

 Para contornar essa dificuldade de armazenar as produções dos estudantes, 

permitindo assim a criação de um caderno digital, uma proposta é trabalhar com as 

ferramentas de gerenciamento de arquivos em nuvem, tal como o GDOCS. Em tal 

serviço, os usuários podem manipular seus textos, planilhas e apresentações de 

slides sem necessidade de instalar qualquer aplicação. Sem contar que uma vez 

feito o login, as informações inseridas ou editadas pelos autores ficam salvas 

automaticamente nos servidores da plataforma.  

 Desse modo, uma sugestão para melhorar o processo de registrar a produção 

dos alunos, é estimular estimulá-los a criar contas nas plataformas voltadas para o 

trabalho com documentos na nuvem. Sendo assim, em qualquer computador com 

acesso a internet, os alunos poderão acessar seus cadernos digitais, tendo maior 

percepção das atividades que desenvolvem na escola. Sem contar que a habilidade 

de trabalhar com ferramentas de cloud computing é cada vez mais necessária no 

mundo do trabalho. 

 Outra dificuldade encontrada nos trabalhos com os laptops educacionais diz 

respeito a problemas de usabilidade com o sistema operacional Metasys. Muitas 

escolas enfrentaram o mesmo problema. Mas, segundo os diários virtuais das 

equipes de formação do PROUCA, vale destacar os do Ceará e Santa Catarina, tal 

problema foi contornado com a substituição do Metasys pelo UBUNTUCA, uma 

remasterização do bem sucedido Ubuntu, que foi desenvolvida especificamente para 

os “uquinhas”. As aplicações e a interface gráfica trazidas por tal sistema 

operacional são bastante elogiadas. 

 Não seria possível a Emídio Dantas Barreto operar a substituição dos 

sistemas operacionais dos “uquinhas”? Tal ação poderia ser desenvolvida em 

parceria com a UTEC, DGTEC e também com a UFPE. Primeiramente, alguns 

computadores poderiam ser atualizados com o UBUNTUCA e a utilização desses 

avaliadas pela comunidade escolar. Sendo tal ação bem sucedida, a atualização dos 
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demais dispositivos poderia ser realizada em lotes, com a participação da equipe de 

monitoras de informática.  

 Outra coisa observada é que a maioria das professoras da Emídio Dantas 

foram integradas ao quadro municipal recentemente, ou seja, não tiveram 

oportunidade de participar de formações específicas para o trabalho com o 

PROUCA. O mais interessante é que essas profissionais são bastante receptivas a 

utilização das novas tecnologias, na maioria dos casos, sendo verdadeiras 

entusiastas do Projeto. Mas, o pobre e pouco acessível ecossistema do Metasys 

inibe a ação de conhecer mais aplicações capazes de ajudar no planejamento e 

execução das atividades em sala de aula. 

 Uma proposta para reverter essa situação é a organização de formações 

voltadas para o conhecimento de ferramentas e construção de atividades focadas no 

uso dos “uquinhas”.  oi possível identificar que no campo da matemática, por 

exemplo, poucos recursos são conhecidos pelas professoras. Uma parceria com a 

UFPE poderia ajudar nesse processo.  

 Por fim, uma última sugestão é a criação de espaços específicos para 

planejar atividades com o PROUCA. O cotidiano das professoras é bastante 

atribulado, sem contar que a Emídio Dantas tem uma série de demandas, como 

qualquer outra escola. Logo, os espaços voltados para planejamento de atividades 

docentes são marcados por diferentes resoluções dos mais variados campos. Sendo 

assim, o trabalho com os “uquinhas” é mais uma demanda importante em meio a 

tantas outras. A organização de um espaço específico para debater e conceber as 

atividades mediadas pelas novas tecnologias poderia enriquecer ainda mais a 

execução do Programa, que contaria com um momento específico para seu 

planejamento.  
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Apêndices 

 

Apêndice A - Questionário Professoras - EGEDBA 

 

Número do Questionário  
 

1.Nome do professor  
 
2.Sexo 

 Masculino 

 Feminino 
 

3.Em que ano você nasceu?  
 
4.Qual o seu nível de formação? 

 Magistério 

 Normal Médio 

 Superior em andamento 

 Superior Completo 

 Pós-Graduação em andamento 

 Pós-Graduação Completa 

 N.R. 
 
4.1..Ainda sobre seu nível de formação, informe o curso e a instituição que você 

frequenta/frequentou:  
 
 
5.Há quanto tempo você trabalha na Escola General Emídio Dantas Barreto? 

 Menos de um ano 

 de 12 a 23 meses 

 de 24 a 35 meses 

 de 36 a 47 meses 

 de 48 a 59 meses 

 de 60 a 71 meses 
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 de 72 a 83 meses 

 de 84 a 95 meses 

 de 96 a 107 

 de 108 a 119 

 de 120 a mais meses 

 N.R. 
6.Para que ano(s) você ministra aulas na Escola General Emídio Dantas Barreto? 

 Grupo I 

 Grupo II 

 Grupo III 

 Grupo IV 

 1º ano 

 2º ano 

 3º ano 

 4º ano 

 5º ano 

 EJA 

 N.R. 
 
7.Qual sua carga horária na Escola General Emídio Dantas Barreto? 

 40 horas 

 100 horas 

 120 horas 

 145 horas 

 150 horas 

 N.R. 
 
8.No seu curso de formação para professor/professora você teve oportunidade de cursar alguma 
disciplina que tratou sobre o trabalho com as novas tecnologias em sala de aula? 

 Sim 

 Não 

 N.R. 
 
9.Você participou de algum curso de formação para trabalhar com o Programa Um Computador Por 
Aluno? 

 Sim 

 Não 

 N.R. 
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9.1.Caso tenha participado de algum curso de formação para trabalhar com o PROUCA, informe a 

instituição promotora:  
 
10.É comum ocorrer atividades de capacitação/atualização em sua Rede de Ensino para o trabalho 
com as novas tecnologias da informação e comunicação em sala de aula? 

 Não é comum, o trabalho com as novas tecnologias nunca foi abordado. 

 É pouco comum, em algum momento chegamos a trabalhar com tal temática. 

 É comum, o trabalho com as novas tecnologias é um tema recorrente nas capacitações. 

 Não sei Informar. 

 N.R. 
 
11.Quantas horas por semana (em média) você costuma trabalhar com os "uquinhas" em suas aulas? 

 Até 1 hora 

 Até 1 hora e 30 minutos 

 Até 2 horas 

 Ate 2 horas e 30 minutos 

 Até 3 horas 

 Até 4 horas 

 Mais de 4 horas 

 N.R. 
 
12.Marque até três principais atividades que você costuma desenvolver com os "uquinhas" em sala 
de aula: 

 Pesquisa na internet 

 Visita a sites 

 Digitação de textos (cópia de uma material já existente) 

 Produção de textos (criação) 

 Exibição de vídeos 

 Jogos educativos (disponíveis no próprio "uquinha") 

 Jogos online 

 Desenho digital 

 Gravação de vídeos 

 Tirar fotos 

 Dowloads de conteúdos 

 Construir apresentação de slides 

 Bate-papos e/ou chats on line 

 Postagens em sites, blogs e/ou comunidades virtuais 

 Criação de blogs, vlogs e/ou comunidades virtuais 
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 Utilização de redes sociais (Orkut, Facebook etc.) 

 Outros 

 N.R. 
 
13.Refletindo sobre a prática docente dos professores desta escola, você diria que, em geral, a 
introdução dos "uquinhas" na sala de aula trouxe: 

 Grandes transformações. 

 Transformações significativas. 

 Transformações pouco significativas. 

 Não sei informar. 

 N.R. 
 
14.Refletindo sobre a postura de seus alunos, você diria que, em geral, a introdução dos "uquinhas" 
na sala de aula trouxe: 

 Grandes transformações. 

 Transformações significativas. 

 Transformações pouco significativas. 

 Não sei informar. 

 N.R. 
 
15.Indique, numa escala de "0" a "10", o seu grau de motivação para trabalhar com os "uquinhas" em 
sala de aula ("0" significa o mínimo/pouco "10" máximo/muito): 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
 
16.Indique, numa escala de "0" a "10", o de motivação de seus alunos para trabalhar com os 
"uquinhas" em sala de aula ("0" significa o mínimo/pouco "10" máximo/muito): 

 0 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
 
17.Em relação ao desempenho escolar dos estudantes participantes do PROUCA você diria que: 

 Há melhorias. 

 Há melhorias pontuais. 

 Há poucas melhorias. 

 Não sei informar. 

 N.R. 
 
18.Os estudantes participantes do PROUCA constroem mais facilmente as competências de cálculo, 
contagem e informação matemática? 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Não concordo nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

 Não sei 

 N.R. 
 
19.Os estudantes participantes do PROUCA constroem mais facilmente as competências de leitura, 
escrita e oralidade? 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Não concordo nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

 Não sei 

 N.R. 
 
20.Trabalhar com os "uquinhas" em sala de aula estimula a colaboração entre os alunos? 

 Estimula uma ampla colaboração.  

 Estimula uma certa colaboração.  
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 É indiferente. 

 Não estimula.  

 Não sei. 

 N.R. 
 
21.O trabalho com os "uquinhas" nas salas de aula de sua Escola contribuiu para mudanças na forma 
como professores e alunos dialogam? 

 Sim, melhorou radicalmente. O uso dos "uquinhas" ajudou a formular novas práticas docentes e 
discentes, nós aprendemos uns com os outros e dialogamos bastante. 

 Sim, houve melhoras.. 

 Não, tais mudanças são inexistentes.. 

 Não sei. 

 N.R. 
 
22.Trabalhar com os "uquinhas" exige um planejamento de aula específico, diferenciado, das aulas 
sem a utilização das novas tecnologias. 

 Discordo plenamente. 

 Discordo parcialmente. 

 Não concordo nem discordo. 

 Concordo parcialmente. 

 Concordo plenamente. 

 Não sei. 

 N.R. 
 
23.Você costuma planejar as atividades que são realizadas quando os "uquinhas" são 
disponibilizados para seus alunos? 

 Nunca 

 Às vezes 

 A maioria das vezes 

 Sempre 

 N.R. 
 
24.Que meios/canais você costuma acessar para preparar suas aulas (pode marcar mais de uma 
opção)? 

 Sites 

 Blogs 

 Redes Sociais 

 Livros didáticos 

 Revistas semanais / quinzenais / mensais 

 Artigos científicos 
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 Vídeos em DVD 

 Vídeos no YOUTUBE 

 Não preparo minhas aulas 

 Outros 

 N.R. 
25.O sinal da internet em sua escola é: 

 Excelente 

 Muito bom 

 Bom 

 Razoável 

 Ruim 

 Não sei 

 N.R. 
 
26.A manutenção dos "uquinhas" é: 

 Excelente 

 Muito bom 

 Bom 

 Razoável 

 Ruim 

 Não sei 

 N.R. 
 
27.As instalações de salas de aula para o trabalho com os "uquinhas" são: 

 Excelente 

 Muito bom 

 Bom 

 Razoável 

 Ruim 

 Não sei 

 N.R. 
 
28. Em sua opinião, incentivar o uso dos computadores com acesso à internet na escola é: 

 Sem importância 

 Pouco importante 

 Razoavelmente importante 

 Importante 
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 Muito importante 

 N.R. 
 
29.Você tem conta/perfil nas redes sociais? 

 Não uso as redes sociais 

 Tenho conta/perfil, mas quase nunca acesso 

 Tenho conta/perfil e acesso, ao menos, uma vez por semana 

 Tenho conta/perfil e acesso diariamente 

 Tenho conta/perfil e acesso toda hora 
 

 N.R. 
 
30.Em relação à informática, você se considera um usuário de nível: 

 Iniciante 

 Básico 

 Intermediário 

 Avançado 

 Expert 

 N.R. 
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Apêndice B – Roteiro de Entrevista Monitoras de Informática 
 
 
Fale um pouco sobre sua trajetória profissional. 
 
Qual sua opinião sobre as escolas utilizarem laptop em sala de aula? 
 
você recebeu algum treinamento antes de estagiar com o UCA? 
 
descreva sua rotina enquanto estagiário da Prefeitura designado para o PROUCA. 
 
#O UCA na Escola 
 
Descreva o UCA a partir de sua experiência aqui na GEDBA. 
 
Quais os principais entraves e superações para o funcionamento do UCA na 
GEDBA? 
 
Fale sobre o apoio pedagógico por parte da gestão para o trabalho com o UCA na 
GEDBA. 
 
Fale sobre a atuação dos professores na utilização do uquinha em sala de aula. 
 
Uma escola que tem o PROUCA é muito diferente de uma escola que não tem um 
projeto com tecnologia? Por quê? 
 
#O UCA em sala de aula 
 
Fale sobre como o UCA é trabalhado em sala de aula. Que atividades são mais 
propostas. 
 
Como se dá tua atuação em sala de aula? 
 
Como os alunos se sentem trabalhando com os uquinhas? O que eles gostam e não 
gostam de fazer? 
 
Quais são as principais dificuldades de seus alunos quando utilizam os uquinha? 
 
Quais são as principais dificuldades dos professores para trabalhar com o uquinha 
em de sala de aula? 
 
Quais são suas principais dificuldades,para trabalhar com o uquinha em sala de 
aula? 
 
 
#Novas formas de relação 
 
Fale sobre a relação entre professor e aluno no âmbito do PROUCA. 
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Você considera o uquinha uma boa ferramenta? Se tivesse oportunidade de propor 
mudanças, quais seriam elas? 
 
Você tem alguma história de superação envolvendo o PROUCA? 
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Apêndice C – Roteiro Entrevista Gestoras 
 
Fale um pouco sobre sua trajetória profissional. 
 
Descreva sua rotina enquanto gestora na GEDBA. 
 
Qual sua opinião sobre as escolas utilizarem as novas tecnologias em sala de aula? 
 
A GEDBA tem articulação / parceria com outras instituições? 
 
#O UCA na Escola 
 
Como o UCA se iniciou aqui na escola? 
 
Como se deu a decisão dos uquinhas ficarem na escola? 
 
Descreva a rotina do UCA a partir de sua experiência aqui na GEDBA. 
 
Quais os principais entraves e superações para o funcionamento do UCA na 
GEDBA? 
 
Fale sobre o apoio pedagógico por parte de sua gestão para o trabalho com o UCA 
na GEDBA. 
 
Fale sobre a atuação dos professores na utilização do uquinha em sala de aula. 
 
Uma escola que tem o PROUCA é muito diferente de uma escola que não tem um 
projeto com tecnologia? Por quê? 
 
#O UCA em sala de aula 
 
Fale sobre como o UCA é trabalhado em sala de aula. Que atividades são mais 
propostas. 
 
Como os alunos se sentem trabalhando com os uquinhas? 
 
Quais são as principais dificuldades de seus alunos quando utilizam os uquinha? 
 
Quais são as principais dificuldades dos professores para trabalhar com o uquinha 
em de sala de aula? 
 
Quais são suas principais dificuldades para trabalhar com o uquinha na escola? 
 
 
#Novas formas de relação 
 
Fale sobre a relação entre professor e aluno no âmbito do PROUCA. 
 
Você considera o uquinha uma boa ferramenta? Se tivesse oportunidade de propor 
mudanças, quais seriam elas? 
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Você tem alguma história de superação envolvendo o PROUCA? 
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Apêndice D – Roteiro Entrevistas Professoras 
 
Fale um pouco sobre sua trajetória profissional. 
 
Qual sua opinião acerca da inserção das novas tecnologias em sala de aula? 
 
#O UCA na Escola 
 
Sem se preocupar com elaboração teórica, defina o UCA a partir de sua experiência 
aqui na GEDBA 
 
Quais os principais entraves e superações para o funcionamento do UCA em sua 
Escola? 
 
Fale sobre o apoio pedagógico por parte da gestão para o trabalho com o UCA na 
GEDBA. 
 
Fale sobre a atuação das estagiárias no apoio para a utilização dos uquinhas. 
 
Uma escola que tem o PROUCA é muito diferente de uma escola que não tem um 
projeto com tecnologia? Por quê? 
 
#O UCA em sala de aula 
 
Fale sobre como você costuma trabalhar com UCA em suas aulas. Que atividades 
você mais gosta de propor? Por quê? 
 
Como você prepara suas aulas quando irá utilizar os uquinhas? 
 
Descreva como os alunos se sentem trabalhando com o UCA em suas aula. O que 
eles gostam e não gostam de fazer? 
 
O UCA ajudou os alunos a construírem novas habilidades? 
 
Quais as mudanças e permanências que o PROUCA opera na sala? (Colaboração, 
proatividade, etc. ) 
 
Quais são as principais dificuldades de seus alunos quando utilizam os uquinha? 
 
Quais são suas principais dificuldades para trabalhar com o uquinha em de sala de 
aula? 
 
 
#Novas formas de relação 
 
Fale sobre a relação entre professor e aluno no âmbito do PROUCA. 
 
Você considera que os alunos participantes do PROUCA tem uma postura diferente 
em relação aos alunos que não estão envolvidos em projetos do tipo? Por quê? 
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Você considera o uquinha uma boa ferramenta? Se tivesse oportunidade de propor 
mudanças, quais seriam elas? 
 
Você tem alguma história de superação envolvendo o PROUCA? 

 
 


