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RESUMO 

SANTOS, Sebastião Pereira dos. O Programa Um Computador por Aluno na visão dos 
jovens das escolas públicas de Goiânia, 2014. 238 f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

O Programa Um Computador por Aluno – PROUCA traz em sua denominação uma ênfase 
na disponibilização do equipamento para o aluno. Diferentemente de iniciativas 
governamentais anteriores de inclusão de equipamentos de informática nas escolas públicas, 
que se configuraram com a entrega de laboratórios, este programa já declara em seu nome a 
intenção de contemplar o aluno com a entrega de um computador portátil individual. Assim, 
este estudo teve por objetivo geral verificar as formas como os alunos das escolas públicas 
contempladas em Goiânia com o PROUCA utilizam os equipamentos recebidos e a 
compreensão que possuem quanto às possibilidades e limites desse programa em sua 
realidade escolar. O PROUCA foi instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, 
com a proposta de promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos 
processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, 
mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops educacionais. Com o 
intuito de contribuir na elaboração de conhecimentos sistematizados sobre este programa, 
esta pesquisa teve como foco os usos que os jovens fazem dos laptops recebidos do 
programa citado e a compreensão dos limites e possibilidades em sua realidade escolar. 
Buscou-se também investigar como o PROUCA foi pensado e implantado nas escolas 
públicas. Para tanto, foi feita uma revisão de literatura no sentido de verificar as 
experiências já registradas – nas dissertações e teses dos programas de pós-graduação de 
universidades brasileiras, em alguns livros já publicados e nos relatórios de avaliação sobre 
o PROUCA, bem como uma pesquisa exploratória, por meio de visitas a algumas escolas 
do estado de Goiás contempladas com equipamentos desse programa. Com os dados obtidos 
nessa pesquisa exploratória, definiu-se as escolas que seriam lócus dessa investigação, bem 
como os instrumentos metodológicos para orientá-la. É uma pesquisa de cunho qualitativa, 
com uma abordagem dialética, verificando a utilização que os jovens fazem dos 
equipamentos recebidos do programa em pauta e o grau de inclusão digital proporcionado 
por ele. O referencial adotado conta, principalmente, com as contribuições teóricas de 
Castells (2001; 2006), Lévy (1993; 1997; 1999), Lemos (2002), Kellner e Share (2008), 
Buckingham (2007), Demo (1981; 2006; 2011), Belloni (2004; 2007; 2008), Franco (2007) 
e Gatti (2002; 2012). Utilizando a técnica do grupo focal foi possível escutar os sujeitos da 
pesquisa, no caso alunos jovens de duas escolas públicas de Goiânia, e analisar como eles 
utilizam os equipamentos recebidos e como se manifestam no seu uso nas atividades em 
sala de aula. Além da técnica do grupo focal, a pesquisa contou, ainda, com outros 
procedimentos metodológicos, tais como: acompanhamento e observações de aulas com o 
uso dos equipamentos pelos alunos; entrevistas semiestruturadas com coordenadoras 
pedagógicas, professores e gestores escolares; e questionários. Entre os resultados 
alcançados com a investigação, foi possível verificar que a inclusão digital preconizada pelo 
programa não ocorre nas escolas investigadas, uma vez que faltam as condições mais 
elementares para o seu funcionamento na realidade escolar. A imersão digital dos sujeitos 
das escolas enfatizada pelo PROUCA fica só em nível de potência, uma vez que eles não 
conseguem ir além da navegação na Internet, não se tornam autores e nem desenvolvem 
outras ações além do consumo de informações no ciberespaço. 

Palavras-Chave: Jovens e PROUCA. Inclusão digital na escola. Laptops educacionais e 
inclusão.  
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ABSTRACT 

SANTOS, Sebastião Pereira dos. The One Laptop per Child Program in view young people 
in public schools in Goiânia, 2014. 238 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

The One Laptop per Child Program - PROUCA brings in its name an emphasis on the 
provision of equipment for the student. Unlike governmental initiatives prior to inclusion of 
computer equipment in the public schools, which were configured with the delivery of 
laboratories, this program has already stated in its name the intention to include the student 
with the delivery of a laptop. Thus, this study aimed at general check the forms as students 
of public schools covered in Goiânia with the PROUCA use the equipment received and the 
understanding that they have regarding the possibilities and limits of this program in their 
school reality. The PROUCA was established by Law no. 12,249, of June 14, 2010, with the 
proposal to promote digital inclusion and pedagogical development of the teaching and 
learning processes of students and teachers in the public schools in Brazil through the use of 
portable computers called educational laptops. With the aim of contributing to the 
development of systematic knowledge on this program, this research has focused on the 
uses that the young have of the laptops received from the program mentioned and the 
understanding of the limits and possibilities of  them in their school reality. We attempted to 
investigate how the PROUCA was conceived and implemented in public schools. So, a 
literature review was made in order to verify the experiences already registered - in the 
dissertations of graduate programs in Brazilian universities, in some books already 
published and in the evaluation reports on the PROUCA, as well as an exploratory research 
through visits to some schools in the state of Goiás covered with equipment for this 
program. With the data obtained in this exploratory research, we defined the schools 
that would be locus of such research, as well as the methodological tools to guide it. It is a 
survey of qualitative nature, with a dialectical approach, checking the use that young people 
have of the equipment received from the PROUCA and the degree of digital inclusion 
provided by it. The theoretical framework adopted has mainly the theoretical contributions 
of Castells (2001; 2006), Levy (1993; 1997; 1999), Lemos 
(2002), Kellner and Share (2008), Buckingham (2007), Demo (1981; 2006; 
2011), Belloni (2004; 2007; 2008), Franco (2007) and Gatti (2002; 2012).  Using the focus 
group technique it was possible to hear the subjects of the research, in the case young 
students  from two public schools in Goiânia, and analyze how they use the equipment 
received and how they  manifest in its use in classroom activities. Besides the focus group 
technique, the research also relied on other methodological procedures, such as monitoring 
and observation of classes with the use of the equipment by students; semi-structured 
interviews with pedagogical coordinators, teachers and school managers and questionnaires. 
Among the results achieved with the investigation, it was possible to verify that the digital 
inclusion recommended by the program does not occur in the schools investigated, since it 
lacks the most elementary conditions for its operation in school reality. 

Keywords: Youth and PROUCA. Digital inclusion in school. Educational laptops and 
inclusion.  
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INTRODUÇÃO 

Minha aproximação com o objeto da presente pesquisa surgiu inicialmente de 

minhas atividades como integrante do Núcleo de Tecnologia Educacional de Goiânia 

(NTE) – subordinado à Secretaria Municipal de Educação – e da Escola de Formação 

(EsFor)1 – subordinada à Secretaria de Estado da Educação. Atuando como apoio 

pedagógico, na primeira instituição, e como professor formador (designado 

anteriormente como professor multiplicador) na segunda. Tinha como responsabilidades 

a formação dos professores para o uso dos recursos tecnológicos disponíveis às escolas, 

como os microcomputadores, e o acompanhamento aos laboratórios de informática e 

demais recursos tecnológicos disponibilizados às escolas pelas instâncias municipal, 

estadual e federal. 

Atuando nessas instituições, convivi com dúvidas, inquietações, entusiasmos e 

anseios relacionados ao uso das tecnologias de informação e comunicação no processo 

escolar. Compartilhei com os colegas de NTE e com os demais participantes dos cursos 

que ministrei – em sua maioria, professores de escolas públicas – angústias, alegrias, 

esperanças, desânimos, entre tantos outros sentimentos contraditórios, na esperança de 

que a implantação dos laboratórios, inicialmente e a entrega de laptops individuais 

depois, pudessem contribuir no processo de ensino e aprendizagem de alunos e alunas 

das escolas públicas de Goiânia. 

Antes de participar das atividades nessas duas instituições atuava como 

professor do Ensino Básico e a realidade da sala de aula era marcada por falta de 

recursos didáticos (falta de mapas, de retroprojetores, de giz, de bibliotecas e salas de 

leitura), grande número de alunos em salas pequenas (dificultando aulas diferentes da 

exposição oral), alunos e professores desmotivados, carga horária de trabalho exaustiva 

e cobranças excessivas da secretaria da educação e da gestão escolar. 

Assim, na década de 1990, sob o impacto do cotidiano, dividido entre várias 

salas de aulas e mais de uma escola para trabalhar, com pouco tempo para planejar as 

atividades pedagógicas, com a deficiência dos recursos didáticos disponíveis nas escolas 

                                                 
1  O Núcleo de Tecnologia Educacional de Goiânia – subordinado à Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás – sofreu alteração em sua denominação e, a partir do ano de 2012, passou a ser 
designado como Escola de Formação – EsFor. 
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e a ausência de momentos coletivos de trabalho nas unidades escolares, bem como a 

falta de referenciais teóricos que pudessem contribuir para compreender as orientações 

que chegavam das secretarias de educação às escolas, tive meu primeiro contato com a 

temática referente à introdução dos laboratórios de informática nas escolas públicas do 

Estado. 

O colégio estadual em que trabalhava recebeu a informação da Secretaria de 

Estado da Educação – SEE, que receberia um laboratório de informática. Havia, ainda, a 

solicitação ao diretor dessa unidade escolar que indicasse alguns professores para 

participarem do processo seletivo para um curso de especialização em informática 

educativa. Convocou-se uma reunião na qual foram repassadas as informações sobre o 

processo seletivo e verificado o interesse dos professores. O único que manifestou 

interesse em participar do processo seletivo fui eu. As informações sobre este processo e 

sobre a instalação do laboratório de informática não eram muito claras, mas, mesmo 

assim, participei e fui aprovado para fazer o curso de especialização em pauta. 

Este foi meu primeiro contato com o Programa Nacional de Informática na 

Educação – PROINFO, informação obtida só no início do curso de especialização que 

ocorreu por conta de um convênio entre a Universidade Federal de Goiás – UFG e a 

SEE. A implantação de laboratórios de informática, conforme apregoado pelo 

programa, era um alento para as escolas públicas, diante de uma realidade marcada pela 

precariedade de recursos. 

Quando conclui esta especialização, fui convidado para integrar o quadro de 

professores multiplicadores dos NTE (estadual e municipal) e iniciar o processo de 

formação dos professores das escolas contempladas que receberiam os laboratórios de 

informática, bem como acompanhar a sua montagem. Todo este processo, ocorrido há 

mais de 15 anos, foi marcado por euforia nas escolas que receberiam estes laboratórios 

e, também, de receios por parte dos professores que não se sentiam preparados para a 

utilização dos computadores com os alunos; por entusiasmo e idealismo dos professores 

multiplicadores e por pouca compreensão das motivações políticas e econômicas que 

estruturaram o programa de informática educativa no Brasil naquele momento. 

Os referenciais teóricos que embasaram o curso de especialização não 

contribuíram para uma apreensão crítica do programa, nem para permitir uma análise 



 

 

18 

mais aprofundada da realidade e que fosse além do idealismo já citado. Da mesma 

forma que eu, os demais professores multiplicadores atuavam em sala de aula, conforme 

indicado anteriormente, numa realidade precária, na qual se destacava a falta de 

recursos didático-pedagógicos, ausência de incentivo profissional, falta de infraestrutura 

nas escolas e estudantes desmotivados, o que pode ter reforçado a crença de que a 

implantação dos laboratórios de informática pudesse melhorar o processo de ensino e de 

aprendizagem.  

A criação do Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo2 ocorre 

sob as diretrizes da política neoliberal da gestão de Fernando Henrique Cardoso – FHC 

em que se preconizava a modernização da administração pública, a privatização de 

empresas estatais – em especial nas áreas de comunicação e petróleo – e a eliminação de 

restrições ao capital estrangeiro. Assim, é nesse clima que o ProInfo é instituído com “a 

finalidade de promover o uso da telemática como ferramenta de enriquecimento 

pedagógico no ensino público fundamental e médio”3. 

 Os laboratórios de informática do ProInfo foram entregues às escolas públicas 

goianas a partir de 1999 e a conexão com a Internet, que nesse momento deveria ser 

providenciada pelo governo estadual, ocorreu de forma bastante lenta nos anos 

seguintes. A chegada dos computadores às escolas públicas (não em todas) foi 

considerada pelo discurso oficial como a “modernização” da educação e até como a 

panacéia para os vários problemas existentes. 

Este processo, de implantação dos laboratórios de informática nas escolas 

públicas, foi marcado por várias contradições, entre a propaganda oficial e a real 

inserção desses recursos nas unidades escolares e as dificuldades para tornar o 

computador um recurso didático para professores e alunos. 

                                                 
2  O ProInfo, inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, foi 
criado por meio da Portaria nº. 522 em 09/04/1997, com a finalidade de promover o uso da tecnologia 
informática no processo pedagógico. A partir de 12/12/2007, por meio do Decreto nº. 6.300, o ProInfo 
passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional. No transcorrer desse trabalho os objetivos e 
a trajetória do ProInfo serão apresentados. 

3  Assim, foi descrita a finalidade do programa na Portaria nº 522 de 09/04/1997. Atualmente, a 
finalidade do PROINFO é a de: “...promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento 
pedagógico no ensino público fundamental e médio” (BRASIL, 2014). É possível observar que houve 
uma mudança na troca da palavra telemática por tecnologia, embora não fique especificada qual o tipo de 
tecnologia adotada no endereço eletrônico do programa. 
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Diante das várias incoerências presenciadas nesse processo, senti-me estimulado 

a estudar o programa no aspecto que era considerado o diferencial dos programas 

anteriores que tiveram a mesma finalidade: a formação de professores. Para tanto, 

ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGE/FE/UFG), no mestrado, na linha de pesquisa 

“Formação, profissionalização docente e práticas educativas”, em que pude investigar o 

programa sob uma nova perspectiva, inclusive com outros referenciais teóricos 

diferentes daqueles que estudei na especialização citada anteriormente. Foi possível 

compreender, por meio da pesquisa para o mestrado, que havia um “discurso 

modernizante” com a entrada dos laboratórios de informática nas escolas e uma 

“precariedade da prática” na formação dos professores, na própria estrutura desses 

laboratórios, no trabalho dos professores multiplicadores e no processo ensino e 

aprendizagem envolvendo alunos e professores (SANTOS, 2007). 

Após o mestrado continuei nos NTE e continuei presenciando nas falas dos 

professores cursistas um discurso que indicava mudanças substanciais no processo de 

ensino e aprendizagem com a implantação dos laboratórios de informática e com a 

chegada da Internet nas escolas contempladas. Em seus relatos, durante os cursos, ou no 

processo de acompanhamento desenvolvido nas escolas, eram comuns as indicações de 

que os alunos ficavam mais concentrados nas atividades desenvolvidas nos laboratórios. 

Uma reclamação que aparecia de forma recorrente, por parte desses professores, 

indicava que a quantidade de computadores era insuficiente para atender de forma 

satisfatória a todos os alunos (no início do ProInfo a quantidade de computadores nos 

laboratórios entregues às escolas variava entre 20 e 40 máquinas). Assim, nessas falas, 

era possível observar um discurso de que aumentando o número de computadores o 

resultado na aprendizagem dos alunos poderia ser melhor. 

Dessa forma, quando foi divulgado o Programa Um Computador por Aluno – 

PROUCA, em algumas escolas de Goiânia e do estado de Goiás, houve manifestações 

de entusiasmo por parte dos professores das escolas e dos professores dos NTE quanto à 

melhora do desempenho escolar e, também, angústias quanto à formação para o uso 

desses equipamentos. 

No ano de 2010 começaram a chegar os laptops em Goiás. Então, acompanhei 

pelo NTE municipal a chegada dos equipamentos, a preparação da sala e dos armários 
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em que ficariam os laptops e o início da formação dos professores para utilizá-los, na 

escola municipal de Goiânia. No segundo semestre desse mesmo ano fui aprovado no 

processo de seleção para o doutorado no PPGE/FE/UFG e, logo após, comecei a 

participar do Grupo de Pesquisa: “Rede Goiana de Pesquisa em Políticas Públicas e 

Inclusão Digital” – REPPID4, que estava iniciando um projeto de pesquisa com o 

objetivo de estudar a implantação do PROUCA no estado de Goiás. Este estudo tinha 

como propósito “compreender e analisar as percepções que gestores, professores e 

alunos têm do PROUCA, sob o ponto de vista pedagógico” (TOSCHI, 2012, p. 1). 

Ao iniciar as visitas às escolas contempladas com os laptops, coletando dados 

para o projeto citado, os relatos de gestores e professores tinham críticas profundas ao 

programa, em especial, às deficiências de infraestrutura e à conexão com a Internet, 

mas, também havia indicativos de que a inserção dos equipamentos tinha promovido 

alterações no comportamento e na atenção dos alunos quando utilizados nas aulas. 

Como havia esses indicativos, por parte de alguns professores e gestores, 

realçou-se a pertinência de verificar como os alunos viram a inserção desses 

equipamentos na escola e quais os usos que eles faziam dos laptops recebidos do 

programa em foco, uma vez que há o destaque a estes sujeitos na própria nomenclatura 

do programa. A “avaliação positiva” da inserção dos equipamentos feita por 

professores/gestores é compartilhada pelos alunos? Para eles, a introdução do laptop nas 

aulas contribuiu para melhorar a sua aprendizagem? Quais os usos que os professores 

propõem para os equipamentos em suas aulas? E o que, realmente, os alunos gostariam 

de fazer com estes equipamentos? A introdução desses equipamentos em escolas de 

comunidades pobres, conforme a realidade investigada pode promover a chamada 

“inclusão” digital? Se os equipamentos nas escolas estão alcançando o objetivo da 

imersão na cultura digital, qual o papel dos alunos e professores nesse processo? O que 

mudou nas aulas, na perspectiva dos alunos, com a utilização dos equipamentos e da 

conexão à Internet? Estas foram algumas questões iniciais que me motivaram a 

                                                 
4  Grupo de pesquisa coordenado pela Profª. Drª. Mirza Seabra Toschi, que tem como objetivo a 
produção e socialização de conhecimentos relativos às políticas públicas educacionais, de inclusão digital 
e social, prioritariamente na Região Centro-Oeste, no sentido de subsidiar a formulação de tais políticas. 
Disponível em: <http://www.fapeg.go.gov.br/gestor/print_indicador_rede.php?rede=483> Acesso em 
setembro de 2013. 
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pesquisar os alunos das escolas públicas de Goiânia contempladas pelo Programa Um 

Computador por Aluno. 

O PROUCA tem entre seus objetivos: a utilização educacional dos laptops, a 

inclusão digital e o adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil. Estes 

objetivos foram alcançados nas escolas que receberam equipamentos do programa em 

Goiânia? O investimento público nesses equipamentos correspondeu às expectativas dos 

sujeitos das escolas que foram contempladas por este programa de inclusão digital? 

Assim, o objetivo principal desse estudo foi verificar as formas como os alunos 

das escolas públicas contempladas em Goiânia com o PROUCA utilizam os 

equipamentos recebidos e a compreensão que possuem quanto às possibilidades e 

limites desse programa em sua realidade escolar. Partindo desse objetivo, procurei 

verificar os usos que os alunos das escolas públicas de Goiânia fazem dos equipamentos 

e a compreensão que possuem quanto ao PROUCA, enquanto política de inclusão 

digital via ambiente escolar. Como se trata de uma política pública de inclusão digital é 

preciso verificar como estes equipamentos estão sendo utilizados pelos alunos e se estão 

permitindo o trabalho colaborativo e a construção do conhecimento que se espera dos 

mesmos. Será que o uso desses equipamentos está sendo diferente do uso dado aos 

laboratórios de informática? Como os alunos percebem e utilizam estes equipamentos? 

A participação dos alunos na “sociedade em rede” está sendo alcançada com o 

programa? O objetivo de inclusão digital dos alunos está sendo contemplado pelo 

PROUCA? São questões norteadoras para as quais esta pesquisa buscou as respostas. 

Considero que as questões apresentadas podem indicar a pertinência desse programa, 

pois, trata-se de um investimento público no processo educacional, e com ele os 

equipamentos poderão contemplar segmentos que se encontram excluídos do processo 

de incorporação das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, procurei averiguar o uso que os alunos fazem dos equipamentos 

recebidos, verificando a utilização e os significados dados aos equipamentos do 

PROUCA pelos sujeitos envolvidos das escolas contempladas e se o propósito da 

inclusão digital via ambiente escolar foi atingido com este programa. 
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O PROUCA já foi tema de outras pesquisas na área educacional5, em programas 

de pós-graduação de universidades públicas e privadas, tais como a de Camboim 

(2008), Kist (2008), Mendes (2008), Marques (2009), Mascarenhas (2009), Silva 

(2009a), Silva (2009b), Bento (2010), Santos (2010), Moraes (2010), Moreira (2010), 

Pontes (2011), Piorino (2012) e Rigoni (2012). Essas pesquisas tiveram como temáticas 

a formação de professores, as mudanças ocorridas nos currículos das escolas com a 

entrada dos laptops e os resultados das escolas que receberam os primeiros 

equipamentos. Em quase todas essas pesquisas, o foco estava no professor ou no gestor 

da escola, com raras exceções esteve no aluno. Então, ao desenvolver esta investigação 

este aspecto foi levado em consideração, ou seja, contribuir para a produção de 

conhecimentos que possam desvelar aspectos significativos da realidade de alunos e 

alunas de escolas públicas que receberam equipamentos portáteis por meio de uma 

política pública de inclusão digital. 

Este estudo se pautou numa abordagem qualitativa, pois, por meio dela foi 

possível o conhecimento e a análise dialética da realidade investigada. A abordagem 

dialética do problema significa sua apreensão em sua complexidade, com seu caráter 

histórico e social em busca da produção de conhecimentos que possam ser socialmente 

relevantes. 

O PROUCA tem entre seus objetivos o uso do laptop por alunos e professores 

das escolas contempladas em atividades educacionais, promovendo a imersão desses 

indivíduos na cultura digital. Assim, constituem-se elementos importantes para análise 

dos usos que os alunos fazem dos equipamentos e em que medida ocorre a sua imersão 

nessa cultura digital. 

Para contemplar esta investigação fiz observações, ouvi relatos espontâneos de 

gestores e professores e para escutar os alunos fiz opção pelo uso do grupo focal. Esta 

pesquisa possui uma perspectiva social e, portanto, a utilização dos grupos focais para 

analisar como os alunos compreendem o PROUCA, a meu ver, pôde contribuir para o 

levantamento de dados e análise da realidade social investigada. O grupo focal é uma 

técnica de levantamento de dados que permite capturar formas de linguagem, 

expressões e tipos de comentários dos segmentos pesquisados e, portanto, pode elucidar 

                                                 
5  Estas pesquisas serão apresentadas no quarto item do Capítulo 2 dessa tese.  



 

 

23 

aspectos fundamentais da realidade investigada. E para contemplar os dados obtidos na 

realidade pesquisada fiz a opção pela Análise de Conteúdo por entender que, por seu 

meio, é possível ir além das “falas” dos sujeitos, aprofundando a compreensão das 

mensagens colhidas, verbais e não-verbais. 

O resultado desse estudo consubstancia-se nessa tese que se encontra estruturada 

em quatro capítulos, nos quais procurei descrever a complexidade da realidade 

investigada, no sentido de contribuir para a produção de saberes sobre o PROUCA. 

No Capítulo 1, intitulado “Tecnologias digitais na sociedade e na educação”, 

apresento, numa perspectiva histórica, as etapas do desenvolvimento tecnológico ao 

longo da história humana. Apresento algumas classificações e denominações dessas 

etapas, empreendidas por diferentes teóricos, tais como: Lévy (1999); Lemos (2002); 

Castells (2000); Santaella (2012); Vargas (1994), entre outros. Após a apresentação 

dessa periodização/classificação empreendida por estes estudiosos, passo a apresentar as 

características da sociedade atual, que é denominada como “sociedade da informação”, 

“sociedade do conhecimento” ou “sociedade em rede”. Em seguida, analiso como se dá 

a formação humana na sociedade atual. Por fim, são caracterizadas a infância e a 

juventude na chamada cibercultura e em como se dá o encontro dessas culturas juvenis 

com a escola. 

No Capítulo 2, “Relações entre escola e tecnologias: inclusão digital via 

ambiente escolar”, procuro destacar as mudanças ocorridas com a frequente utilização 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC) pelos jovens e a forma como a 

escola se comporta ante esta utilização. Faço uma retrospectiva dos programas que 

antecederam o PROUCA, procurando historicizar o processo de inclusão digital 

ocorrido no país. Logo após, apresento o Programa Um Computador por Aluno – 

PROUCA, como ele foi estruturado, seus objetivos e em como tem sido implantado nas 

escolas públicas. Apresento as produções acadêmicas sobre este programa, bem como 

outras produções, tais como relatórios e livros, procurando evidenciar os aspectos já 

investigados e os resultados obtidos.  

O Capítulo 3, “Construção Teórico-metodológica”, foi estruturado para 

apresentar o objeto da pesquisa e detalhar este estudo, enfatizando as opções 

metodológicas e as técnicas de coleta de dados utilizadas. Detalhando a perspectiva 
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metodológica, apresento as principais características do grupo focal, uma vez que foi 

uma técnica escolhida para coletar os dados, e a Análise de Conteúdo, utilizada para 

contemplar os dados obtidos durante a pesquisa. Indico, ainda, no desenrolar do 

Capítulo, o contexto geográfico e sócio-econômico e outras características relevantes do 

lócus desse estudo, ou seja, as escolas públicas selecionadas para esta investigação. Para 

o desenvolvimento desse capítulo, busquei as contribuições teóricas de Gatti (2002, 

2012), Triviños (1987), Demo (1981), Ludke e André (1986), Chaves (2006) e Lavinas 

e Veiga (2012). 

Destaco no Capítulo 4 o contexto das escolas pesquisadas e a forma como foram 

selecionados os sujeitos participantes da pesquisa. Apresento os grupos focais, 

destacando os aspectos mais relevantes obtidos com eles, bem como os dados obtidos 

nas escolas. Destaco os resultados obtidos com os grupos focais, mas, apresento 

também outros dados que as visitas às escolas, as conversas informais com gestores, 

coordenadores e professores, bem como os relatórios entregues à gestão escolar 

proporcionaram à pesquisa. 

Como afirmei anteriormente, pretendo com a apresentação desse estudo 

contribuir para a produção de conhecimentos referentes ao PROUCA e espero que os 

resultados obtidos na pesquisa possam auxiliar no desvelamento da realidade referente 

aos programas e projetos governamentais de inclusão digital via ambiente escolar. 
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CAPÍTULO – 1 – TECNOLOGIAS  DIGITAIS NA SOCIEDADE ATUAL 

O esforço em classificar, em periodizar a trajetória humana sobre a Terra data do 

início da Modernidade (conceito este também elaborado a partir desse esforço), quando 

a História foi dividida em períodos ou idades. E a periodização leva em conta aspectos 

relativos à vida dos homens em sociedade, sua cultura e seu modo de produzir os bens 

necessários à sua sobrevivência. Para Aquino (1980), a própria concepção de mundo 

dos homens depende muito do modo de vida da própria sociedade e da posição que 

ocupam nela. Nesse sentido, a preocupação em classificar a História em períodos, 

dependendo da posição e da visão de quem faz esta classificação, concentra-se em 

certos aspectos do desenvolvimento humano, ora valorizando um, ora outro ou mesmo 

demarcando com fatos considerados os mais relevantes para as sociedades humanas, o 

que implica o reconhecimento de aspectos considerados significativos a uma 

determinada sociedade.  

Assim, por exemplo, a classificação tradicional da História humana em Idades – 

Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea – amplamente 

difundida e aceita, privilegia fatos históricos relativos, principalmente, às sociedades 

européias, enfatizando, portanto, visões eurocêntricas a respeito do Homem. Dessa 

forma, os fatos singulares utilizados para demarcarem as etapas ou idades históricas 

refletem, na realidade, um conjunto de transformações – sociais, políticas, ideológicas, 

econômicas – que ocorrem progressivamente ao longo do processo histórico 

(HOBSBAWN, 1998). É preciso considerar, portanto, que as classificações ou as 

periodizações históricas podem apresentar contradições ou arbitrariedades, dependendo 

dos parâmetros utilizados para fazê-las. 

Um aspecto que desperta a atenção refere-se aos artefatos tecnológicos 

utilizados pelos homens em sua trajetória evolutiva até os dias atuais. São tão 

importantes que muitos utilizam estes artefatos para demarcarem os períodos históricos, 

fugindo às classificações tradicionais da História. As tecnologias utilizadas pelos 

homens em sua trajetória histórica merecem destaque, pois, indicam como eles 

conseguiram superar as dificuldades na busca por sua sobrevivência e desenvolvimento 

em como, por meio de sua utilização, dominaram a natureza, conformando-a às suas 

necessidades, e, também, ampliando o domínio sobre outros homens. 
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Partindo desse entendimento, procuro neste capítulo apresentar as etapas do 

desenvolvimento tecnológico no processo histórico humano apontado por alguns 

teóricos, em especial no que se refere ao desenvolvimento tecnológico e as 

características da sociedade atual, como “sociedade da informação”, “sociedade do 

conhecimento” ou “sociedade em rede”, sociedade constituída pela ação humana.  

Em seguida, analiso a sociedade da informação e os novos processos de 

formação humana, enfatizando o trabalho desenvolvido nas redes de colaboração e, por 

fim, apresento a infância e a juventude na chamada cibercultura. 

Este Capítulo, base teórica desse trabalho, busca apresentar a historicidade das 

tecnologias no processo de constituição das sociedades humanas, enquanto produtos do 

trabalho humano. Ao mesmo tempo em que refuta o determinismo tecnológico, que 

imputa às tecnologias papel determinante na constituição das sociedades humanas, 

procura enfatizar a atividade humana como a mola propulsora do progresso e da 

constituição de sua história. Estes aspectos indicam como a tecnologia será analisada, 

destacando seu papel no contexto atual, para auxiliar na compreensão do PROUCA – 

programa de inclusão digital via ambiente escolar, objeto dessa pesquisa. 

1. O processo histórico e o desenvolvimento tecnológico humano 

As sociedades humanas se organizaram ao longo do tempo buscando a sua 

sobrevivência na extração dos recursos naturais e à medida que foram avançando na 

extração ou na produção dos bens necessários à sua sobrevivência, foram inventando 

e/ou aprimorando instrumentos que lhe permitissem um maior nível de produção ou que 

diminuíssem a fadiga que resultavam dessas atividades. 

O esforço desenvolvido pelas sociedades humanas ao longo da história na 

aquisição de sua sobrevivência material proporcionou às gerações atuais alcançarem 

elevados níveis de desenvolvimento tecnológico, se comparados às comunidades 

primitivas. Para Borgmann (2006), desenvolvimento tecnológico é o processo pelo qual 

a ciência se desenvolve, com seu caráter cumulativo e histórico, constituindo os 

fundamentos para a reconstrução de métodos, técnicas e processos, disponibilizando aos 

homens os avanços necessários à consolidação e/ou ao aprimoramento das tecnologias 

em uso. Acredito que esta conceituação possa induzir à ideia de progresso, este tido 



 

 

27 

como um mito, o destino de todos os povos e nações, num processo único e linear. Para 

Dupas (2007, p. 76), “o mito do progresso indicaria uma racionalização crescente da 

sociedade ligada à institucionalização da evolução científica e técnica”. Ao utilizar o 

conceito de Borgmann (2006) destaco o aspecto relacionado ao processo e à evolução 

técnica e científica, porém, não vejo o desenvolvimento tecnológico como um processo 

único e linear, vejo-o como um processo histórico marcado pela constante atividade de 

homens e mulheres na busca pelo domínio da natureza, na aquisição de conhecimentos e 

no desenvolvimento constante de artefatos que pudessem auxiliá-los no processo 

produtivo e, consequentemente, na elaboração de sua cultura. 

À medida que os homens desenvolveram meios de vencerem suas limitações 

físicas e forjaram os utensílios e ferramentas para aumentarem a produção; à medida 

que subjugaram a natureza e passaram a extrair dela os recursos para sua sobrevivência; 

e, à medida que passaram a viver em grupos, tornando-se cada vez mais um animal 

social, as formas de extração dos meios para a sua sobrevivência foram tornando-se 

mais complexas, até atingir a configuração atual. 

Mancebo (2009) indica que os modos de produção material e simbólica da 

sociedade atual são engendrados por uma revolução tecnológica, que impacta o 

comportamento das pessoas e a sociedade. Para ela, o desenvolvimento das tecnologias 

contemporâneas introduz novas pautas de trabalho, configurando relações inéditas do 

sujeito com o seu entorno, criando novos espaços de valores e representações 

dependentes dos recursos tecnológicos e respaldando a disseminação de uma cultura 

digitalizada que afeta cada vez mais as formas de relacionamento entre os sujeitos. 

Entendo que para atingir este patamar de desenvolvimento tecnológico6 houve 

um longo processo histórico em que as tecnologias foram se transformando, para 

atenderem às necessidades materiais dos homens e suas formas de organização social de 

produção, e ao mesmo tempo contribuindo na transformação das sociedades humanas. 

Considero ainda que nesse longo processo, em que o Homem7 desenvolve-se 

                                                 
6  Embora os níveis de desenvolvimento não sejam iguais para todos os povos e os bens e riquezas 
produzidos pelos mesmos são distribuídos também de forma desigual, é possível constatar que as 
tecnologias atuais atingem de forma indistinta as várias sociedades humanas, com impactos variados e 
diferentes, principalmente, pela dinâmica atual do modo de produção capitalista.  

7  Utilizo o termo Homem no sentido amplo do humano; do grego ánthropos, relativo a homens e 
mulheres. Segundo Coelho (2009, p. 26), “o grego possui três termos para se referir aos seres humanos. O 
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culturalmente, ao produzir as tecnologias e as condições de vida, é possível classificar 

sua trajetória histórica em etapas de acordo com algumas características das tecnologias 

desenvolvidas e utilizadas pelos homens na transformação da natureza. 

Em sua trajetória histórica, a humanidade conheceu fases diferenciadas de 

desenvolvimento e uso de tecnologias que pudessem auxiliá-la na superação de 

problemas e na busca do aumento da produção, do conforto e de produtos simbólicos, 

de representações e ideologia que, por sua vez, transformam a natureza e a cultura. 

Assim, é possível visualizar algumas etapas de desenvolvimento tecnológico na história 

humana, com distintas tecnologias nos diversos agrupamentos no sentido de dominar a 

natureza e prover suas necessidades de sobrevivência. 

Sancho (1998), ao analisar de forma dialética a relação entre o indivíduo e o seu 

ambiente e a cultura tecnológica, alerta para o risco da descontextualização, ou seja, o 

perigo de se considerar como cultura tecnológica apenas os instrumentos de invenção 

mais recentes.  

Para Sancho (1998), é preciso considerar o contexto tecnológico e compreender 

que as tecnologias atuais, sintetizadas nas tecnologias da informação e comunicação 

(TIC), são produtos do seu tempo e, portanto, não são mais importantes que outras 

tecnologias de outros momentos históricos. Mas, é possível perceber que, em grande 

parte das sociedades atuais, essas tecnologias são os símbolos emblemáticos do 

momento histórico atual alcançado pela humanidade. E elas influenciam sobremaneira 

as relações sociais, políticas, econômicas atingindo com variados impactos a vida 

cotidiana. Como bem destaca Mancebo (2009, p. 201), “desde os primórdios, as 

possibilidades de uso, reinvenção e construção de sentidos na relação ontológica do 

homem com o mundo têm se estabelecido pela mediação tecnológica”.  

É preciso destacar que, atualmente, quando se fala em tecnologias, somos 

remetidos quase que imediatamente para os instrumentos do contexto atual, que contam 

                                                                                                                                               
termo anér, andrós, que deu origem em português a andrologia, se refere ao homem, no sentido de varão, 
homem feito, guerreiro, sem oposição aos deuses, ao passo que gyné, gynaikós, que deu origem a 
ginecologia, se refere à mulher. O substantivo ánthropos, entretanto, se refere ao homem em sentido 
genérico, incluindo o homem/varão e a mulher, ou seja, à espécie humana, aos humanos em oposição ao 
divino e diferente dos animais”. 
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cada dia com uma surpreendente capacidade de processamento e armazenamento de 

dados, em complexas operações nos vários campos da atividade humana. 

Mancebo (2009) afirma que os efeitos do uso dessas tecnologias no cotidiano 

das sociedades atuais podem indicar que as evoluções tecnológicas alteram 

significativamente as noções de tempo e de espaço, bem como o sistema produtivo e as 

relações que o Homem estabelece com a vida, com o pensamento e com o trabalho. 

Embora haja destaque para as tecnologias da atualidade, até porque são fruto 

desse momento histórico vivenciado pela humanidade, é preciso não perder de vista que 

em outros momentos históricos outras tecnologias tiveram seu papel e sua importância 

para o desenvolvimento das sociedade humanas. Isto indica que as tecnologias são 

resultados da ação humana no contínuo processo de transformação da natureza, na 

extração dos bens necessários à sua sobrevivência e, no caso do sistema produtivo 

capitalista, à sua acumulação. 

Vargas (1994, p. 19) descreve a tecnologia como um saber fazer baseado em 

teoria e experimentação científica. Para este autor, a tecnologia hoje é a atividade de 

transformação do mundo, de resolução de problemas práticos, de construção de obras e 

fabricação de instrumentos, tudo baseado em conhecimentos científicos e por processos 

cientificamente controlados. 

Antes de chegar à definição atual de tecnologia, Vargas (1994) apresenta os 

conceitos de técnica e techné, o que, de certa forma, classifica também os períodos 

históricos envolvidos. Segundo este autor, existem distinções entre os conceitos de 

técnica, techné e de tecnologia. A técnica pode ser entendida como “um saber fazer que 

caracteriza a presença de uma cultura humana” (VARGAS, 1994, p. 19). Isto indicaria o 

surgimento da técnica como simultânea ao próprio Homem, uma vez que ela aparece 

com a fabricação de instrumentos e ele se distingue dos demais animais a partir desse 

instante, ou seja, a partir do momento que fabrica seus instrumentos com uma 

determinada intenção. E esta fabricação já corresponderia a um saber fazer, que é a 

própria técnica. Para este autor todas as técnicas tiveram origem mágica, ou seja, 

apareceram com o intuito de modificar o mundo e intervir nas leis da natureza para 

modificar-lhes o curso. A forma como inicialmente a transmissão dos conhecimentos 

técnicos foi repassada de geração a geração têm um caráter mágico, repassados entre os 
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membros de uma família, comunidade ou corporação, no sentido de sua própria 

preservação. 

Quanto à techné grega “é uma forma elaborada e sistematizada de técnica” 

(VARGAS, 1994, p. 19), diferenciando-se em sua elaboração e na forma de 

transmissão, uma vez que ela passa de geração a geração por meio de livros e 

compêndios. Assim, a techné grega não tem o caráter mágico e simbólico da técnica, 

não é tida como um segredo que precisa ser mantido entre poucos, pelo contrário, por 

meio de sua transmissão8 alcançava-se um maior número de pessoas e povos, 

contribuindo para a própria evolução técnica.  

Outros estudos (LÉVY, 1999; LEMOS, 2002; SANTAELLA, 2012; 

CASTELLS, 2000) apontam para as fases ou etapas de desenvolvimento tecnológico e 

suas características mais relevantes no desenvolvimento cultural dos homens. Estas 

características ressaltam as formas de se produzir e relacionar em sociedade e na própria 

constituição humana. 

De acordo com estes estudos, a humanidade conheceu várias fases de 

desenvolvimento tecnológico e elas provocaram alterações substanciais na vida de 

homens e mulheres, tanto na forma de produzir quanto na de se comunicar. 

Entre os estudos, destaca-se o de Pierre Lévy (1999), que indica que. a 

humanidade passou (ou está passando) por três fases distintas, consideradas “tempos do 

espírito”: a da oralidade, a da escrita e a informático-midiático, nas quais, 

respectivamente, os tipos de saber são: narrativo, teórico e o operacional; o autor 

destaca que a base desses tipos de saber estão marcados, respectivamente, pela 

ritualidade, pela interpretação e, por último, pela simulação. 

De acordo com esta classificação conceitual, os termos adotados pelo autor 

indicam a forma de registro e conservação da produção humana, isto é, da apreensão do 

homem sobre o mundo. Indica, ainda, que estas fases se sucedem e coexistem no tempo 

e no espaço, não permitindo assim considerar as fases de forma linear. Assim, é possível 

                                                 
8  A transmissão ocorria por meio dos tratados técnicos, dos livros ou compêndios e, embora o 
número de pessoas que tinham acesso a eles não fosse grande, ainda assim era maior dos que os 
conhecimentos técnicos anteriores à techné grega, que ficavam limitados às famílias, comunidades ou 
corporações e eram repassados, geralmente, de forma oral.  
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que no momento em que alguns povos já se encontrem na fase informático-midiático, 

outros ainda se encontrem na da oralidade e, até dentro de um mesmo agrupamento 

humano, pode-se encontrar estas fases se interpenetrando, com a coexistência dos 

suportes que as caracterizam. 

Para o autor em questão, a fase da oralidade indica o momento histórico em que 

as comunidades compartilham seus conhecimentos, sua cultura por meio de “rituais”. A 

própria oralidade é perpassada por uma “aura” devido à sua importância para a 

sobrevivência do grupo; a memória individual tem muita importância, pois, o “saber” é 

transmitido oralmente entre os membros das tribos. Nessa fase, a escrita não se encontra 

presente na cultura humana. Os conhecimentos básicos da sobrevivência dos indivíduos 

se dão por meio da transmissão oral, de uma geração para outra. 

Para Lévy (1999), a escrita teve origem num passado relativamente recente, se 

for comparada com os muitos milhares de anos porque passou a evolução humana 

anteriormente, isto é, o progresso intelectual humano até chegar à sistematização de 

uma escrita passou por um processo evolucionário dinâmico, chegando ao 

desenvolvimento mental capaz de se fazer entendido por meio da escrita. Interessante 

destacar que o modus vivendi humano não sofreu inicialmente grandes mudanças com o 

advento da escrita, isto porque, de acordo com as investigações históricas, ela nasceu 

para satisfazer necessidades das castas no registro das colheitas, dos impostos e outras 

atividades referentes ao domínio das classes populares por uma minoria letrada. 

O tempo denominado informático-midiático estrutura-se a partir do 

desenvolvimento da cibernética e da informática. Esta etapa do desenvolvimento 

humano se caracteriza por uma pluralidade de inovações, nas quais se destacam às 

relacionadas às tecnologias da informação e comunicação. A utilização das redes de 

computadores, para os mais diversos fins, comprova como as tecnologias da informática 

e das comunicações mudaram os diversos aspectos da vida cotidiana. 

Por conta daquilo que é apresentado como “atitude geral frente ao progresso das 

novas tecnologias, (da) virtualização da informação que se encontra em andamento e a 

mutação global da civilização que dela resulta” Lévy (1999, p. 13) apresenta dois 

conceitos para reforçar as características do tempo informático-midiático, que são: o 

ciberespaço e a cibercultura. 
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O autor indica o ciberespaço como o meio de comunicação nascido da 

interconexão dos computadores. Ele afirma que o conceito especifica tanto a 

infraestrutura material da comunicação digital, quanto o universo oceânico de 

informações que ele abriga e os seres humanos que navegam e alimentam este universo. 

Ao conceito apresentado é possível acrescentar que o ciberespaço trata-se de um 

ambiente imaterial, constituído por um conjunto de informações e conhecimentos 

disponibilizados pelas pessoas na forma digitalizada. Esta produção digital seria, 

portanto, a forma de registro predominante no período designado como informático-

midiático. 

Com relação à cibercultura, trata-se do conjunto de técnicas materiais e 

intelectuais, bem como de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que evoluem junto com o desenvolvimento do ciberespaço. Assim, o ciberespaço, local 

abstrato, imaterial ou virtual, é o local em que se forma a cibercultura. A breve 

descrição desses dois conceitos se dá no sentido de mostrar uma realidade diferenciada 

em vista das etapas anteriores do desenvolvimento humano. Evidentemente, não se trata 

de valorizar a atual etapa de desenvolvimento em detrimento das anteriores, mas, de 

apresentar as características diferenciadas de produção e registro da cultura humana que 

passa a ser digitalizada e que se encontra disponibilizada para acesso, embora nem todos 

consigam acessá-la.  

A periodização e os conceitos apresentados por Lévy (1999), bem como dos 

demais autores que serão apresentados a seguir, destaca, resumidamente, uma apreensão 

da caminhada humana e retrata brevemente três grandes fases de desenvolvimento 

histórico-cultural. 

A última fase indicada por Lévy (1999), a informático-midiática pode ser 

encontrada também em Schaff (1995), quando ele apresenta a tríade revolucionária 

constituída pela microbiologia, pelas novas formas de energia e pela microinformática. 

Para este autor, a combinação dessas três revoluções técnico-científicas marca a atual 

fase de desenvolvimento humano. 

Outro aspecto que pode ser enfatizado diz respeito às características que estas 

tecnologias apresentam no sentido de potencializar o trabalho, as comunicações 

humanas e as relações sociais como um todo. 
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Assim, no campo específico da revolução microeletrônica, há o surgimento e o 

desenvolvimento de equipamentos e utensílios variados que ocupam algumas atividades 

humanas, ou que potencializam o trabalho humano, como os computadores, por 

exemplo, que agregam características como rápido processamento de dados e 

possibilidades de arquivamento de uma grande quantidade de informações, além de 

propiciar, via redes, a possibilidade de comunicação. É possível verificar as 

consequências dessa revolução microeletrônica na atualidade, pois, ao mesmo tempo em 

que ela potencializou as capacidades de comunicação e de desenvolvimento de 

atividades complexas, ela também tornou ainda mais aguda as contradições do sistema 

econômico excludente que vigora na maioria dos países, exigindo novas habilidades dos 

trabalhadores e substituindo-os por equipamentos cada vez mais sofisticados.  

A revolução microbiológica, segundo Schaff (1995), se caracteriza pela 

engenharia genética e suas pesquisas do código genético e as possibilidades de seleção e 

de alteração genética. Ao apontar as alterações promovidas pela revolução 

microbiológica, Schaff (1995) indica que por meio dela, provavelmente, ocorrerão 

mudanças espetaculares, proporcionando aos homens a possibilidade de domínio da 

natureza em geral, bem como a individual. O autor afirma que a descoberta do código 

genético dos seres vivos e sua gradual decifração permitem aos homens interferirem 

cada vez mais nas leis do desenvolvimento da natureza orgânica.  

Schaff (1995) ainda credita à engenharia genética a possibilidade de intervenção 

no código genético e a perspectiva de atuação sobre doenças congênitas e na produção 

de novas variedades de plantas e animais mais resistentes às enfermidades e condições 

naturais desfavoráveis. O autor sinaliza, por fim, quanto aos riscos dessa revolução, 

uma vez que os cientistas podem, por meio da alteração genética, intervir na 

personalidade humana, por meio dos clones ou da “seleção” das espécies. Embora esses 

riscos, ele afirma que é preciso dar continuidade ao processo investigativo, pois, a 

humanidade não deve abandonar o avanço do conhecimento pelo fato de acarretar 

perigos sociais e riscos de abuso por parte de indivíduos ou grupos. Para Schaff (1995, 

p. 24) “Nenhum avanço do conhecimento humano é em si reacionário ou negativo, já 

que tudo depende de como o homem o utiliza como ser social [...]”. Ele defende que em 

hipótese alguma o temor do abuso do conhecimento humano leve à proibição desse 

conhecimento. Embora o autor faça esta defesa, é preciso não se esquecer que o 
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conhecimento, nas sociedades divididas em classes, é utilizado no sentido de manter o 

controle e a submissão das camadas baixas e a perpetuação do domínio das classes 

dominantes.  

Por fim, a tríade revolucionária identificada por Schaff (1995) tem na revolução 

energética seu terceiro elemento. Segundo ele, esta se dá com a descoberta e 

substituição das fontes de energia, por outras mais eficientes e com potencial maior de 

permanência ou inesgotabilidade, como a energia solar, a geotérmica e a termonuclear. 

O autor indica que ao mesmo tempo em que se procura novas fontes de energia, há uma 

constante preocupação na economia humana de buscar ampliar a produção das fontes de 

energia já existentes, como a petrolífera, por exemplo.  

Para Schaff (1995), esta tríade revolucionária – microeletrônica, microbiologia e 

energia nuclear – associada a outras técnicas, tais como a cibernética, as redes de 

comunicação e outras, assinalam o caminho do desenvolvimento tecnológico atual, 

indicando rumos e alterando a vida de diversas comunidades humanas, em todos os 

aspectos de sua realidade (sócio-econômicas, políticas, culturais, etc). Schaff (1995, p. 

22) afirma que as “capacidades intelectuais do homem são ampliadas e inclusive 

substituídas por autômatos, que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na 

produção e nos serviços”. Se, por um lado, há uma ampliação das capacidades humanas 

é preciso destacar que, por outro, há outros aspectos a serem considerados, como os 

postos de trabalho que são suprimidos pelas máquinas e equipamentos, as exigências 

crescentes de atualização para os profissionais e a consequente sobrevivência no 

mercado de trabalho, a sobrecarga de trabalho não remunerado por conta de ter que se 

manter constantemente conectado. Assim, o que poderia ser comemorado, por conta da 

substituição do trabalho humano por autômatos, que seria o tempo para a fruição, acaba 

se tornando mais uma preocupação para os trabalhadores. 

As análises de Adam Schaff (1995) procuraram demonstrar os aspectos 

constitutivos da realidade humana no final do século XX, apresentando um quadro 

marcado pelo desenvolvimento técnico-científico alcançado pela humanidade no 

contexto em estudo. Suas “previsões” relativas às alterações na microbiologia, na 

microeletrônica e nas novas fontes de energia ainda são bastante pertinentes. 
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Ao refletir sobre o desenvolvimento tecnológico ao longo da história, Lemos 

(2002) classifica-o em três fases distintas e progressivas – a fase da indiferença, que se 

inicia nos primórdios da humanidade e vai até a Idade Média; a fase do conforto, que 

corresponde à modernidade, e a fase da ubiqüidade, ou pós-modernidade. 

Ele indica que não é possível demarcar precisamente a passagem de uma fase 

para a outra, especialmente no que se refere às duas últimas, uma vez que não é 

consensual a utilização da denominação pós-modernidade. 

Na fase da indiferença, o principal traço é a “mistura entre arte, religião, ciência 

e mito” (LEMOS, 2002, p. 56). Nessa fase, a vida social é um todo coerente que gira em 

torno de um universo sagrado; a técnica e a ciência, nessa fase estão imersas numa 

dimensão global, isto é, não possuem um estatuto privilegiado, elas não são 

independentes das outras esferas da realidade. O olhar em relação à técnica nesse 

momento está próximo da indiferença. 

De acordo com Lemos (2002), este período tem no mágico e no divino suas 

características mais marcantes, são poderes supremos que governam o mundo de forma 

implacável. Dessa forma, o conhecimento é um dom concedido por Deus. Outras 

características dessa fase indicam a repetição e a retransmissão oral do saber, bem como 

o valor da tradição e este saber como inspiração divina, dada a algumas pessoas 

privilegiadas. Nessa fase, o aprendizado fundamentava-se na reprodução de crenças, 

ritos e técnicas para a subsistência. 

A fase da indiferença, segundo Lemos (2002), desemboca no chamado período 

medieval, no qual o saber ficava restrito ao movimento dos mosteiros e igrejas, 

reservado a poucos escolhidos. O aspecto referente à transmissão oral é reforçado e os 

mitos e ritos funcionavam como formas narrativas para a perpetuação e propagação dos 

conhecimentos. 

Com a invenção da escrita foi possível o registro de fatos e ideias (e sua 

resistência no tempo e propagação no espaço geográfico), a transmissão oral e a 

dependência da memória enfraquecem, bem como o risco de distorções nessa 

transmissão. 
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A fase do conforto na periodização de Lemos (2002) – localizada no início da 

modernidade – é marcada pela dessacralização da natureza, a qual passa a ser 

controlada, explorada e transformada pela atividade humana, com vistas à ampliação do 

conforto e da acumulação de bens advindos dessa exploração. 

Para Lemos (2002), é nessa fase que a razão torna-se independente e a norma 

que dirige o progresso das condições materiais da existência. O autor afirma que a 

ciência substitui a religião no monopólio da verdade e que a tecnologia faz do homem 

um Deus na administração racional do mundo. 

A valorização do homem e a supremacia da razão passam a justificar o domínio 

da natureza para a garantia do progresso econômico e social. Inspirada pela obra de 

Descartes (1596 – 1650)9, este período – a fase do conforto – tem como características 

marcantes o iluminismo – em contraposição à fase anterior marcada pelo obscurantismo 

medieval – e o cartesianismo, no qual sobressaí o antropocentrismo e o racionalismo em 

detrimento do teocentrismo e da teologia cristã da fase anterior. A ciência substitui a 

religião no monopólio da verdade e a tecnologia faz do homem um Deus na 

administração racional do mundo.  

É na fase do conforto que o sistema produtivo passa a depender cada vez mais 

do uso das máquinas e o modelo capitalista de produção, que passa a ser predominante 

na maior parte dos países ocidentais, centra-se na relação oferta/demanda, provocando 

alterações substanciais nas relações sociais e produtivas, na qual a divisão social do 

trabalho desenvolve-se no sentido de movimentar a produção em escala de mercadorias 

padronizadas e voltadas para um mercado massivo. 

Se na fase anterior, a da indiferença, predominava a transmissão oral e escrita do 

saber, na fase de conforto são outros os instrumentos utilizados, pois, é na modernidade 

que o desenvolvimento tecnológico e industrial irá transformar radicalmente a 

comunicação, com a entrada dos modernos meios de comunicação, que permitirão a 

                                                 
9  René Descartes (1596 – 1650), filósofo, físico e matemático francês que contribuiu para as 
formulações filosófico-científicas que culminaram no racionalismo ocidental. Ele foi uma das figuras-
chave na Revolução Científica da Modernidade. Para Descartes a razão deveria permear todos os 
domínios da vida humana e a apreciação racional de todas as coisas deveria tornar-se numa atividade 
libertadora, voltada contra qualquer dogmatismo. 
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circulação de informações. Isto se dá, inicialmente, por meio dos sistemas de correio, do 

telégrafo e da telefonia. 

Segundo Primo (2008, p. 58), “o que de fato transformou a sociedade do século 

XX foram os meios de comunicação de massa”. Este autor acrescenta que, se por um 

lado há os que indicam que os meios de comunicação de massa democratizaram o 

acesso às informações, por outro, há os estudiosos que afirmam que a comunicação 

massificada se associou bem aos interesses hegemônicos, à medida que contribuiu para 

a alienação dos receptores. 

Primo (2008) destaca ainda que a última década do século XX testemunhou uma 

revolução na área da comunicação, a Internet. Ele afirma que, apesar do uso da Internet 

por militares e alguns professores universitários na década de 1960, foi só nos anos 

1990 que ela se popularizou com os serviços de e-mail, listas de discussão, comércio 

eletrônico, etc. Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, 

temos o advento da fase da ubiquidade. 

A última fase, da ubiquidade, segundo Lemos (2002), corresponde à pós-

modernidade e à cibercultura. Essa é a fase da comunicação e da informação digital, que 

corresponde à conclusão da fase do conforto (uma vez que agora a natureza é 

controlável) e ao surgimento da tecnologia digital que permite escapar do tempo linear e 

do espaço geográfico. Esta fase vincula-se aos condicionamentos advindos do uso das 

tecnologias digitais na sociedade. O surgimento de equipamentos como notebooks, 

netbooks, smartphones e os modernos aparelhos de telefone celular, com a interligação 

das diversas redes de comunicação e o acesso dos lugares mais remotos, tem-se um 

ambiente always on (PELLANDA, 2006, p. 8). Ou seja, uma comunicação ubíqua (que 

se dá em toda parte), que requer aos indivíduos o “estar conectado o tempo todo”, o 

sentido da onipresença. “A onipresença se dá pela possibilidade de estar conectado a 

vários espaços simultaneamente, com um mínimo de deslocamento físico” (PRIMO, 

2008, p. 61). 

É na fase da ubiquidade que a telepresença, os mundos virtuais, o tempo do 

instantâneo, a abolição do espaço físico, em suma, todos os poderes de transcendência e 

de controle simbólico do espaço e do tempo, de acordo com Lemos (2002), entram no 

cenário do desenvolvimento tecnológico humano. 
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Para Lemos (2002), a principal característica dessa fase é a possibilidade de 

conexão. As redes de comunicação permitem a interconexão de tudo: pessoas, espaços e 

tecnologias. Outro aspecto a ser ressaltado, mas que está ligado ao primeiro, é que o 

conhecimento, por conta das redes, deixa de ser individualizado e passa ter um caráter 

coletivo, o que reforça o trabalho e a convivência em grupo. 

A fase da ubiquidade, ainda de acordo com este autor, é a fase da simulação, da 

cibercultura, na qual as ideologias da modernidade perdem força e são substituídas pela 

ênfase no presente, numa sociedade cada vez mais refratária às falas futuristas, cada vez 

mais submergida em jogos de linguagem. 

Para Santaella (2012), a história, a economia, a política, a cultura, a percepção, a 

memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje mediadas pelas tecnologias 

digitais. Aponta que estas tecnologias penetram no cotidiano como “princípio operativo 

assimilado à produção humana em todas as suas áreas” (SANTAELLA, 2012, p. 33).   

O ponto em comum nas análises dos autores citados (LÉVY, 1999; SCHAFF, 

1995; LEMOS, 2002 e PRIMO, 2008) é a mudança radical nas formas de o homem 

conhecer, comunicar e produzir em sociedade. Numa perspectiva mais otimista, as 

reflexões apontam para uma sociedade em que o compartilhamento será vital para a sua 

própria sobrevivência. Em outras análises, há uma visão pessimista quanto ao “futuro”, 

que já está presente, com os rumos que o desenvolvimento tecnológico vem assumindo. 

Isto porque, se de um lado a produção automatizada, baseada nas novas tecnologias, 

permite efetivamente um aumento da produtividade, por outro lado este aumento da 

produção, bem como o acesso às próprias tecnologias, não se dá para todos, ou seja, 

temos vários segmentos populacionais à margem desse progresso tecnológico ou às 

margens dos benefícios que este progresso proporciona a algumas minorias. Além 

desses aspectos, o uso das tecnologias da informação e comunicação, que deveriam 

proporcionar mais tempo de fluidez aos homens, tem, ao contrário, exacerbado as 

atividades humanas, fazendo-os trabalharem mais. A ubiquidade, apresentada 

anteriormente, exige a conexão permanente e com isto o trabalho vai além do que é 

contratado entre empresas e trabalhadores. Entendo que as perspectivas apontadas 

ocorrem porque a tecnologia faz parte de um contexto, ela faz parte de um momento 

especial do modo de produção, das formas como o homem em comunidade se agrupa 

para conseguir sua sobrevivência. 
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Assim, a cada período histórico, a tecnologia irá se apresentar como resultado do 

esforço de homens e mulheres envolvidos na tentativa de se fazer mais e melhor, 

aumentando a produção e o poder advindo dela (político, econômico e social, 

dependendo do modo de produção em que ela esteja envolvida), amplia o conforto e, 

quase sempre, as diferenças sociais. 

Embora as análises citadas anteriormente apresentem a evolução técnico-cultural 

do homem, demonstrando como as fases do desenvolvimento tecnológico se 

caracterizam e as mudanças no cenário histórico, destaco que no momento atual o 

predomínio do modo de produção capitalista, em que a busca do lucro se sobrepõe às 

demais necessidades humanas, apropria-se desse desenvolvimento tecnológico para 

ampliar as diferenças socioeconômicas entre os povos (MANCEBO, 2009). É possível 

destacar ainda que este modo de produção incentiva o desenvolvimento tecnológico e 

científico, com o qual ampliam-se as possibilidades de fazer mais com menos esforço 

(ao agregar os maquinários na produção) e, ao mesmo tempo, ampliam-se as diferenças 

entre as sociedade humanas, uma vez que alijam grandes contingentes humanos, ou 

mesmo quando há a inclusão desses sujeitos, porém, de forma fragmentada ou 

subalterna, apenas como consumidores. 

Assim, ao mesmo tempo em que aparece como grande incentivador do 

desenvolvimento tecnológico, em especial da tecnologia digital atual, o grande capital é, 

também, aquele que irá se beneficiar dos seus múltiplos resultados. Embora o 

desenvolvimento da tecnologia digital tenha atingido uma dimensão global, é possível 

observar que não atinge de forma igualitária a todos os povos e nações. Há sociedades 

que se beneficiam da produção e difusão dessas tecnologias e outras que se encontram à 

margem, comparecendo, quando muito, apenas como consumidoras da tecnologia 

produzida. Dentro das sociedades indicadas, tanto as que produzem quanto as que 

consomem as tecnologias produzidas, há classes sociais que têm acesso e outras que não 

aos produtos tecnológicos produzidos, conforme indica Belloni (2004), há um fosso que 

separa as regiões dos planetas e grupos sociais “linkados” entre si segundo categorias de 

mercado nesta situação de globalização excludente. 

Para Mancebo (2009, p. 201): 
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Os primeiros valores associados à tecnologia estão relacionados à 
necessidade cada vez maior de domínio da natureza. Esse “domínio” 
assumiu performances distintas conforme o período considerado, e é 
após a Segunda Guerra Mundial que se assiste a um desenvolvimento 
tecnológico sem precedentes, cuja densidade acarreta alterações 
significativas em todos os campos da sociedade em dimensão 
mundial. A escala de mudanças desencadeada a partir de então, em 
progressão intensa, acarreta reações em cadeia, na qual a ampliação e 
a miniaturização, a expansão e a condensação do mundo se 
manifestam, tornando o contexto atual cada vez mais imprevisível e 
ambivalente. A Revolução Microeletrônica, como denominada por 
muitos, apresentou seus efeitos mais palpáveis a partir dos anos 70 do 
século passado, e comportou, entre outros aspectos, incrementos 
técnicos no âmbito da comunicação e da informação [...] 

Assim, ao associar o desenvolvimento tecnológico com o modo de produção 

capitalista, é possível demarcar o processo de aprimoramento dos equipamentos 

digitais, a partir do final dos anos 1960, início dos 1970 em que estas tecnologias 

tiveram um incremento e proporcionaram mudanças significativas no contexto 

econômico da época. 

Com este incremento, o capitalismo, como modo de produção em vigor na maior 

parte do mundo ocidental, ampliou sua capacidade produtiva buscando nas tecnologias 

o fôlego necessário para sua investida contra os sistemas produtivos que, até então, não 

se alinhavam à sua doutrina, e isto se deu, por um lado, pela ampliação dos mercados e, 

por outro, pela exploração do trabalho. 

É importante ressaltar que este processo irá provocar o fenômeno da 

globalização dos mercados e a difusão do ideário neoliberal, “quebrando” fronteiras, 

desterritorializando as empresas e interligando o mundo de forma global nas décadas 

seguintes. 

Este movimento provocou o desenvolvimento e a popularização de vários 

produtos eletroeletrônicos, ampliou o número de consumidores, alterou perspectivas 

históricas, abriu novos mercados e provocou mudanças profundas no cenário sócio, 

político, econômico e cultural de praticamente todo o mundo a partir da segunda metade 

do século XX. Mas, compreendo que esta expansão, este incremento no número de 

consumidores e a produção capitalista destes bens se dão no intuito do lucro, da 

reprodução acelerada do capital, e não em prol das maiorias excluídas, pois, à medida 
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que se inclui mais indivíduos no consumo desses bens, estes são vistos apenas como 

consumidores e não como cidadãos. 

Embora considerando as influências que as tecnologias digitais terão nesse 

processo de mudanças, é preciso ter cuidado com a visão determinista da tecnologia e 

de seus efeitos para o progresso da humanidade10, pois, é preciso não perder de vista 

que são os homens diante de seus problemas e desafios que irão promover o surgimento 

das ferramentas e instrumentos que possam melhorar suas condições de vida e ampliar 

seu conforto. 

Ampliando a discussão, Peixoto (2009) aponta que, na perspectiva do 

determinismo tecnológico, “o avanço contínuo e inexorável da tecnologia seria a força 

motriz da história que, pressionando as relações técnicas e sociais de produção, levaria a 

sucessivos e mais avançados modos de produção” (p. 220). E, para a autora, é nesse 

sentido que as teorias deterministas apresentam os meios técnicos como neutros, que 

satisfazem às necessidades naturais, reduzindo ao mínimo a capacidade humana de 

controlar o desenvolvimento técnico. 

Para a autora, devido a esta condição de neutralidade, o determinismo 

tecnológico é analisado tanto em termos positivos como negativos. Nas análises 

positivas, “o progresso técnico é visto como um caminho natural e linear, em direção a 

um mundo melhor, organizado e eficaz” (PEIXOTO, 2012, p. 3). Com relação às 

análises negativas do progresso técnico, a destruição da natureza e os 

comprometimentos à autonomia dos sujeitos sociais destacam-se nessas análises. O 

determinismo tecnológico é a negação da teoria social, pois, ao situar as mudanças 

tecnológicas nas mudanças históricas, perde-se a perspectiva de que as origens e as 

trajetórias das maiores mudanças tecnológicas são sociais (CASTELLS, 1996). 

Voltarei a esta discussão mais à frente, quando indicarei algumas características 

do comportamento juvenil atual diante da tecnologia e as críticas a este respeito, bem 

como ao papel das tecnologias no processo educacional. Por hora, indicarei as 

características da sociedade atual que, devido à importância dada às tecnologias da 

                                                 
10  Para Peixoto (2012, p. 5), “o determinismo tecnológico postula que a tecnologia determina os 
efeitos que ela induz na sociedade. A tecnologia é considerada como um sistema autônomo que se 
desenvolve segundo uma lógica própria que influencia o seu contexto”.  
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informação e comunicação, recebem diferentes denominações para identificá-las, tais 

como: “sociedade da informação”, “sociedade em rede ou de fluxos” e até “sociedade 

do conhecimento”. 

A importância dada às tecnologias da informação e comunicação no contexto do 

desenvolvimento tecnológico atual, contribuiu para o surgimento do que se denominou 

chamar de “sociedade da informação”, sociedade que é baseada na ciência e na técnica. 

Por conta da aceleração do tempo e do encurtamento das distâncias propiciadas 

pelas TIC vivemos o tempo do imediatamente (BACCEGA, 1998), no qual segundo 

Lévy (1999, p. 23), “a aceleração é tão forte e tão generalizada que mesmo os mais 

‘ligados’ são, em graus variáveis, ultrapassados pela mudança, uma vez que ninguém 

pode tomar parte ativa nas transformações [...] nem mesmo segui-las de perto”. 

Lèvy (1999, p. 23) destaca, ainda, que aquilo a que se denomina de novas 

tecnologias recobre a atividade multiforme de grupos humanos, um “devir coletivo 

complexo que se cristaliza, sobretudo, em volta de objetos materiais, de programas de 

computador e de dispositivos de comunicação”. Isso indica o trabalho humano na 

formação de sua cultura e de suas técnicas e tecnologias, o que afasta a ideia de 

determinismo tecnológico e a importância da atividade social na concepção, elaboração 

e usos dos recursos desenvolvidos coletivamente. 

Ao destacar as importantes transformações engendradas pelo desenvolvimento 

das tecnologias, em especial, das atuais tecnologias digitais, Mancebo (2009, p. 200) 

afirma que as possibilidades tecnológicas que se desenvolveram e atingiram o atual 

patamar se fizeram no “quadro estrito das relações sociais, marcadas pela apropriação 

privada da produção, pela inexorável lógica da acumulação ilimitada e da concentração 

do capital”, o que acirra as desigualdades socioeconômicas e contribui para a destruição 

da natureza. 

Assim, nesse processo histórico, constitutivo das tecnologias da informação e 

comunicação, o capitalismo que engendrou o seu desenvolvimento, também sofreu 

alterações em seu modo de ser, embora o seu núcleo, a acumulação do capital, tenha se 

mantido e até renovado. O capitalismo, como modo de produção hegemônico, atua de 

forma global, impondo metas e padrões de desenvolvimento a todos os países, 
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regulando os investimentos e as relações trabalhistas, desestabilizando culturas 

tradicionais e promovendo necessidades e produtos, estimulando o consumo, volatiliza 

o capital financeiro, e mantém a divisão internacional do trabalho, em que a hierarquia 

internacional de privilégios determina os países ricos e os pobres. A própria constituição 

da chamada sociedade da informação se dá por este caráter disciplinar do sistema 

capitalista e das tecnologias digitais. 

2. A Sociedade da Informação e os novos processos de formação humana 

Segundo Werthein (2000), a expressão “sociedade da informação” passou a ser 

utilizada, no final do século XX, como substituto para o conceito complexo de 

sociedade “pós-industrial” e como forma de transmitir o conteúdo específico do novo 

paradigma técnico-econômico. Werthein (2000) afirma que: 

A realidade que os conceitos das ciências sociais procuram expressar 
refere-se às transformações técnicas, organizacionais e administrativas 
que têm como “fator-chave” não mais os insumos baratos de energia – 
como na sociedade industrial – mas os insumos baratos de informação 
propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e 
telecomunicações. Esta sociedade pós-industrial [...] está ligada à 
expansão e reestruturação do capitalismo desde a década de 80 do 
século que termina. As novas tecnologias e a ênfase na flexibilidade – 
idéia central das transformações organizacionais – têm permitido 
realizar com rapidez e eficiência os processos de desregulamentação, 
privatização e ruptura do modelo de contrato social entre capital e 
trabalho característicos do capitalismo industrial (WERTHEIN, 2000, 
p. 71-72). 

As transformações que desembocaram no que se convencionou chamar 

sociedade da informação passam necessariamente pelas tecnologias da informação e 

comunicação que expressam a essência dessas transformações em suas relações com a 

economia e a sociedade. Embora sejam comuns as indicações de que esta sociedade seja 

fruto de uma revolução tecnológica é preciso não se esquecer que esta “revolução” 

ocorreu em alguns aspectos, porém, não representa necessariamente uma transformação 

radical nos conceitos científicos de nossa época. Além disso, ela ocorre/ocorreu com 

mais força em alguns países, outros, em sua maioria, foram atingidos de forma 

subalterna, isto é, os resultados da chamada “revolução tecnológica” afetaram de formas 

e com impactos diferentes as sociedades humanas (WERTHEIN, 2000). Enquanto 

algumas sociedades detêm o controle das tecnologias disponíveis, na forma de 
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produtores, outras aparecem apenas como consumidoras dos produtos tecnológicos 

desenvolvidos pelas primeiras. 

Com esta ressalva, a sociedade da informação, segundo Werthein (2000, p. 71), 

está baseada nas seguintes características: a) a informação é sua matéria-prima e as 

tecnologias se desenvolveram para permitir aos homens atuarem sobre a informação 

propriamente dita; b) a alta penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias; c) 

predomínio da lógica de redes; d) flexibilidade nos processos, favorecida pelo uso das 

tecnologias da informação e comunicação; e) convergência crescente das tecnologias, 

em especial, a microeletrônica, as telecomunicações, a informática e a biogenética. 

Para Lévy (1999), a tecnologia deve ser entendida como resultado e expressão 

das relações sociais, e as consequências desse processo tecnológico só podem ser 

entendidas no contexto dessas relações. No cenário atual, as relações sociais são 

relações entre classes sociais com diferentes interesses, poderes e direitos. Portanto, as 

tecnologias, enquanto produto do avançado conhecimento/saber científico aplicado à 

produção e à cultura, são mecanismos que atendem aos interesses dos grupos 

dominantes que, nesta condição, exercem seu controle sobre o acesso, a sistematização 

e a difusão do saber historicamente acumulado. 

Assim, embora presenciem-se aspectos significativos que demarcam rupturas no 

tecido social, a revolução tecnológica, mesmo considerando as muitas mudanças 

desencadeadas pelas novas tecnologias, não representa, por exemplo, o fim de um 

modelo de produção/acumulação capitalista e o surgimento de um outro modelo, 

embora haja tentativas de ampliação dos benefícios dessas tecnologias no atendimento 

de mais amplas camadas da população. Isto ocorre porque os aparatos tecnológicos 

também são mercadorias desenvolvidas no sistema produtivo para o consumo e para a 

reprodução do capital (WERTHEIN, 2000). 

Dessa forma, compreende-se a sociedade da informação como resultante das 

transformações ocorridas nas sociedades industriais, fundamentada no uso das TIC, 

tendo no computador e na internet os dispositivos emblemáticos desse estágio de 

desenvolvimento humano. A utilização dessas tecnologias atuais altera as formas de 

produção e ao mesmo tempo promovem novos conceitos, valores e relações humanas. 
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Com essas tecnologias os homens, em sociedade, constroem novas subjetividades, 

cultura, conhecimentos e informação, além de criar novas possibilidades sociais. 

Como características marcantes dessa sociedade têm-se uma economia que se 

utiliza das TIC, recorrendo às novas linguagens decorrentes dessas tecnologias e torna a 

informação elemento central da atividade humana, particularmente no que se refere às 

condições de produção e crescimento econômico (MANCEBO; ALVES, 2006; 

MANCEBO, 2009). A informação, no modo de produção atual e com o incremento das 

tecnologias digitais, tornou-se importante fator econômico, tão importante quanto a 

propriedade do trabalho. 

Outro aspecto a ser ressaltado quanto às características dessa sociedade é a ideia 

de rede, difundida pelos meios de comunicação, que indica a interconexão das pessoas 

em campos específicos de produção, lazer e comunicação (PELLANDA, 2003). A 

estrutura atual da produção vem exigindo dos profissionais uma conexão permanente, 

uma necessidade constante de estar on-line. O lazer e a comunicação alteraram 

significativamente com os novos dispositivos tecnológicos, com a ampliação das redes e 

o continuo incentivo ao consumo, promovendo novos hábitos, especialmente entre os 

jovens. 

Para Castells (2001; 2006), o mundo atual vive um novo paradigma tecnológico 

identificado como informacionalismo em substituição ao padrão anterior, o 

industrialismo, o qual, devido ao desenvolvimento de uma nova infraestrutura – baseada 

em novas formas de produção, consumo e organização social – fornece a base para um 

certo tipo de estrutura social, denominada, como “sociedade de rede”. Ao demonstrar a 

importância do informacionalismo na constituição da sociedade em rede, Castells 

(2001, p. 139-140) afirma que sem ele esta sociedade não poderia existir, mesmo que a 

nova estrutura social não seja produzida pelo informacionalismo, mas por um amplo 

padrão de evolução social. O autor indica como característica central do 

informacionalismo o papel desempenhado pelo conhecimento e pela informação na 

geração de riqueza, poder e significado. E ainda afirma que a principal distinção em 

nosso período histórico é o surgimento de um paradigma tecnológico desencadeado pela 

revolução da tecnologia da informação, rodeada por um agregado de tecnologias que 

contribuem para a afirmação daquela. 
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Embora no informacionalismo o conhecimento e a informação sejam 

valorizados, Castells (2001) indica que não utiliza o termo “sociedade do 

conhecimento” por considerar que ao longo da história humana “conhecimento e 

informação foram fatores centrais em muitas, se não em todas, sociedades 

historicamente conhecidas” (p. 140). O autor indica que a diferença está no fato de que 

o conhecimento agora está baseado nas redes e, portanto, possuem uma base 

microeletrônica que fornecem novas capacidades à estrutura social, preferindo 

denominá-la de sociedade de fluxos (CASTELLS, 2006). 

Dessa forma, a sociedade em rede baseada no informacionalismo é produto de 

diferentes escolhas e identidades históricas das diversas sociedades humanas. Para 

Castells (2006, p. 9) “a sociedade em rede é a nossa sociedade constituída por 

indivíduos, empresas e Estado operando num campo local, nacional e internacional”. 

Esta sociedade transcende fronteiras uma vez que ela é global, baseada em redes globais 

interligadas. 

Para fugir ao determinismo tecnológico que poderia dar margem às suas 

reflexões, Castells (2006) destaca que a tecnologia não determina a sociedade, pois, é a 

sociedade que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses 

das pessoas que utilizam as tecnologias. E conclui que “as tecnologias de comunicação 

e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria 

tecnologia” (CASTELLS, 2006, p. 17). 

Ao propor o conceito de sociedade em rede, Castells (2006, p. 17) admite que “a 

tecnologia é condição necessária mas não suficiente para a emergência de uma nova 

forma de organização social baseada em redes, ou seja, na difusão de redes em todos os 

aspectos da actividade na base das redes de comunicação digital”. 

Sobre os fundamentos do informacionalismo, destacado por Castells (2001; 

2006), a sociedade em rede emerge e se expande pelo planeta como a forma dominante 

de organização social de nosso tempo. As tecnologias de informação características do 

informacionalismo movem as redes de informação que formam a estrutura social da 

sociedade em rede. Por estrutura social, o autor em foco entende que são “os arranjos 

organizacionais dos seres humanos em relações de produção, consumo, experiência e 
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poder, como expressos na interação significativa estruturada pela cultura” (CASTELLS, 

2001, p. 145). 

E ao caracterizar a sociedade em rede, Castells (2001) ressalta que a rede é um 

conjunto de nós interconectados e que redes sociais são tão antigas quanto a 

humanidade. Porém, segundo sua análise, as redes ganharam outra vida sob o 

informacionalismo, pois, as “novas tecnologias aumentam a flexibilidade inerente às 

redes enquanto solucionam os problemas de coordenação e condução que, 

historicamente, dificultaram as redes na sua competição com as organizações 

hierárquicas” (CASTELLS, 2001, p. 146). 

Assim, o importante a se destacar numa rede é o seu padrão de desempenho 

distribuído e do compartilhamento na tomada de decisão por meio de seus nós e da 

interação entre os mesmos. Para Castells uma rede não possui centro, ela é formada por 

nós, que podem ser de tamanhos diferentes e que, portanto, possuem relevância variável 

e todos são necessários à rede. Este autor afirma que quando alguns nós se tornam 

redundantes, as redes tendem a se reconfigurarem, excluindo e adicionando novos nós 

produtivos. Os nós aumentam sua importância para a rede, segundo Castells (2001), 

absorvendo mais informação e processando-a de forma mais eficiente. Concluindo esta 

ideia sobre o potencial e a importância da rede, Castells (2001, p. 146) afirma que “a 

importância relativa de um nó não advém de suas características específicas, mas sim de 

sua habilidade em contribuir com informações valiosas para a rede”. 

As análises de Castells (2001; 2006) quanto à sociedade em rede, ou de fluxos, 

são relevantes, pois, a forma de organização social apresentada pelo autor poderia 

contribuir para ampliar a cidadania, promovendo uma maior participação política dos 

sujeitos, porém, no modo de produção capitalista, em que os meios de produção se 

encontram a serviço de uma determinada classe social, a própria concepção de rede 

acaba sendo ressignificada, ampliando o tempo de serviço da classe trabalhadora, 

incentivando o consumo dos produtos da inovação tecnológica e monitorando a própria 

organização política e social dos dominados. Embora considerando a importância das 

redes, indicado por Castells (2001; 2006), é preciso destacar que, no atual momento do 

sistema produtivo, os nós e os fluxos da rede, mesmo com a relativa liberdade existente 

em boa parte dos países para a sua constituição e existência, estão sendo monitorados e 

monopolizados por grandes corporações e pelos governos dos países mais ricos. 
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Com uma perspectiva muito próxima da de Castells (2001), sobre o potencial 

das redes, Galloway (2010, p.91-93), questiona “Qual o potencial de uma rede?” 

explicando, em seguida, que há várias maneiras de se responder à questão proposta, 

destacando que: 

[...] as redes podem derrubar governos; as redes podem construir 
novos impérios das cinzas do império antigo; as redes podem usar sua 
própria conectividade para propagar-se rapidamente em novos 
espaços; as redes são as mestras tanto do centro quanto do perímetro; 
as redes podem usar a “cauda longa” para contrabalançar picos de alta 
intensidade; as redes são também muitas vezes descritas como “fora 
de controle”; como estruturas que tendem a neutralizar os efeitos dos 
centros de poder tradicionais. Em suma, redes e hierarquias estão 
sempre em oposição umas às outras, ao mesmo tempo em que novas 
soberanias da rede aparecem no cenário. 

Para Galloway (2010), o potencial das redes se encontra em suas características 

físicas, baseadas nos princípios norteadores da Internet, os protocolos erigidos para 

permitir a comunicação entre as redes, que são: a interoperabilidade entre os diversos 

computadores e sistemas que constituem uma rede; a flexibilidade; a robustez e a 

heterogeneidade. Estas características, segundo Galloway (2010), permitem às redes 

possuírem a potencialidade apresentada acima. Sobre o papel dos protocolos na 

estruturação da Internet, o autor conclui que: 

[...] o protocolo ou um sistema que utiliza protocolos é um sistema de 
gerenciamento distribuído que facilita as relações ponto-a-ponto entre 
entidades autônomas. E por causa dessas virtudes e dessas qualidades, 
e devido à adoção global dos protocolos, nós podemos dizer que a 
Internet é a mídia de massa mais altamente organizada até hoje 
conhecida. Finalmente, o último ponto que também resume o que são 
protocolos e como eles funcionam é que, como há uma lógica de 
organização, os protocolos de Internet funcionam em grande parte fora 
das duas esferas mais comumente identificadas quando se fala de 
poder e de controle, que são o estado (o mundo de direito, o mundo 
jurídico) e o setor comercial ou corporativo [...] (GALLOWAY, 2010, p. 
93). 

Utilizando-se de uma terminologia técnica pertencente à área da computação o 

autor em pauta discorre sobre a estrutura da rede para defender a ideia da cidadania 

digital, isto é, mesmo destacando que a indústria, o comércio e o Estado instituído 

participam na elaboração dos protocolos há uma flexibilidade no sentido do cidadão 

“comum” participar das redes constituídas ou que estão se constituindo, em especial, da 

Internet. Destaca ainda que é preciso cuidado no sentido de preservar as características 
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que mantém a “liberdade” das redes, uma vez que o risco do controle pelos grupos 

econômicos hegemônicos é cada vez mais evidente. 

Winner (2010) expressa uma preocupação semelhante à descrita acima, 

ampliando, porém, para outro aspecto da chamada cidadania digital, uma vez que, 

segundo ele, nas discussões sobre a política e o mundo digital, é dada muita atenção às 

características do software e das redes. Este autor destaca que poucos estudos são 

dedicados à importância desses recursos (software e redes) para a experiência das 

pessoas que vão utilizá-los. Para Winner (2010), nas escolhas tecnológicas é preciso se 

preocupar com o destino dos dispositivos e sistemas que estarão à disposição para o uso 

comum, ou seja, sua preocupação passa pelo cunho filosófico que é concluída da 

seguinte forma pelo autor:  

[...] Quem nos tornaremos quando esses dispositivos e sistemas 
estiverem instalados para nosso uso comum? Conforme novas 
características emergem dos dispositivos digitais e dos sistemas, é 
importante antecipar que as formas de experiência social e política 
serão provavelmente promovidas por determinados padrões técnicos e 
institucionais (WINNER, 2010, p. 39). 

Essa preocupação continua sendo expressa pelo autor quanto ao uso atual da 

Internet, pois, para ele, se nada for feito esta rede – a Internet atual – poderá ser um 

“lugar de formas amplamente utilizadas de vigilância panóptica11, muito úteis para 

alguns, mas debilitantes para as perspectivas, a longo prazo, da subjetividade livre 

necessária para sustentar as sociedades democráticas12”. (WINNER, 2010, p. 41). 

                                                 
11

  Winner (2010, p. 39-41) indica que desde a invenção do Panóptico no século XVIII pelos 
irmãos Bentham (Jeremy e Samuel Bentham) “a força das estruturas de vigilância nas prisões, nas 
escolas, nos hospitais e em locais de aglomeração pública tem sido tema central nas ciências sociais e na 
arquitetura. A hipótese básica é a de que, se o projeto de um edifício ou de uma instituição impõe uma 
sensação contínua de se estar sendo observado, o comportamento das pessoas é afetado de forma 
favorável imediatamente e a longo prazo. Os irmãos Bentham esperavam que essa experiência 
contribuísse para uma reforma social positiva, incutindo memórias de vigilância panóptica em sujeitos 
que precisavam cumprir um papel mais positivo na sociedade. Revisitando a questão [...] Michel Foucault 
denunciou a dinâmica mais ampla da opressão incorporada em projetos e estruturas sociais desse tipo”.  

12  Em 2013, Edward Snowden, assistente técnico da empresa Booz Allen Hamilton, empresa 
privada prestadora de serviços para a Central Intelligence Agency – CIA (agência de inteligência norte-
americana) – vazou para os jornais The Guardian e Washington Post a existência de programas secretos 
que tornam o governo norte-americano capaz de vigiar a comunicação de milhões de cidadãos. 
Utilizando-se de programas de ciberespionagem, os EUA segundo Snowden monitorou e continua 
monitorando ligações telefônicas e os dados que trafegam na rede mundial de computadores – a Internet. 
Inclusive criou-se um mal-estar diplomático entre o governo norte-americano e o governo brasileiro por 
conta das denúncias que apontaram o monitoramento de informações e ligações telefônicas de pessoas 



 

 

50 

Estas preocupações quanto ao possível controle das redes são pertinentes, uma 

vez que, se por um lado há a possibilidade da participação das pessoas, com o 

incremento da chamada cidadania digital, na utilização da rede mundial de 

computadores, não só como potenciais consumidores, mas, também, como produtores 

de conteúdo, como se vê na proliferação de páginas pessoais e na participação em redes 

sociais, por exemplo, temos, por outro lado, o risco sempre presente das intervenções 

que os grandes grupos econômicos e as agências governamentais, em especial dos 

países desenvolvidos, podem fazer controlando não só o fluxo de informações e dados 

que trafegam pelas redes, como também determinando a sua produção, tal como ocorre, 

por exemplo, com as redes de comunicação que, em sua maioria, são controladas por 

poucos conglomerados multinacionais13. 

Os padrões técnicos e institucionais, apontados por Galloway (2010) e por 

Winner (2010), que poderão contribuir para aperfeiçoar as comunicações, interferindo 

nas relações pessoais e nos processos de aquisição do conhecimento, inclusive no 

processo educacional desenvolvido nas escolas, não serão automaticamente 

incorporados à rotina das pessoas, de forma natural, mas, por processos de 

conscientização política de forma a levá-las a compreenderem e desvendarem as 

contradições do poder, de governos e empresas que detém ou buscam deter o monopólio 

desses padrões, que, ao mesmo tempo, é determinante e condicionante das relações e 

dos usos sociais dos dispositivos tecnológicos. Para Becker (2008), embora a rede possa 

potencializar a ação política daqueles que já estão incluídos digitalmente, não há como 

solucionar via tecnologia questões que pertencem ao âmbito das relações políticas e 

sociais no que diz respeito a uma cidadania ativa. 

Para alguns estudiosos (DEMO, 2006; DUDERSTADT, 2003), o termo correto a 

ser utilizado para designar a sociedade atual seria “sociedade intensiva de 

                                                                                                                                               
ligadas ao governo brasileiro e da própria presidência do Brasil. Vale destacar que a crença pelo 
monitoramento sempre esteve ligada aos regimes ditatoriais e este escândalo envolveu o país que se 
proclama como o grande defensor das democracias, inclusive intervindo em várias nações para que o 
chamado regime democrático predomine. 

13  Segundo Szabó e Silva (2007), a Internet tornou-se um veículo que proporciona lucros 
estratosféricos para as corporações da tecnologia da informação, da mídia e do comércio eletrônico e 
também um canal em que elas capturam dados estratégicos de seus consumidores, elaborando perfis por 
meio de ferramentas de monitoramento e coleta de dados. Entre estas empresas, os autores destacam a 
empresa Google que, por meio de seu serviço de correio eletrônico (serviço de e-mail “gratuito”), 
processa o conteúdo de cada mensagem de usuário e apresenta ao seu lado propagandas sobre temas 
associados a palavras-chave encontradas no texto. 
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conhecimento”, uma vez que o conhecimento inovador adentrou todas as esferas da 

sociedade, particularmente a economia (DEMO, 2006). Este autor argumenta que não é 

correto utilizar o termo sociedade do conhecimento porque as sociedades humanas 

sempre o foram, em maior ou menor escala. A diferença está na forma como a 

sociedade trata o conhecimento, pois, segundo ele, na atualidade a sociedade faz do 

conhecimento seu fulcro crucial de desenvolvimento, mudança e potencialidades. 

A consolidação das tecnologias da informação e comunicação, o contínuo uso 

das redes, em especial a Internet, no contexto da economia globalizada que tem na 

velocidade dos processos uma de suas marcas, evidenciou a necessidade do controle da 

informação para a permanência do domínio e contribuiu para o surgimento de 

denominações que valorizam o conhecimento, daí o uso do termo “sociedade do 

conhecimento” nos meios de comunicação. A adoção indiscriminada ou acrítica dessa 

terminologia pode homogeneizar uma realidade inexistente, ou seja, se é uma sociedade 

do conhecimento, este deveria ocorrer de forma plena e igualitária entre os povos e 

entre as classes sociais. Numa sociedade dita do conhecimento, todos deveriam ter as 

mesmas oportunidades de desenvolvimento intelectual e acesso às tecnologias 

disponíveis que pudessem contribuir para este desenvolvimento, o que atualmente não 

ocorre. 

Embora a atual valorização do conhecimento na sociedade tecnológica atual, 

com o desenvolvimento de meios e recursos que podem ampliar a capacidade cognitiva, 

é injustificável o elevado número de pessoas analfabetas, afastadas tanto do processo de 

aquisição do conhecimento quanto de sua produção. É preciso destacar que o 

conhecimento, assim como as riquezas e o próprio desenvolvimento tecnológico, não se 

encontra distribuído de forma igualitária, pois, existem localidades e pessoas que são 

considerados apenas como consumidores do conhecimento produzido, quando muito, 

mas, que não participam da produção desse conhecimento. Diante dessa desigualdade é 

possível questionar como o discurso da sociedade do conhecimento procura 

homogeneizar uma realidade marcada pelas disputas, pelas contradições tão visíveis, 

pela generalização de um termo que escamoteia a luta de classes do modo de produção 

capitalista, aniquilando a individualidade humana, a espontaneidade dos sujeitos 

individuais e dos grupos, a criativa ação humana. 
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Para Fischer (2005), em virtude das tecnologias da informação e comunicação, 

algumas pessoas podem se apropriar de um fantástico mundo de imagens, dados, sons e 

podem se mover e atuar a distância, virtualmente. Mas, em número maior, milhões de 

pessoas se encontram a distância da liberdade de movimentos que o mundo virtual 

proporciona o que torna a sociedade atual uma sociedade individualizada. Nesse caso, 

com o predomínio dos indivíduos os nós indicados por Castells (2001; 2006), 

constitutivos de uma sociedade em rede (ou de fluxos), não atuariam de forma plena, 

estariam desconectados da realidade, pois, os interesses coletivos não seriam levados 

em consideração. Para Castells (1996), dentro da sociedade do conhecimento o controle 

do conhecimento e da informação decide quem tem poder nessa sociedade, na sociedade 

em rede o compartilhamento e a participação envolvem os nós proporcionando uma 

atuação mais coletiva. 

A perspectiva dialética da história nos indica a necessária cautela na análise e 

mesmo na adoção dos termos e conceitos que classificam de forma generalizada os 

povos e as sociedades. Ao utilizar um termo como: “sociedade da informação”, 

“sociedade em rede” e/ou “sociedade do conhecimento”, é preciso partir da perspectiva 

dialética da realidade, compreendendo que as sociedades não são uniformes e a 

utilização dos termos ou conceitos deve levar em consideração a totalidade, fugindo ao 

senso comum de querer rotular distintas realidades sociais, políticas e econômicas. Mas, 

a apropriação e difusão dessas terminologias têm interesses ideológicos no sentido de 

difundir e enfatizar elementos que o grupo dominante, que controla os meios de 

produção materiais e simbólicos, considera significativo, uniformizando realidades 

distintas. 

Assim ocorre, por exemplo, com o conceito de “sociedade do conhecimento” 

que, para Frigotto (1996), é o rejuvenescimento da teoria do capital humano, muito 

enfatizado na década de 1970 pelos empresários, e hoje é o corolário das alterações 

históricas processadas pelo desenvolvimento tecnológico. No plano ideológico este 

conceito esconde, simultaneamente, a desigualdade entre grupos e classes sociais, o 

monopólio crescente do conhecimento e sua apropriação desigual entre os sujeitos 

(FRIGOTTO, 1996). Como em qualquer escolha de terminologia, ou em sua definição, 

é possível encontrar as intencionalidades políticas e ideológicas na difusão do termo 

“sociedade do conhecimento”. 
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Embora o sentido ideológico e contraditório que marca a “sociedade do 

conhecimento”, ou a utilização desse conceito, é inegável que hoje o conhecimento 

possui um papel central nas sociedades, seja como força produtiva incorporada ao 

sistema capitalista no sentido de promover a inovação e aumentar os lucros (DEMO, 

2006; BERNHEIM e CHAUÍ, 2008), seja como possibilidade emancipatória dos 

sujeitos. 

Os processos de formação humana sofrem, portanto, com estas alterações uma 

vez que o “conhecimento” adquiriu grande importância nas sociedades contemporâneas 

e o seu sentido econômico incentiva alterações nas propostas de formação colocando em 

cheque os paradigmas atuais. Bernheim e Chauí (2008) indicam a emergência de um 

novo paradigma econômico e produtivo onde o fator mais importante deixa de ser a 

disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas ou energia e passa a ser o uso 

intensivo de conhecimento e inovação. O uso competitivo do conhecimento e das 

inovações tecnológicas indica, segundo estes autores, o pilar da riqueza e do poder das 

nações. Para eles, as economias mais avançadas atualmente se fundamentam na maior 

disponibilidade de conhecimento e isto faz com que, ao mesmo tempo, a tendência seja 

de tratá-lo como mera mercadoria sujeita às leis do mercado e disponível à apropriação 

privada. 

O objetivo de registrar nesse item as diferentes (e as mais utilizadas) 

terminologias referentes à sociedade atual – sociedade da informação, sociedade em 

rede e sociedade do conhecimento – e suas características mais marcantes, foi no 

sentido de demonstrar que a designação, ao se utilizar um termo ou conceito 

uniformemente como tem ocorrido atualmente, pode homogeneizar realidades distintas. 

Assim, a utilização dessas designações generalizando as sociedades pode, como o 

determinismo tecnológico que imputa à tecnologia as mudanças históricas, enfatizar 

tecnologias em detrimento da ação humana. Tais terminologias são criadas pelos 

homens para designarem ou realçarem as características mais marcantes da realidade 

social, elas não nascem, pois, “do nada”. E não são elas que criam as realidades sociais. 

Ao adotar qualquer uma dessas terminologias é preciso considerar a totalidade social. 

Na atual fase do capitalismo, que continua marcado por ações e estratégias de 

expansão e consolidação de mercados e, também, por contradições e paradoxos, 

propiciando o desenvolvimento de relações, processos e estruturas de dominação 
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política e apropriação econômica de alcance mundial (IANNI, 2000) as sociedades se 

encontram em diferentes etapas de desenvolvimento e, portanto, não podem ser 

designadas ou classificadas num único termo. As sociedades humanas desprovidas de 

infraestrutura elétrica e redes de comunicação ou desprovidas dos códigos escritos e até 

aquelas que comparecem como consumidoras da produção intelectual dos centros 

hegemônicos, como seriam rotuladas na estreiteza dessas terminologias? É evidente que 

a designação leva em conta as características mais marcantes e o conjunto dos países, 

porém, a meu ver, ainda assim permanecem arbitrárias e limitantes. Sobre a conjuntura 

histórica atual, Dourado (2008, p. 893) afirma que: 

É nesse cenário de mudanças sociais, intensificadas pela progressiva 
diferenciação dos ambientes geopolíticos e por expressivo e desigual 
avanço tecnológico, que se efetivam alterações no mundo do trabalho 
e da produção, as quais, por seu turno, redimensionam as esferas da 
atividade humana. Estabelece-se, portanto, um espaço contraditório, 
em que se generalizam e desenvolvem tecnologias favoráveis à 
integração e, paradoxalmente, a novas formas de inclusão dependente. 

Assim, considero que ao adotar qualquer uma das terminologias citadas nesse 

item, para classificar a sociedade atual, é preciso não perder de vista esta perspectiva 

histórica, pois, as redes, a informação e o conhecimento se encontram enredados na 

lógica mercadológica, no propósito expansionista do modo de produção capitalista. As 

formas como são articuladas as redes e são difundidas as informações e os 

conhecimentos podem interferir nessa lógica contribuindo para a emancipação humana, 

porém, como destaca Dupas (2000, p. 122), “o saber atual encontra-se a serviço do 

capital”. 

Embora os limites das terminologias indicadas, não há como fugir ao seu uso. 

Em uma ou outra situação há que se utilizar de uma designação, correndo-se o risco de 

limitar a realidade na estreiteza do termo. Mesmo correndo este risco, acredito que o 

termo mais apropriado seja o da “sociedade em rede” por conta da velocidade com que 

as informações, os compartilhamentos, as comunicações ocorrem por meio das redes e 

das tecnologias atuais. E, aqui, mais uma vez enfatizo que “[...] as tecnologias são 

produtos da ação humana, historicamente construídos, expressando relações sociais das 

quais dependem, mas que também são influenciadas por eles” (OLIVEIRA, 2001, p. 

101). A velocidade das redes altera os sentidos do tempo e do espaço e as formas como 

são constituídos e difundidos as informações e os conhecimentos.  
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E essa alteração na forma como o conhecimento passa a ser tratado influencia os 

processos de formação humana e afeta as instituições responsáveis por ela, em especial 

a escola e a universidade. 

Para Toschi (2009), não é possível mais atribuir exclusivamente à escola a tarefa 

de atualizar as novas gerações, uma vez que “o acesso ao conhecimento, nas sociedades 

atuais, tem-se alterado e está em mutabilidade constante” e que “a construção do 

conhecimento não pode ser considerada apenas socialmente, mas também em seu 

contexto socioeconômico e político-cultural” (p. 153). 

As alterações apontadas no texto quanto às configurações da sociedade atual e o 

papel preponderante do conhecimento, bem como o uso intensivo das tecnologias 

digitais nessa conjuntura, afetam de alguma forma a infância e a juventude. No próximo 

item, procuro indicar como isto vem ocorrendo na chamada cibercultura. 

3. Infância e Juventude na Cibercultura 

Ao iniciar este item, utilizo-me da afirmação de Buckingham (2007, p. 9) na 

qual ele ressalta que “a ideia de infância é uma construção social, que assume diferentes 

formas em diferentes contextos históricos, sociais e culturais”, para destacar que este 

trabalho levou em conta tal advertência, uma vez que a atual configuração da infância e 

da juventude difere em muitos aspectos das gerações anteriores. 

Para Kellner e Share (2008), as inovações tecnológicas, a expansão dos impérios 

globais da mídia, os novos tipos de mídia e o ilimitado bombardeio comercial a crianças 

têm contribuído, atualmente, para a formação de um ambiente em que a juventude está 

crescendo num mundo mediado, muito diferente do de qualquer geração anterior. Eles 

afirmam que nesse contexto de contínua expansão e transformação tecnológica e 

econômica, a alfabetização crítica da mídia torna-se imperativa no sentido de promover 

a democracia participativa, uma vez que as novas tecnologias de informação e 

comunicação, associadas a uma cultura de mídia com base no mercado remodelaram o 

mundo. Segundo os autores, as mudanças provocadas pelas novas tecnologias estão 

reconstruindo a maneira como as pessoas pensam e reestruturando as sociedades, nos 

níveis local e global. 

A infância e a juventude tem sido objeto de estudos e pesquisas, principalmente 

no que se refere à sua íntima relação com as tecnologias da informação e comunicação 
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(TIC), em especial no que diz respeito à Internet. Estas pesquisas ressaltam, em sua 

maior parte, a influência das tecnologias sobre a vida das crianças e jovens e o papel 

que elas desempenham nos aspectos relacionados ao desenvolvimento das 

subjetividades e identidades desses grupos14. 

Para Alves e Mancebo (2009, p. 45), “os modos de produção material e 

simbólica da sociedade são engendrados, hoje, notadamente por uma revolução 

tecnológica, que gera novas arquiteturas no tecido social e, por consequência, impacta o 

comportamento das pessoas e da sociedade”. 

Na preconizada sociedade em rede, segundo Castells (2010), todos atuam nela e 

esta atuação não se dá de forma passiva. Diante de mudanças tecnológicas aceleradas, 

conforme indicadas anteriormente, é possível depreender que a atual geração de 

crianças e jovens atuam de variadas formas na sociedade em rede. 

Maia (2010) assinala que a juventude atual é um território vasto e acidentado, 

que não se deixa conhecer e mapear por uma exploração única e nem por uma única 

ótica. Ou seja, são necessários olhares multifacetados e percucientes.  

Essa afirmação é importante, pois, é preciso fugir ao risco de se compreender a 

infância e a juventude como experiências homogêneas, singulares e descontextualizadas 

de suas condições sociais e históricas.  

A infância atual, em especial aquela enredada com algum tipo de tecnologia 

digital, recebe diferentes nomenclaturas para sua definição: “nativos digitais” 

(PRENSKY, 1999), “infância hiper-realizada” (NARODOWSKI, 2000), “Homo 

Zapping” (VEEN; VRAKKING, 2009), “cyber-infância” (DORNELES, 2005), 

“geração digital” e “geração net” (TAPSCOTT, 1999). Estas denominações indicam a 

variedade de abordagens sobre a infância atual e nas diferenças marcantes em 

comparação com outros períodos da história da humanidade, bem como indica que as 

tecnologias digitais influenciam decididamente na identificação desses grupos. Para 

Buckingham (2007, p. 15), “uma das lamentações mais freqüentes nos últimos anos do 

século XX foi o desaparecimento da infância”. Afirma ainda que: “[...] as certezas 

tradicionais sobre o significado e o status da infância têm sido constantemente corroídas 

e abaladas. Parecemos não saber mais onde encontrar a infância”. (BUCKINGHAN, 

2007, p. 15). 

                                                 
14  Entre outros estudos, é possível destacar os de Buckingham (2007), Salgado, Pereira e Souza 
(2005), Almeida e Eugênio (2006), Fischer (2005; 2008), Freitas (2005), Alves e Mancebo (2006), 
Belloni e Gomes (2008), Kellner e Share (2008), Setton (2009), Maia (2010). 
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E da mesma forma como há as várias denominações quanto à atual geração15, há 

também algumas indicações quanto ao comportamento/caráter da maioria dos 

indivíduos que compõem a infância/juventude. De forma geral, o jovem atual é visto 

como consumista exacerbado, narcisista, violento e insensível quanto aos problemas 

sociais e coletivos. São características apontadas muitas vezes nos meios de 

comunicação de massa e no senso comum, porém, as manifestações de rua eclodidas em 

junho do ano passado no Brasil demonstraram que, apesar dessas características, há uma 

multidão de jovens que se importa com a situação política, econômica e social do país e 

mostra a sua insatisfação com a conjuntura marcada por corrupção, exclusão e 

violência. Essas manifestações demonstraram, ao mesmo tempo, a força das redes 

sociais16, pois, foi por seu meio, que elas foram articuladas em várias partes do país. 

Não é possível prever as consequências dessas manifestações, mas, só o fato de terem 

mobilizado os jovens já coloca em dúvida os argumentos de que a juventude brasileira 

atual não se preocupa com os problemas coletivos do país. 

Para Maffesoli (2004), ao analisar as alterações nos mais diversos setores da 

vida humana na sociedade européia, a precarização que toma conta dos jovens europeus, 

em especial os desempregados e sem perspectiva de trabalho e de carreira, faz com que 

a energia juvenil – que em outros momentos da história foi utilizada nas lutas, 

reivindicações, revoltas e revoluções – deixa de ter como projeto a reivindicação, o 

futuro e a história, manifestando-se e esgotando-se no instante vivido – indicado pelo 

                                                 
15  A denominação mais recente para os jovens brasileiros é a “nem - nem”. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, um quinto dos jovens no Brasil é “nem-nem”, que não 
estuda e nem trabalha. Este dado do IBGE foi baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 
PNAD 2012 e divulgado em 29/11/2013, apontando que o número de jovens de 15 a 29 anos que não 
estudava e nem trabalhava chegou a 9,6 milhões no ano relativo à pesquisa. Este número representa 
19,6% da população de 15 a 29 anos no Brasil. A pesquisa ainda apontou que a maioria dos que 
formavam a geração “nem-nem” é de mulheres, atingindo a marca de 70,3%. O nível de instrução dos 
jovens da geração “nem-nem” foi majoritariamente o fundamental incompleto. São dados que exigem 
uma análise mais detalhada, que foge ao objetivo desse trabalho, porém, não deixam de ser preocupantes 
pelo teor social que os envolve. 

16  O sociólogo espanhol Manuel Castells, em “Redes de Indignação e Esperança” (2013), examina 
os movimentos sociais ocorridos no mundo a partir de 2010 e indica que, nos dias atuais, tais 
manifestações baseiam-se em redes dinâmicas autônomas, com o decisivo apoio da Internet e das redes 
sociais. Para o autor, esses instrumentos criaram um “espaço de autonomia” para a troca de informações e 
para a partilha de sentimentos coletivos de indignação e de esperança, possibilitando um novo modelo de 
participação cidadã. Embora seja preciso tomar cuidado com análises de fatos recentes e suas 
consequências, não há como não reconhecer que as manifestações de ruas, em várias partes do mundo, 
vêm ocorrendo, principalmente, devido às possibilidades de contato e de compartilhamento de 
informações proporcionado pelas redes de comunicação. 
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autor em festas, redes sociais e chats. Nas reflexões de Maffesoli (2004) encontram-se 

muito de pessimismo ante o cenário sócio-econômico globalizado. 

Assim, considera-se relevante entender como os alunos – jovens, em sua maioria 

– das escolas contempladas pelo PROUCA se encontram nessas representações, uma 

vez que as análises englobam a infância e a juventude dos grandes centros, mas, de 

forma generalizada. 

Como construções sociais, a infância e a juventude, vivenciam de forma 

diferenciada todo o cenário social, uma vez que as diferenças se dão de acordo com as 

regiões, assim, o acesso ao mundo do trabalho, as expectativas de mobilidade ou 

ascensão social, os problemas relacionados à inclusão/exclusão social, a elaboração de 

projetos para o futuro (sejam coletivos, sejam individuais), entre tantos outros, são 

vivenciados de forma diferenciada pelos segmentos indicados (BELLONI, 2004). Além 

desses aspectos, numa sociedade multifacetada, dinâmica e complexa como as 

sociedades atuais, os conflitos são recorrentes para estes segmentos no que diz respeito 

ao pertencimento em relação ao gênero, grupo social, etnia, religiosidade, entre outros. 

Segundo Belloni (2004), as crianças, como sujeitos deste processo, formam um grupo 

social definido, com papéis e comportamentos específicos, que lhe são atribuídos por 

diferentes instâncias. A autora indica que nas sociedades contemporâneas, “as crianças 

constituem um grupo definido por duas ordens de características essenciais: a 

dependência e subordinação aos adultos, de um lado; e a crescente importância como 

parte do mercado de consumo, do outro” (BELLONI, 2004, p. 586). 

Com relação à questão do comércio e do consumo dessas camadas sociais, as 

crianças e os jovens ganham uma importância sem precedentes e os “objetos de desejo” 

(e de consumo) são quase que generalizados nas mais diversas sociedades e culturas, 

promovidos contínua e exaustivamente pelos sistemas de propaganda e mídia. 

Para Belloni (2004), o mundo tecnificado e difundido pelos sistemas de mídias 

constitui um elemento extremamente importante do universo de socialização das novas 

gerações, pois a comunicação eletrônica é um fenômeno generalizado em escala 

planetária, embora em graus e intensidades variáveis. 

Esta autora destaca, ainda, que mesmo os jovens que não têm acesso direto aos 

equipamentos e serviços mais atuais e sofisticados, como o computador e à Internet 

(que é o caso de boa parte de crianças e jovens de países pobres) estão de certa forma 

inclusos no ciberespaço. 
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Isto porque o papel da televisão, mesmo com a convergência digital e com o 

destaque que computadores e Internet possuem, ainda é bem distinto, principalmente em 

sociedades mais carentes. Belloni (2004) destaca ainda que a realidade virtual descrita 

na televisão – uma realidade maravilhosa, rica, charmosa – seja vivida por jovens e 

crianças pobres como um simulacro, um sonho, uma fantasia que substitui um real 

demasiado triste. 

E, por conta das mudanças provocadas com a inserção das tecnologias da 

informação e comunicação na sociedade, “a socialização das novas gerações tem se 

tornado um processo cada vez mais complexo na medida mesma da complexidade da 

sociedade e dos avanços tecnológicos” (BELLONI, 2004, p. 586-587). 

Baseando-se em numa extensa série de pesquisas históricas, Buckingham (2007) 

indica que nos últimos cinquenta anos o tempo de lazer das crianças foi sendo cada vez 

mais privatizado e submetido à supervisão de adultos17. Ele destaca que o principal 

lugar de lazer da criança foi deslocado dos espaços públicos (como as ruas) para os 

espaços familiares (a sala de estar) e privados (o quarto de dormir). Por se tratar de 

análises referentes a realidades distintas da brasileira não é possível generalizar a 

alteração pontuada pelo autor, especialmente no que diz respeito aos espaços que, para 

camadas mais pobres, se distinguem em muito do que é apontado por Buckingham 

(2007). 

Este autor ainda pontua que a preocupação com o “perigo dos estranhos”, o 

tráfego e outras “ameaças” às crianças encorajou pais e mães a equiparem o lar (e em 

especial o quarto das crianças) como um local de diversão, com atrativos e uma 

alternativa tecnologicamente rica contra os riscos potenciais do mundo exterior (a rua). 

Com relação à realidade analisada por Buckingham (2007), ele destaca que as crianças 

estão confinadas em suas casas e se ressentem de saírem e trafegarem sozinhas de um 

lugar para o outro em relação às gerações anteriores. Para ele:  

Desde os anos 1970, o ‘brincar lá fora’ vem sendo continuamente 
substituído pelo entretenimento doméstico (especialmente através de 
televisão e computador) e –principalmente entre as classes mais 

                                                 
17  Considero pertinente a análise do autor em pauta, mesmo levando em conta que a realidade 
analisada difere da brasileira, uma vez que seus estudos e os autores utilizados referem-se ao Reino 
Unido. Embora a realidade sócio-econômica seja diferente, é possível encontrar traços de proximidade 
entre as crianças e jovens analisados por Buckingham e as da realidade investigada uma vez que os 
modos de ser da infância e da juventude podem ser identificados no consumo dos mesmos jogos, 
brinquedos, aparelhos eletroeletrônicos, músicas, vídeos, programas de televisão, aparelhos de telefonia 
celular, etc. E a rua tem se mostrado como espaço perigoso (devido à grande quantidade de veículos 
automotores, dos assaltos e seqüestros, etc.) e os pais, especialmente os de melhor poder aquisitivo, 
tendem a deixar as crianças em casa, sob a “proteção” da televisão e da Internet, como espaços de lazer.  
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privilegiadas – por atividades de lazer supervisionadas, como os 
esportes organizados, as aulas de música e assim por diante [...] 
(BUCKINGHAM, 2007, p. 105-106). 

Há uma ênfase, tanto na afirmação de Belloni (2004) quanto na de Buckingham 

(2007), quanto à importância das tecnologias no processo de socialização das crianças e 

jovens, destacando-se a participação da televisão, enquanto mídia de massa, nesse 

processo. Segundo Kellner e Share (2008, p. 688), “a maioria das crianças nascidas nos 

Estados Unidos neste milênio nunca conheceu uma época sem a internet, os telefones 

celulares e a televisão”. Indicando algumas características recorrentes e tendências 

quanto ao comportamento e socialização de crianças e jovens, Belloni (2004, p. 587) 

destaca que “a infância tornou-se o mais novo público-alvo da indústria”. Para ela, as 

crianças e jovens são atingidos por uma quantidade enorme de apelos publicitários, 

incentivando-os ao consumo. Destaca, ainda, que a publicidade e a influência dos 

conglomerados de mídias é enorme e influencia tanto adultos, quanto, em maior escala, 

crianças e adolescentes, que são mais curiosos e mais familiarizados com as mensagens 

audiovisuais e mais suscetíveis às suas influências. 

Para Belloni (2004), o acesso à televisão tornou-se praticamente universal nos 

mais diversos países, bem como o uso de videogames e do computador, embora 

diferencie os usos que se fazem desses recursos, pois, segundo esta autora, a televisão é 

largamente utilizada pelas camadas mais pobres, enquanto os outros recursos citados 

estão mais concentrados nas camadas médias e ricas das sociedades. 

Em relação a este quadro, típico das sociedades contemporâneas, e ao destaque 

que as tecnologias assumem no nosso cotidiano, Kellner e Share (2008) destacam que 

os programas de televisão, os videogames, a música e os brinquedos se tornaram os 

grandes transmissores de nossa cultura, e, por isto, mais do que nunca, as crianças 

precisam aprender a questionar criticamente as mensagens que as cercam e utilizarem a 

grande variedade de ferramentas disponíveis para expressarem suas ideias e exercerem a 

plena participação na sociedade. 

As características em destaque dessa geração constituída pelas crianças e jovens 

atuais destacam a “facilidade” com que acessam e navegam pelos mais variados 

dispositivos tecnológicos e estes autores ressaltam a importância de uma educação para 

as mídias ou para o uso das mídias por estas gerações, uma vez que, segundo estas 

abordagens – em especial a de Kellner e Share (2008) – a forma como as empresas têm 

se utilizado dessa familiaridade está constituindo novos consumidores, ensejando, por 
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meio, das propagandas a busca constante pelos novos equipamentos, que se constituem 

como sonhos de consumo. 

É possível, assim, que os programas que incluem as tecnologias da informação e 

comunicação nas escolas, sem a devida alfabetização preconizada por Kellner e Share 

(2008), possam contribuir no sentido de se incentivar o consumo, uma vez que 

promovem o uso dos mesmos sem a devida orientação para os riscos do consumo 

excessivo.  

Na apresentação do livro “A criança e a mídia – imagem, educação, 

participação” organizado por Carlsson e Feilitzen (2002), editado pela UNESCO, há a 

preocupação em ressaltar a importância da mídia no cenário atual, em especial no que 

diz respeito às crianças e jovens, destacando a necessidade de educação especial para 

lidar com ela. Werthein (2002) afirma que diante do uso das TIC em todos os setores 

das atividades humanas torna-se cada vez mais necessário que as instituições escolares 

se preocupem em analisar os seus efeitos no processo de socialização dos seus alunos e 

de promover de forma permanente uma educação para a mídia, preparando os 

estudantes para que possam defender-se dos perigos e armadilhas da mídia. O autor 

considera que as escolas não dispõem de meios para assumir mais essa 

responsabilidade, todavia, considera de grande importância que essas instituições 

promovam o debate e divulguem pesquisas e experiências sobre a educação para a 

mídia. 

Werthein (2002) destaca ainda que esta educação deve implicar uma tentativa de 

reorientação ou mudança de conteúdo em sua produção, por intermédio da participação 

dos alunos, uma vez que ele entende ser esta participação a forma de o indivíduo 

expressar suas opiniões sobre aquilo que o afeta. 

Para Carlsson (2002), o processo de globalização que teve seu ápice nos anos 90 

do século XX – processo marcado por desregulamentações, privatizações, concentração 

de propriedade, comercialização e avanços tecnológicos – proporcionou uma “nova 

ordem mundial” na qual a informação flui, segundo a autora, de forma cada vez mais 

livre, possibilitando às pessoas compartilharem sons, textos e imagens das diferentes 

partes do mundo, por um lado, e, por outro, “os produtos da cultura de massas 

produzidos por relativamente poucas corporações de mídia (...) alcançam um número e 

uma faixa cada vez maior de consumidores em todo mundo [...]” (CARLSSON, 2002, 

p. 12). 
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Com relação à integração das TIC no processo escolar, Belloni (2005) contribui 

com a reflexão anterior, argumentando que a instituição escolar deve integrar as 

tecnologias de informação e comunicação de modo criativo, crítico e competente e isto 

só é possível com investimentos significativos e profundas mudanças na estrutura atual 

das escolas, no sentido de fugir ao tecnicismo e à adesão acrítica no uso dessas 

tecnologias. 

Isto indica que o processo de inclusão das TIC nas escolas é complexo e 

contraditório por si mesmo e que cabe uma vigilância epistemológica no sentido de não 

se aderir acriticamente às demandas e modismos desse tempo globalizado e a exercer o 

que já foi apontado como “educação para as mídias”. Embora as escolas públicas 

padeçam de sérios problemas estruturais, pedagógicos e tecnológicos é preciso 

considerar que, em algumas localidades, talvez seja só por seu meio que as crianças e 

jovens poderão ter acesso à tecnologia digital. Porém, concordando com Bonilla (2010), 

é preciso fugir ao modelo de consumo de informações que se dá, principalmente, pela 

pesquisa escolar na web ou com a alfabetização instrumentalizada de alguns softwares. 

Esses usos não alteram a dinâmica instituída nas escolas e que são muitos criticados 

(BONILLA, 2010). 

Para Carlsson (2002, p. 12), “não é exagero dizer que os indivíduos mais 

vulneráveis nesse mundo da mídia globalizada são nossas crianças. As mudanças que 

presenciamos – atuais e futuras – influenciam profundamente suas vidas”. A 

preocupação externada por esta autora indica uma postura que vem sendo assumida por 

muitos especialistas em infância e juventude, em especial nos países mais 

desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, e indica, segundo Buckingham (2007, 

p. 87), uma visão essencialista da infância e da juventude e uma interpretação 

excessivamente determinista do papel das mídias e da tecnologia no processo de 

socialização das novas gerações. Indica ainda, segundo ele, uma guinada conservadora 

no sentido de se restaurar a família tradicional e em colocar as crianças e jovens sob os 

seus cuidados. 

Buckingham afirma que: 

[...] a visão tradicional das crianças como essencialmente inocentes e 
vulneráveis à influência das mídias é equilibrada pela igualmente 
romântica visão delas como naturalmente “entendidas em mídia”. 
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Nenhuma dessas visões, a meu ver, oferece uma base realista para a 
elaboração de políticas culturais, sociais e educacionais que possam de 
fato habilitar todas as crianças a lidar com as realidades culturais em 
mudança nas quais nasceram (BUCKINGHAM, 2007, p. 87. Grifo do 
autor). 

Pode-se notar que a temática a respeito da “nova” infância e da “nova” 

juventude ganha projeção e abordagens variadas, uma vez que há análises que enfatizam 

o papel determinista das tecnologias da informação e comunicação no processo de 

socialização dessas novas gerações, enquanto outras, não desconsiderando a 

importância das TIC apresentam enfoques que destacam as mudanças culturais que vão 

além do aspecto tecnológico. Para Buckingham (2007), é preciso evidenciar essas ideias 

e entender que mudanças significativas realmente têm ocorrido nas concepções de 

infância (e da juventude) e na realidade da vida cotidiana das crianças (e dos jovens). 

Destaca que “simplesmente culpar ou festejar as mídias é superestimar seu poder e 

subestimar as diversas maneiras como as crianças criam seus próprios significados e 

prazeres”. (BUCKINGHAM, 2007, p. 87). 

A socialização é, segundo Belloni (2007, p. 57), o “processo que se desenrola 

durante toda a infância e a adolescência por meio das práticas e das experiências 

vividas, não se limitando de modo algum a um simples treinamento realizado pelas 

instituições especializadas”. E, acrescenta que a socialização integra a participação de 

todos os elementos que circundam a infância, inclusive dela própria. Belloni (2007) 

ainda afirma que nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela globalização 

econômica e cultural e pela presença das mídias eletrônicas e novos e fascinantes 

objetos técnicos, as experiências vividas pelas crianças tendem a se caracterizar, entre 

outros aspectos: “pela confusão entre a vida privada e a vida pública; pela obnubilação 

das fronteiras entre o mundo adulto e infantil; por uma maior reflexividade, e por um 

fosso tecnológico entre as gerações [...]” (BELLONI, 2007, p. 58). 

Para esta autora, o processo de socialização não deve ser visto como inculcação 

de valores e saberes pelas instituições sociais, mas, sim, como processo de apropriação e 

de construção por meio da participação ativa dos indivíduos (crianças e jovens), que 

intervêm, agem e interagem com todos os elementos constitutivos de sua realidade. E as 

mídias constituem elemento importante dentro dessa realidade, especialmente as mídias 

digitais e as redes telemáticas, que penetram com grande impacto nas estruturas 

simbólicas da sociedade e no cotidiano das crianças e adolescentes (BELLONI, 2007). 
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Estas análises e reflexões me permitem afirmar que as mudanças tecnológicas, 

econômicas, as transformações relativas à família, os novos tipos de família, a situação 

social da mulher, a atuação dos meios de comunicação, entre outras motivações, 

explicam o surgimento da infância como categoria social agora relevante. Para Belloni 

(2007, p. 76), “as crianças reais se transformam com as transformações da sociedade, 

adquirindo status, direitos e visibilidade nunca dantes existentes. Tornam-se cidadãos 

plenos, e consumidores reais e potenciais”. 

Em relação aos jovens, de forma geral, Pais (2006, p. 7) afirma que “[...] as 

culturas juvenis são vincadamente performativas porque, na realidade, os jovens nem 

sempre se enquadram nas culturas prescritivas que a sociedade lhes impõe”. Este 

aspecto ressalta-se nas relações entre os jovens e os adultos, notadamente no que se 

refere à família e à escola, em que o “conflito” pode se instalar, uma vez que as 

perspectivas são diferentes e os jovens, bem como as crianças, tem cada vez mais a 

atenção voltada para a mídia, seja por conta de sua performance, seja por conta de seu 

potencial consumidor. Para o citado autor, diante de estruturas sociais cada vez mais 

fluidas, os jovens sentem a sua vida marcada por inconstâncias, flutuações, 

descontinuidades, reversibilidades que se traduzem em: 

[...] movimentos autênticos de vaivém: saem de casa dos pais para um 
dia qualquer voltarem; abandonam os estudos para os retomar tempos 
depois: encontram um emprego e em qualquer momento se vêem sem 
ele; suas paixões são como “vôos de borboleta”, sem pouso certo; 
casam-se, não é certo que seja para toda a vida...São esses 
movimentos oscilatórios e reversíveis que o recurso à metáfora do ioiô 
ajuda a expressar. Como se os jovens fizessem das suas vidas um céu 
onde exercitassem a sua capacidade de pássaros migratórios (PAIS, 
2006, p. 8-9). 

Por conta das instabilidades e inconstâncias, os jovens, em relação às gerações 

mais velhas, que procuram caminhos e valores de segurança e rotina, orientam suas 

vidas escolhendo, muitas vezes, as rotas da ruptura, do desvio. E assim, conforme Pais 

(2006, p. 11), os jovens tecem uma nova sensibilidade “nas excitações do cotidiano, nos 

excessos de velocidade com as motos, nos esportes radicais, nas festas rave, nas 

aventuras sexuais, no consumo de drogas, etc”. O quadro descrito por Pais (2006) indica 

uma faceta diferenciada dos jovens e ressalta a necessidade de estudos que possam 

perscrutar esta realidade e indicar as características que a realçam. São significativas as 

alterações apontadas pelo autor, embora se possa acrescentar que elas vão além do 
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aspecto psicológico (“nova sensibilidade”). A meu ver, fazem parte de mudanças 

culturais marcadas entre as gerações, constituídas pelas tecnologias, mas, também por 

alterações no modo de produzir e de consumir da atualidade. O estímulo ao consumo, o 

desemprego e a falta de perspectivas (ou de sentidos) na vida contribuem para que a 

juventude se exalte (e, muitas vezes, se exaure) de forma radical nos divertimentos 

atuais conforme destacado anteriormente. 

Diante de um quadro mutável, de uma realidade dura que se traduz em 

desesperança e descrença, na qual os valores adultos são questionados por sua 

inoperância, a temática da juventude emerge e chama a atenção de diversas instituições 

no Brasil e no restante do mundo por conta do quadro atual desse grupo social. Para 

Guimarães (2010, p. 9), a temática da juventude chama a atenção de diversos agentes no 

Brasil e no mundo e expressa a necessidade de ampliar as investigações, as ações 

públicas e a atuação de organismos da sociedade civil no sentido de compreender os 

complexos processos que envolvem os sujeitos jovens no mundo contemporâneo e de 

intervir de forma ética e política nos perversos mecanismos de exclusão juvenil nas 

sociedades cindidas por profundas desigualdades sociais. 

É preciso destacar, segundo a autora, que os segmentos juvenis não são 

uniformes, eles são diferenciados por critérios relacionados a territórios, gênero, etnia, 

classe social, etc., o que aponta para a diversidade nos modos de viver o ser jovem 

(GUIMARÃES, 2010, p. 9). A compreensão das novas gerações, complementa Duarte 

(2012), está em analisar a territoriedade na qual os agentes estão inseridos em suas 

relações concretas e cotidianas, que ocorrem num espaço e tempo determinados. 

Ao apontar os inúmeros desafios que a temática referente à juventude enfrenta, 

Guimarães (2010) destaca que: 

A vida cotidiana é permeada por diversas representações sociais 
produzidas historicamente acerca dos jovens e veiculada de maneira 
naturalizada como alienados, modernos, inovadores, conservadores, 
de risco, pois são associados a determinados problemas sociais como 
violência, drogas, desemprego etc. Essas formas de representar os 
jovens são frutos de construções e significações sociais produzidas em 
contextos históricos e sociedades determinadas e podem atuar como 
obstáculos na compreensão no que efetivamente constitui a 
pluralidade dos jovens, hoje (GUIMARÃES, 2010, p. 11). 
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É interessante esta análise uma vez que a imagem atual do jovem é, geralmente, 

estereotipada e descontextualizada, não levando em conta o caráter social da juventude. 

A própria situação de transgressão dos jovens, segundo Pais (2006), é efeito de 

comportamentos socializados que reproduzem uma resistência rebelde à adversidade. 

Ele afirma que “[...] é importante desvendar as sensibilidades performativas das culturas 

juvenis em vez de nos aprisionarmos a modelos prescritivos com os quais os jovens já 

não se identificam” (PAIS, 2006, p. 13). 

No que se refere ao uso dos artefatos tecnológicos pelos jovens, especialmente 

no que diz respeito às tecnologias da informação e comunicação, constituídas, sobretudo 

pelo uso das redes sociais, temos abordagens que vão da identificação de uma busca de 

protagonismo juvenil nos jogos eletrônicos (PAIS, 2006) ao vazio existencial de uma 

juventude que diz “ter tudo” sem precisar lutar por mais nada (MIRANDA, 2011). 

As várias manifestações juvenis – o hip-hop, o grafitismo, o skate, o rap, o 

hackerismo, o consumo de drogas – tantas vezes designadas como “culturas de 

margem”, indicam, na análise de Pais (2006), uma busca, por parte dos jovens, de 

inclusão, pertencimento e reconhecimento. Para este autor, os jovens vivem um “dilema 

de labirinto” ao se depararem com os caminhos que poderão tomar ao longo de suas 

vidas e faz uma crítica às políticas de juventude por criarem uma lógica de linearidade 

que nem sempre se ajusta às trajetórias não-lineares no transcurso de vida de muitos 

jovens (PAIS, 2005). 

Dessa forma, ao abordar a utilização das TIC por crianças e jovens, tem-se em 

mente as considerações tecidas até aqui quanto às transformações culturais ocorridas ao 

longo dos tempos, nas quais as atuais gerações nasceram. O impacto tecnológico nos 

vários aspectos da realidade tem motivado discussões e análises que apontam, ora ideias 

deterministas quanto ao papel das mídias na socialização desses segmentos, enfocando a 

negatividade que estas exercem na educação e formação dos valores, ora destaca as 

crianças e jovens atuais como resultados positivos do desenvolvimento tecnológico 

alcançado pela humanidade no contexto atual, o que também desemboca numa visão 

determinista da tecnologia. 

Embora não concorde com uma atuação determinista das mídias no processo de 

socialização das novas gerações, entendo que, também, não há razões para concordar 
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com sua neutralidade nesse processo. Ao imputar a culpa pelas alterações substanciais 

no comportamento e na cultura infanto-juvenil da atualidade às tecnologias e mídias, 

esquecem-se que são os homens os responsáveis por sua história e pela elaboração de 

sua cultura e o determinismo, seja o tecnológico ou outro, desconsidera este papel ativo 

do ser humano em sua atuação no mundo. 

Conforme indicado anteriormente, as análises de Buckingham (2007), Carlsson 

(2002) e de Kellner e Share (2008) são representativas, pois, constituem-se de pesquisas 

aprofundadas em realidades diferentes da brasileira, porém, trazem contribuições 

importantes para entendê-la também. Assim, nossa investigação traz resultados da 

realidade local de crianças e jovens das escolas contempladas pelo PROUCA em 

Goiânia-GO, levando-se em conta as análises que indicam mudanças comportamentais e 

culturais em crianças e jovens de outros países em relação às mídias e seu uso no 

processo de ensino e aprendizagem. 

É preciso compreender se crianças e jovens das escolas goianienses se 

enquadram dentro das análises dos autores citados, ressaltando seu envolvimento com 

as tecnologias digitais e em como apreendem os recursos disponíveis nos equipamentos 

recebidos por meio do PROUCA.  

Sofiati e Dick (2010) apresentam uma pesquisa com os chamados “jovens do 

Cerrado”18, na qual destacam a seguinte questão: Como é ser jovem hoje? Além dessa 

questão outras três perguntas foram feitas aos jovens pesquisados no sentido de se 

compreender o discurso dos jovens do Cerrado. 

Nos resultados obtidos nessa pesquisa, eles destacam que: 

Embora não se possa dizer que existe uma juventude “feia”, somos 
levado a dizer que “ser jovem”, no Estado de Goiás, segundo esses 
depoimentos, não é algo muito alegre ou muito prazeroso. Entre as 
afirmações das Rodas de Conversa, pode-se dizer 64% tendem para 
uma vivência juvenil “pesada” e “carregada”, e somente 36% para a 
alegria, incluindo-se aí o tempo das descobertas, a variedade nos 

                                                 
18  Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de perceber a realidade que emerge do discurso 
da juventude goiana, da região do Cerrado, com relação à condição juvenil. “O instrumento usado para 
fazê-lo foram as Rodas de Conversa, aplicado em sete cidades, com suas realidades diferenciadas: 
Luziânia, Goiânia, Rio Verde, Goiás, Caldas Novas, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia (...). As 
Rodas de Conversa atingiram 207 jovens, de 15 a 30 anos, a maioria pertencente a alguma agrupação 
juvenil, praticamente todos provindos ou frequentadores/as de escolas públicas” (SOFIATI & DICK, 
2010, p. 89). 
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gostos, a esperança do futuro e a crença na necessidade de “ser forte”. 
(SOFIATI e DICK, 2010, p. 102. Grifos dos autores) 

Os autores destacam que os discursos obtidos nas “rodas de conversa” 

caracterizam a juventude de alguns municípios goianos, e eles expressam uma realidade 

que a sociedade nem sempre quer ouvir. Afirmam ainda que ser jovem, independente da 

região, denota uma urgente participação social de forma à sociedade não perder a 

energia juvenil da transformação. 

4. Alunos e professores e suas relações com as tecnologias digitais 

O conceito de nativos digitais, cunhado por Prensky (2001), caracteriza as 

gerações que cresceram cercadas pelas chamadas novas tecnologias – computadores, 

videogames, tocadores de músicas digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares e os 

demais recursos da era digital – e que se diferenciam das gerações anteriores não apenas 

nos vestuários, estilos, costumes, gírias, mas, na sua própria constituição. Ou seja, 

segundo o autor, as gerações que cresceram cercadas pelas tecnologias digitais – ele 

indica que estas tecnologias tiveram rápida difusão nas últimas décadas do século XX – 

tiveram muito mais contato com as imagens da televisão e do computador19 (e outras 

tecnologias) em sua formação do que lendo, por exemplo, o que explicaria em parte o 

problema da educação norte-americana no contexto em que ele escreveu o artigo que 

originou os conceitos de nativos digitais e imigrantes digitais. Para Prensky (2001), os 

alunos que nasceram e cresceram nesse contexto tecnológico são diferentes, pois, 

pensam e processam informações de forma diferente das gerações anteriores. Nesse 

mesmo sentido, Sancho (2006, p.19) argumenta que “[...] os cenários de socialização 

das crianças e jovens de hoje são muito diferentes dos vividos pelos pais e professores”, 

pois, eles estão crescendo em ambientes altamente mediados pelas tecnologias da 

informação e comunicação. 

                                                 
19  Prensky (1999) indica que um aluno graduado, quando ele desenvolveu o conceito de nativo 
digital, teria em média 10.000 horas jogando vídeo game, 20.000 horas assistindo televisão e 5.000 horas 
lendo. Para Kellner e Share (2008, p. 688) “a maioria das crianças nascidas nos Estados Unidos neste 
milênio nunca conheceu uma época sem a internet, os telefones celulares e a televisão. Mais de 98% dos 
lares norte-americanos têm pelo menos um aparelho de televisão e cerca de um terço das crianças 
pequenas vive em lares em que a TV está ligada ‘sempre’ ou ‘a maior parte do tempo”. Embora estes 
dados refiram-se à realidade norte-americana considero-os bastante relevantes para a nossa realidade, uma 
vez que, por conta do fenômeno da globalização, os hábitos das crianças e jovens são muito parecidos, 
independente dos países, o que pode implicar num mesmo ritmo de consumo dos produtos tecnológicos 
destacados em nosso país. 
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É possível verificar alterações significativas no modo de ser e se comportar das 

crianças e jovens, com o acesso à Internet e o uso intensivo dos computadores e outros 

recursos tecnológicos contemporâneos, embora seja arriscado generalizá-los, 

homogeneizá-los, principalmente por conta das enormes desigualdades sócio-

econômicas no Brasil e no mundo. É importante destacar que as crianças e jovens, 

nascidas e crescidas num ambiente tecnologizado como o atual, inseridos num contexto 

completamente diferente de seus avós e, mesmo, dos pais e professores conseguem ter 

maior desenvoltura no manuseio dos artefatos tecnológicos do que estes. 

Os nativos digitais são considerados multitarefa, ou seja, fazem mais de uma 

atividade ao mesmo tempo, em especial, quando estão com seus aparelhos 

eletroeletrônicos. Como possuem desenvoltura com o uso desses equipamentos, são 

muito requisitados pelos “imigrantes digitais” para “resolverem” os problemas relativos 

às “novas” tecnologias.  

Para Kellner e Share (2008), o fato desses sujeitos, os nativos digitais, nascerem 

num contexto altamente tecnologizado e terem um prolongado contato com as mais 

variadas mídias durante a infância e parte da adolescência não os eximem da 

necessidade do que eles chamam de “educação midiática” ou “alfabetização crítica da 

mídia”. Segundo esses autores: 

No contexto da contínua expansão da transformação tecnológica e 
econômica, a alfabetização crítica da mídia é um imperativo para a 
democracia participativa, pois as novas tecnologias de informação e 
comunicação, associadas a uma cultura de mídia com base no 
mercado, fragmentaram, conectaram, convergiram, diversificaram, 
homogeneizaram, estabilizaram, ampliaram e remodelaram o mundo. 
Essas mudanças estão reconstruindo a maneira como as pessoas 
pensam e reestruturando as sociedades [...] (KELLNER; SHARE, 
2008, p. 689-690). 

Assim, é possível perceber que, embora façam parte de um contexto marcado 

pelas tecnologias digitais, ainda há um bom caminho a ser percorrido pelos chamados 

nativos digitais para que eles possam se ver como participantes ativos de uma sociedade 

e não apenas como consumidores passivos. E este caminho passa pelo processo de 

formação humana, em que devem buscar o conhecimento, o autodomínio e a cidadania.  

Embora o termo cunhado por Prensky (2001), tenha se popularizado e quando 

evocado provoca a imaginação, focalizando jovens desenvoltos no lidar com os 
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artefatos tecnológicos e, por isto mesmo, motivados na sua aprendizagem, nem todos 

compartilham da opinião de que isto realmente ocorra. Demo (2011), por exemplo, faz 

uma crítica contundente a este jovem idealizado, identificado como nativo digital, 

apresentando-o como parte de uma geração que, por conta do amplo acesso às 

tecnologias, acostumou-se a fazer o mínimo esperado. Ele indica que em torno dessa 

geração há “muito barulho e pouca aprendizagem20”. Criticando o determinismo 

tecnológico, Demo (2011) vai tecendo críticas à forma como as novas gerações vão se 

apropriando das tecnologias para, no seu entender, ampliar a lei do menor esforço, 

indicando que os jovens atuais têm uma tendência a fazer o mínimo esperado, em 

especial, no que diz respeito aos processos escolares. Para comprovar este argumento, 

Demo (2011) indica que a utilização dos sites de busca para as pesquisas escolares 

demonstra que a juventude atual não sabe e não gosta de pesquisar. Apesar das críticas 

severas quanto a este aspecto, o autor indica, que não são somente os jovens os culpados 

por tal situação, pois, as instituições responsáveis pela produção e transmissão dos 

conhecimentos continuam com as mesmas práticas, não houve, em sua análise, um 

aproveitamento real das potencialidades das tecnologias digitais. Para o autor, ao invés 

delas serem utilizadas para aprimorar o processo da aprendizagem, elas têm reforçado a 

reprodução dos conhecimentos, o que acaba influenciando no desempenho dos 

estudantes. A forma como são propostas as pesquisas nas escolas acaba estimulando 

este tipo de comportamento, mas, para alterar este quadro, o próprio professor precisa 

desenvolver o sentido da pesquisa, buscando fugir ao instrucionismo. Para isto, Demo 

(2006) indica que há a necessidade da formação permanente, a qual exige autores que 

tenham autonomia e que incentivem a aprendizagem, mantendo as tecnologias como 

subsídio e não o contrário. O autor, indica ainda que, “para aprender bem é 

indispensável saber pesquisar e elaborar, redigir textos próprios, ler sistematicamente, 

desconstruir e reconstruir as experiências, argumentar e contra-argumentar, em nome da 

construção da autonomia do sujeito” (DEMO, 2006, p. 87). 

Para Kellner e Share (2008), a necessidade de alfabetização crítica da mídia se 

faz necessária, pois, as novas tecnologias da informação e comunicação são 

instrumentos poderosos que podem libertar ou dominar, manipular ou esclarecer e é 

                                                 
20  Para Demo (2011), há um exagero e um modismo em torno do conceito de nativo digital. Para 
ele, ideias como a de Prensky (2001), que apresentam as crianças da nova geração como gênios digitais, 
interessadas sumamente em aprender de outros modos mais produtivos e profundos, autorais, este tipo de 
desempenho, na prática, é bem mais difícil de se verificar.  
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preciso que os educadores contribuam com seus alunos na utilização crítica desses 

recursos. Para estes autores, as diferentes abordagens à educação crítica das mídias não 

são modelos pedagógicos rígidos, mas, sim, pontos de referência interpretativos, a partir 

dos quais os educadores podem estruturar seus objetivos, interesses e estratégias. 

Kellner e Share (2008, p. 705) afirmam que: 

[...] um grande desafio no desenvolvimento da alfabetização crítica da mídia 
resulta do fato de que ela não é uma pedagogia, no sentido tradicional, com 
princípios firmemente estabelecidos, um cânone de textos e procedimentos 
de ensino testados e aprovados. Ela requer uma pedagogia democrática, que 
envolva professores partilhando o poder com os alunos e unindo-se a eles no 
processo de desvendar mitos, desafiar a hegemonia e buscar métodos para 
produzir sua própria mídia alternativa [...]. Além disso, o material da cultura 
midiática é tão polimórfico, polivalente e polissêmico que requer 
sensibilidade para diferentes leituras, interpretações, percepções das 
complexas imagens, cenas, narrativas, significados e mensagens da cultura 
midiática. 

Como se pode observar há um grande trabalho a ser feito no sentido de se 

promover a apreensão crítica das mídias e o uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem. Para a maioria dos professores, considerados como imigrantes digitais 

uma vez que não fazem parte das gerações mais novas, há o trabalho de mediar o uso 

dos recursos tecnológicos na escola com a mediação do conhecimento. Como existe 

uma ideia geral, já no senso comum, de que os alunos e os jovens são mais preparados, 

conhecedores e imersos na cultura midiática do que seus professores (KELLNER; 

SHARE, 2008), cabem a estes últimos orientá-los num processo de contínuo 

questionamento das questões que dizem respeito não só às tecnologias e mídias, mas, à 

própria estrutura da sociedade. 

Demo (2011), ainda na crítica aos chamados nativos digitais em sua utilização 

das TIC, afirma ser fundamental o espírito crítico dos educadores no que diz respeito ao 

uso delas, devido ao seu potencial criador, no processo de ensino e aprendizagem. O 

autor considera que a má utilização dos recursos tecnológicos é devida, em parte, 

também, às estruturas conservadoras das instituições formadoras (escolas e 

universidades, principalmente). 

Essas crianças e jovens, contextualizadas nesse cenário de tecnologias da 

informação e comunicação, nas instituições escolares entram em contato com 

professores e demais profissionais que nem sempre conseguem visualizá-las no 
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processo de ensino e aprendizagem. E isto pode ocorrer por deficiências em sua 

formação docente, pela rigidez na estrutura escolar, pelo acúmulo de responsabilidades 

e a sobrecarga de trabalho a que vem sendo submetido, pelas avaliações sistemáticas 

que exigem um ensino padronizado para atingir os índices desejados. E quando o 

professor não utiliza essas tecnologias, que são disponibilizadas pelos programas 

governamentais de inclusão digital via escolar, são considerados resistentes, 

conservadores, “imigrantes digitais” que não dão conta dos recursos tecnológicos 

disponibilizados. E chegam a ser culpabilizados por pais, alunos e pelo governo por não 

utilizarem. Ocorre, porém, que a estrutura da escola, ainda baseada em grades 

curriculares, em tempos cronometrados, em espaços delimitados, pode ser mais 

empecilho do que a própria dificuldade que o professor possui em planejar e utilizar as 

tecnologias em suas atividades pedagógicas. 

Ao longo desse Capítulo procurei apresentar como a temática relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico foi e continua sendo tratada. Para tanto, utilizei-me de 

alguns teóricos que procuraram classificar as etapas de desenvolvimento tecnológico, 

apresentando suas características e a forma de se organizar dos homens no processo 

histórico. O esforço desses teóricos indica que a tecnologia esteve, de alguma forma, 

presente no desenvolvimento cultural humano e, demonstra ainda, sua importância na 

constituição social e em como a sociedade atingiu o atual patamar de desenvolvimento 

tecnológico. Destaco que este desenvolvimento não é linear e nem único, que ainda hoje 

temos diferenças extremas nos variados graus de evolução técnica dos povos. O 

desenvolvimento tecnológico não determina a história humana, esta é determinada pela 

ação de homens e mulheres na construção de sua história. Assim, não há um 

determinismo tecnológico que denota uma evolução linear, a lógica que associa 

tecnologia e progresso sem considerar a atividade humana. Esta, a ação humana, é que 

vai determinar as configurações de sua sociedade, nas relações que se estabelecem entre 

os homens e entre estes e a natureza. 

A sociedade atual recebe diferentes denominações, entre as quais as mais 

comuns são: “sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento” e numa 

intensidade menor, “sociedade em rede”. Estas denominações, conforme indiquei no 

capítulo, acabam por limitar e homogeneizar sociedades distintas, porém, para efeito de 

análise, e ainda que no transcorrer desse trabalho possa ser utilizada outra denominação, 
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acredito que a melhor definição, para a atual configuração das sociedades humanas, seja 

a sociedade em rede ou de fluxos, pois, ela demonstra como tem se organizado as 

relações sócio-econômicas dos indivíduos na contemporaneidade. Finalmente, por conta 

das características dessa sociedade atual, marcadamente pela utilização das TIC, 

procurei enfatizar as características da infância e da juventude na chamada cibercultura, 

apresentando como está sendo tratado a temática e procurando fugir ao risco da 

homogeneização, uma vez que, por conta da globalização econômica e o alcance das 

mídias, as características desses grupos sociais sejam muito parecidas em todas as 

sociedades. Assim, o uso das redes sociais, o consumo exacerbado, a busca pelo 

radicalismo desses indivíduos, irá variar de uma realidade para outra, sendo preciso, 

portanto, não generalizá-los, não homogeneizá-los, pois, as realidades sócio-econômicas 

são também distintas. Por conta disso, classificá-los nos limites dos conceitos ou termos 

em voga – como geração net, nativos digitais, cyber-infância – entre outros, pode não 

atender plenamente às realidades investigadas. Uma característica que parece ser 

marcante, especialmente quanto às crianças e jovens dos grandes centros urbanos se 

encontra na importância que as tecnologias digitais assumiram para as novas gerações, 

inclusive atuando na socialização desses agentes. Feito esta ressalva, utilizei-me dos 

conceitos de “nativos digitais” e “imigrantes digitais” de Prensky (2001) para indicar as 

características desses sujeitos no mundo contemporâneo, embora sabendo que são 

limitantes e não atendem plenamente à realidade atual, pois, nem todas as crianças e 

jovens são “nativos digitais”, como também, nem todos adultos são “imigrantes 

digitais”. 

A importância em apontar as alterações tecnológicas e o seu sentido histórico, 

bem como as características do público infanto-juvenil atual, conforme busquei fazer no 

transcorrer desse capítulo, está diretamente relacionada às questões dessa pesquisa sobre 

o Programa “Um Computador por Aluno” – PROUCA nas escolas públicas de Goiânia, 

pois, o objetivo está em verificar como alunos, crianças e jovens, utilizam uma 

tecnologia disponibilizada em sua realidade escolar e como compreendem a política de 

inclusão consubstanciada no programa em foco. O intuito foi demonstrar que as 

tecnologias estiveram presentes, de alguma forma, na história humana e que são 

produtos da ação de homens e mulheres em busca de conforto, aumento da produção e 

satisfação de suas necessidades. Ao mesmo tempo, indicar as principais características 
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das crianças e jovens do contexto atual, marcado pela presença das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

No próximo Capítulo apresento a escola face às mudanças culturais provocadas 

pelas TIC e em como o PROUCA foi estruturado na realidade brasileira e implantado 

nas escolas públicas, atendendo a este público constituído por crianças e jovens ávidos 

pelas novidades tecnológicas. 
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CAPÍTULO – 2 – RELAÇÕES ENTRE ESCOLA E TECNOLOGIAS: 
INCLUSÃO DIGITAL VIA AMBIENTE ESCOLAR 

 

O objetivo desse capítulo é enfatizar as mudanças ocorridas na escola com a 

utilização frequente das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e quais as 

transformações ocorridas com esta entrada e, em seguida, apresentar as experiências de 

inserção dessas tecnologias no processo escolar brasileiro até chegar ao Programa Um 

Computador por Aluno – PROUCA, evidenciando a forma como ele foi planejado e a 

forma como tem sido implantado nas escolas públicas contempladas para o recebimento 

dos laptops educacionais. Por fim, neste capítulo apresento as características que 

marcam a atual geração e os hábitos e habilidades dos professores em relação à 

informática e à Internet, procurando enfatizar como se dá o encontro dessas gerações no 

espaço escolar. Para alguns teóricos as crianças e jovens da geração atual são 

considerados “nativos digitais” e os adultos de forma geral, incluindo os professores, 

são considerados “imigrantes digitais” (PRENSKY, 2001), com distintas formas de 

utilizar e se apropriar das tecnologias digitais. Para outros, as crianças se apropriam de 

forma espontânea das tecnologias sem a intervenção dos adultos (BELLONI, 2008). 

Apesar das significativas diferenças no uso das tecnologias disponibilizadas na 

sociedade pela a atual geração de crianças e jovens – especialmente nos centros urbanos 

de alguns países – é preciso evitar o risco da generalização, pois, não dá para enquadrar 

todas as crianças e jovens num único conceito, o que ocorre com os adultos também, 

como se todos possuíssem as mesmas características e a mesma desenvoltura (ou não) 

com as tecnologias. É preciso enfatizar que, por conta da socialização atual mediada 

pelas tecnologias disponíveis, a geração atual de crianças e jovens têm maiores 

condições de se apropriarem delas. 

1. A escola face às mudanças culturais 

A intensa utilização das TIC por toda a sociedade afeta, consequentemente, 

alunos e professores e o contexto escolar como um todo, uma vez que a escola se 

encontra numa determinada cultura e sociedade que estão inseridos na fase de 

desenvolvimento tecnológico atual. Segundo Toschi (2002, p. 265), 

[...] falar sobre tecnologias na sociedade e na educação escolar (...) é 
mais complexo ainda porque se refere a um tipo de educação com alto 
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grau de sistematização e intenções declaradas e não-declaradas, e 
também pela importância da escola na sociedade. 

A instituição escolar possui sua trajetória na história humana. É uma instituição 

secular que, com o passar do tempo, vêm se adequando às novas exigências sócio-

econômicas e produtivas. E essas exigências passam pela entrada das TIC e as 

possibilidades de potencializar o processo de ensino e aprendizagem. 

Para Abranches (2003), qualquer que seja a posição adotada sobre os rumos a 

serem seguidos pelas sociedades atuais, necessariamente passam pela presença das TIC. 

Segundo este autor, essas tecnologias influem e continuarão a influenciar a produção e a 

difusão de informações e conhecimentos na sociedade atual. Apesar de considerar essas 

afirmações muito próximas das do determinismo tecnológico, discutido anteriormente, 

concordo que é cada vez maior o papel assumido pelas TIC nas sociedades atuais, 

embora nem todos tenham acesso a essas tecnologias. 

Conforme apresentado anteriormente, existem aqueles que defendem a 

sociedade atual como uma “sociedade do conhecimento”, que faz do conhecimento seu 

ponto de apoio, o fulcro crucial de desenvolvimento, mudança e potencialidades 

(DEMO, 2006). Embora adotando outra perspectiva teórica quanto à sociedade atual, é 

preciso concordar que o atual modo de produção valoriza a informação e o 

conhecimento, tendo-os como valores a serem desenvolvidos e preservados. Mas, não 

se trata de qualquer informação ou qualquer conhecimento, no modo de produção 

capitalista, é preciso que eles agreguem valor à produção, ao consumo e ao lucro. Esta 

perspectiva é reducionista, pois, conforme Toschi (2002, p. 272), “o conhecimento é 

muito mais que informação. Conhecimento supõe a reelaboração e ressignificação da 

informação e isso se dá num processo coletivo, social”. 

A escola atual, sob a perspectiva da sociedade do conhecimento, assume, 

portanto, uma função pragmática que é formar os profissionais adequados para atuarem 

num mercado globalizado, com tecnologias complexas, em que se valoriza o domínio 

das informações vitais para a condução dos negócios, bem como os conhecimentos 

práticos que possam contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias e sua 

apropriação ao modo de produção dominante. Nesse sentido, o conhecimento que 

poderia contribuir para uma consciência emancipada, para uma cidadania plena não é 

almejada pela perspectiva em foco. Para Toschi (2002, p. 273): 
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O conhecimento supõe diálogo, análise da informação, criticidade dos 
dados, donde se forma seu caráter social, histórico, plural, coletivo. É 
o conhecimento que traz a crítica da informação, que garante a 
formação da cidadania [....]. 

Para dar conta dessa tarefa complexa a escola atual precisa superar a visão 

pragmatista que lhe vem sendo imposta. A entrada das tecnologias da informação e 

comunicação na escola pode reforçar esta visão, revigorando os problemas e desafios 

que precisam ser encarados e resolvidos pelos sujeitos que nela atuam. Numa outra 

perspectiva para estas tecnologias na escola, Santos (2003, p. 7), afirma que: 

[...] as novas tecnologias devem ser compreendidas e utilizadas como 
elementos mediadores para a superação da opressão na sociedade; (...) 
as diferentes linguagens tecnológicas aplicadas na escola, devem 
constituir uma base que alicerça a construção de sentidos por parte do 
sujeito em processo de aprendizagem e de interação com uma 
sociedade em constante movimentação. 

O uso das TIC na educação traz novos elementos e problemas, novas demandas 

por materiais e equipamentos e necessidade de formação e qualificação dos sujeitos que 

nela trabalham. Surgem novas necessidades, anseios e medos. Para Santos (2003), há 

um grande desafio a ser superado na formação de novos quadros docentes para lidar 

com as diferentes linguagens, sejam elas de natureza hipertextual, informática ou 

televisiva. Para o autor, a introdução das novas tecnologias no âmbito do processo de 

formação escolar, se manifesta segundo o futuro do trabalho e a identificação do perfil 

do trabalhador em função da reestruturação do sistema produtivo. E isto se dá em duas 

vertentes distintas: por um lado, a automação dos processos de produção e a introdução 

de uma nova cultura tecnológica exigirão dos indivíduos uma formação 

qualitativamente mais ampla e tal formação os tornaria aptos para o desempenho de 

atividades integradas, o que os libertaria da rotina e da parcelização. Concluindo a 

análise sobre esta vertente, Santos (2003, p. 16) indica que: 

Tendo em vista os constantes avanços tecnológicos e sua incorporação 
imediata nas empresas em função da busca pela qualidade total, 
condição para se manter no mercado, esta formação ampla procuraria 
introjetar em cada trabalhador uma necessidade virtual e vital por 
autoformação continuada, condição para se manter no emprego. 

Por outro lado, a crença no discurso que advoga uma crescente qualificação da 

força de trabalho é um mito “que faz parte e apóia a manutenção de um modelo de 



 

 

78 

produção que preserva, em sua totalidade, o fetichismo da mercadoria e a alienação” 

(SANTOS, 2003, p. 16). 

Dessa forma, a escola, como parte da cultura e da sociedade, passa por 

mudanças com a entrada dessas linguagens, mídias e tecnologias, necessitando 

ressignificar suas práticas nesse novo contexto para fugir à perspectiva pragmatista e 

utilitarista que lhe vêm sendo imposta.  

Para Toschi (2009), quando o tema referente ao uso das tecnologias chega à área 

educacional as “previsões são mirabolantes”. Isto porque, segundo a autora: 

A compreensão que se tem é de que a cultura escolar não condiz com 
o desenvolvimento tecnológico, ou de que a escola é, por natureza, 
ligada às tradições e, por isso, não aceita as inovações tecnológicas, 
sendo inconcebível a convivência entre essas duas posturas 
contraditórias e díspares: o trabalho docente de socialização do 
conhecimento – tradição – às novas gerações e a incorporação de 
tecnologias nessa atividade. É como se a produção cultural, imaterial, 
perdesse sua pureza, sua essência formadora, se incluísse tecnologias 
(TOSCHI, 2009, p. 152). 

A escola que resiste às inovações tecnológicas, cristalizada no tempo e no 

espaço, é identificada por Alves (2005) como escola manufatureira. Esse autor critica a 

cristalização da escola manufatureira21, pois, segundo sua análise o conhecimento 

culturalmente significado, que circula por diversos canais da sociedade, não penetra o 

espaço da escola, a instituição que deveria, em tese, assumir a função de transmitir o 

conhecimento. 

É preciso salientar, como destaca Toschi (2009), o potencial das tecnologias no 

dinâmico processo de construção de conhecimento, uma vez que “nem todas as escolas 

e nem todos os professores têm as mesmas práticas” (p. 154). A autora observa que 

existem práticas diferentes nas escolas brasileiras, com uma educação mais aberta e 

melhor situada no seu tempo histórico. É uma proposta desafiadora uma escola com 

práticas educativas que possibilitem o diálogo permanente, com variadas perspectivas 

entre os diferentes sujeitos que a compõem, em que os muros sejam ultrapassados; é 

desafiadora, pois, nessa perspectiva os sujeitos são únicos e não se enquadram em 

                                                 
21  Para este autor, a escola cristalizou-se. O processo de simplificação do trabalho didático 
estagnou-se e “a escola ignorou e deixou de incorporar ao trabalho didático os avanços tecnológicos 
produzidos, sucessivamente, pela maquinaria moderna, pelos meios de comunicação de massa, pela 
automatização e pela informática” (ALVES, 2005, p. 232). 



 

 

79 

padrões. Afirma ainda que as redes de comunicação educativa podem promover uma 

escola com essas práticas. A escola apresentada possui um caráter emancipador, em que 

se pressupõe uma formação para além do domínio de conteúdos específicos ou da 

instrumentalização técnica. Evidente que este caráter, numa sociedade dividida em 

classes, não se dará de forma natural, será o resultado da disputa hegemônica e de 

alterações substanciais no modo de produção atual. 

De forma geral, a escola pública que se têm, mesmo no contexto de inserção das 

TIC na educação escolar, padece de graves problemas estruturais, tais como: salas 

inadequadas ao clima, carteiras desconfortáveis, iluminação deficitária (ou ausente), 

falta de locais para a prática esportiva (ou precários, quando existem), falta de 

bibliotecas (ou subutilização do seu espaço), ausência ou precarização de laboratórios e 

materiais, entre outros. Ao lado desses problemas, a escola se organiza na rigidez 

disciplinar e curricular, na pedagogia da certeza e na punição do erro, na dificuldade de 

inserir os recursos tecnológicos em sua prática, na precariedade do trabalho docente e 

em sua “culpabilização” pelos fracassos identificados pelas mídias, nos testes 

avaliativos nacionais e pelas exigências e responsabilidades que, cada vez mais, lhe são 

imputadas. Dessa forma, considero que só a inserção das TIC na educação é insuficiente 

para promover as mudanças necessárias na escola, porém, elas podem potencializar o 

processo educativo caso sejam adotadas na perspectiva da emancipação humana. 

No contexto de inserção das TIC na educação escolar presencia-se de um lado, 

jovens “plugados”, conectados às redes sociais e a uma grande quantidade de 

equipamentos eletroeletrônicos com domínio dos seus recursos, navegando no 

ciberespaço de forma quase natural, sem grandes dificuldades. E, do outro lado, tem os 

professores. Alguns resistem em utilizar as tecnologias por conta do medo de não 

dominá-las, outros querem utilizar, mas, às vezes não sabem ou não tem como utilizá-

las no processo de ensino e aprendizagem por conta da falta de formação para tal. O 

certo é que a forma e os objetivos de uso dessas tecnologias na escola variam de acordo 

com os propósitos e usos dos sujeitos. Alguns alunos possuem desenvoltura com 

determinados softwares, mas, nem sempre conseguem ver sentidos em sua utilização 

nas atividades propostas pelos professores. Diante dos desafios que esta realidade atual 

impõe à escola, é preciso estabelecer um diálogo com ela, buscando compreendê-la para 

a tomada de posições conscientes. 
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Em face das transformações provocadas pelo avanço tecnológico, a escola se 

defronta com o desafio de promover um uso adequado dessas tecnologias, que vá além 

da mera instrumentalização técnica de seus professores e alunos. Ou seja, não é 

interessante que estes sujeitos apenas aprendam a usar os recursos tecnológicos 

disponíveis em profusão na sociedade atual e que adentram os muros das escolas. É 

preciso pensá-los na educação por meio da reflexão coletiva que, consequentemente, 

embasará posicionamentos, iniciativas, novos percursos, enfim, uma ressignificação de 

seu uso na prática pedagógica. 

O contexto atual é marcado por uma quantidade significativa de dispositivos 

digitais tais como celulares, vídeo games, smartphones, notebooks, netbooks, 

ultrabooks, tablets e computadores, que permitem conexões e comunicações com 

variados interlocutores. É surpreendente a naturalidade com que jovens e crianças da 

atualidade lidam com os recursos tecnológicos digitais. Ao nascerem inseridos num 

contexto marcado por estes dispositivos digitais, conseguem dominar em curto espaço 

de tempo os recursos que estes aparelhos dispõem e, mais significativo ainda, que 

consigam utilizar “tudo ao mesmo tempo agora”, ou seja, lidam com vários dispositivos 

ao mesmo tempo ou num mesmo aparelho acessam diferentes recursos, como escutar 

música, trocar mensagens instantâneas e fazer pesquisa na Internet, por exemplo. Para 

Belloni (2008, p. 720-721): 

As crianças nascidas na era tecnológica percebem com naturalidade 
estas “máquinas maravilhosas”, considerando-as parceiras de suas 
vivências lúdicas e de suas aprendizagens. Apropriam-se delas a partir 
das mesmas estratégias que utilizam para apreender outros elementos 
de seus universos de socialização, sejam objetos, pessoas ou animais 
de estimação: agindo, apropriando-se, estabelecendo diálogos e 
relações (...). A rapidez do avanço técnico é tal que as gerações 
adultas não conseguem acompanhar e perceber com clareza a 
naturalidade desta apropriação (...), isto é, sem a intervenção didática 
do adulto, que as crianças e jovens costumam realizar em contato com 
as TIC. Uma espécie nova de autodidaxia está desafiando a escola e, 
por consequência, todo o campo da educação, a produção de 
conhecimento (pesquisa) como a formação de professores. 

O contexto marcadamente dominado pelas tecnologias da informação e 

comunicação, com as consequências de seu uso nos aspectos sociais e culturais, influi 

no cotidiano escolar. A escola encontra-se permeada por tecnologias que estão 

disponíveis na sociedade. A entrada dos recursos tecnológicos, como as TIC, no 
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processo escolar provoca receios, resistências e até mesmo adesão deslumbrada dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Para Freitas e Souza (2005), as TIC estão cada vez mais presentes no cotidiano 

das pessoas (crianças, jovens e adultos), apresentando novos desafios para os processos 

de produção do conhecimento e os modos de subjetivação. Afirmam, ainda, que este 

fato exige uma compreensão profunda das transformações que estão sendo engendradas 

pelas mediações proporcionadas pelos diversos aparatos técnicos, desde os de 

configuração mais recentes, quanto aos mais antigos, no que diz respeito às relações 

intersubjetivas quanto aos modos de criação da cultura e da história. 

Segundo Salgado, Pereira e Souza (2005), o contato com as tecnologias 

disponíveis na sociedade cada vez mais cedo, em especial as TIC, proporciona à criança 

e aos jovens de forma geral, uma apreensão da realidade diferente da maioria dos 

adultos. Pelas variadas telas disponíveis, da televisão ao celular, do computador ao 

cinema, a criança e o jovem aprendem a ler os ícones das telas muito antes de serem 

alfabetizados na língua materna. Isto porque, “a cultura contemporânea tem a imagem 

como sua forma de expressão mais intensa” (SALGADO; PEREIRA; SOUZA, 2005, 

p.10). 

Outra característica própria dessa geração está na rapidez dos processos. Daí a 

atração que as tecnologias exercem sobre eles, pois, desde a televisão, com sua 

linguagem e imagens centradas na rapidez e na objetividade, até a Internet, com os 

variados recursos disponíveis, tem-se na agilidade desses meios seu aspecto mais 

marcante. 

Dessa forma, a realidade construída a partir do avanço das TIC, inserida aí a 

sociedade em rede – conforme preconizada por Castells (2001; 2003; 2006), tem 

resultado no surgimento de novas possibilidades (e de muitos desafios) dentro das 

escolas por meio da utilização do potencial de tais tecnologias. Porém, nem sempre os 

espaços fechados da instituição escolar permitem um uso que, realmente, possa 

aproveitar este “potencial” das mídias. 
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A disponibilidade para a interconexão e para o inter-relacionamento humano 

parecem ser as palavras-chave para a compreensão do que significa a mudança cultural 

provocada pelas tecnologias digitais. Segundo Alves (2009, p. 4): 

Essa forma de ver a educação com foco na comunicação, no diálogo 
entre pares e na interação entre equipes para a compreensão não 
apenas do fazer, mas, principalmente do aprender a ser, pressupõe 
uma mudança cultural. A metáfora dessa mudança define-se como 
uma rede em eterna construção, modelo provisório de comunicação, 
onde são notórias as complexas mediações culturais e onde o 
entrecruzamento dos saberes cria sempre novos pólos [...]  

Assim, pode-se afirmar que à escola cabem grandes desafios, especialmente aos 

professores, considerando-se que as estratégias culturais e educacionais envolvem a 

construção de novas subjetividades, conforme descrito por Oliveira (2001), ao assinalar 

a presença de uma nova cultura resultante da incorporação das novas tecnologias na 

escola: “os processos educativos e as relações sociais que se estabelecem na escola 

passam a envolver a construção de nova cultura, centrada em valores e objetivos da 

nova dinâmica da produção e do consumo” (OLIVEIRA, 2001, p. 103). 

As tecnologias digitais trouxeram novas formas de ver o mundo e de relacionar-

se com o outro, sendo que a Internet contribuiu para a abertura infinita de múltiplos 

espaços nos quais as informações podem ser divulgadas e colhidas, além de representar 

um novo espaço para produção de conhecimentos em rede e de novos processos de 

comunicação. As informações que antes eram divulgadas pela mídia, multiplicaram-se 

em ritmo frenético com o advento da Internet, o que representou, indubitavelmente, uma 

mudança no cenário cultural. No entanto, apesar dos aspectos considerados positivos, 

que as tecnologias digitais trouxeram ao possibilitar a realização de atividades 

colaborativas e de projetos, além de contribuir para a melhoria da organização escolar, 

algumas questões emergem. Entre elas, as mudanças necessárias na estrutura curricular, 

na adesão consciente ao uso dos equipamentos disponíveis, na formação de professores 

e demais profissionais das escolas, bem como da inclusão pedagógica desses recursos 

no processo de ensino e aprendizagem dos alunos e no aperfeiçoamento da 

infraestrutura escolar. 

É preciso, portanto, muito além da inserção de tecnologias digitais nas escolas, 

ampliar a perspectiva da formação humana, no sentido de ressignificar o uso delas num 

processo que envolve sujeitos e que faz parte de um processo cultural. E como processo, 
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que não se dá de forma linear e regular; seus sentidos são múltiplos e contraditórios, 

pois, envolvem defesas, resistências e adesões muitas vezes sem um suporte crítico que 

possa, realmente, contemplar a dialética da realidade histórica. É um processo complexo 

que passa por questões políticas e ideológicas, especialmente numa sociedade desigual 

como a brasileira. Trabalhar na perspectiva da formação humana com estas tecnologias 

na escola, incorporando-as ao fazer pedagógico de professores e alunos no sentido de 

promover o acesso à informação e a produção do conhecimento, não se dará de forma 

natural, sem resistências e transgressões, pois, conforme as experiências governamentais 

de inclusão das tecnologias na escola, elas são predefinidas e generalizadas, isto é, o 

objetivo das propostas não leva em conta a realidade da escola, homogeneizando 

realidades distintas. As próprias condições da instituição escolar denotam as 

contradições que o sistema produtivo atual lhe imputa: de um lado, a entrada das TIC e 

do outro a falta de formação adequada dos professores para utilizá-las; a falta de 

infraestrutura adequada como rede elétrica que suporte os equipamentos e conexão à 

Internet que funcione. O professor que procura utilizar-se dessas tecnologias convive 

com precárias condições materiais de trabalho, com a falta de horários específicos para 

planejamento individual e coletivo e com a rigidez curricular e de horários. Além disso, 

há uma sobrecarga de responsabilidades sendo imputada aos sujeitos que trabalham na 

escola, o que acaba esvaziando-a de “seu conteúdo científico, histórico-cultural, 

tecnológico e artístico” (EVANGELISTA, 2013, p. 37). 

Analiso que as políticas de inclusão digital nas escolas públicas, pautadas em 

programas de governo, não conseguem avançar, primeiro, por falta de condições 

materiais de trabalho dos sujeitos que ali trabalham; também, pela necessidade de 

organização do tempo escolar, pois, o uso das tecnologias nas aulas altera o ritmo e a 

dinâmica do processo de ensino e aprendizagem; ao pulverizar recursos, os programas 

não atendem a realidade da escola que, em muitos casos, padecem de problemas mais 

graves do que a falta de equipamentos; e, finalmente, a elaboração dos programas, 

apesar de não constar em seus objetivos, possui um viés tecnicista que promove uma 

formação aligeirada para os professores dominarem alguns recursos dos equipamentos e 

acaba servindo para instrumentalizá-los (quando muito) e para alfabetização digital dos 

alunos, em especial das regiões mais pobres do país. Partindo dessas premissas, no 

próximo item procuro historicizar o processo de inclusão digital nas escolas públicas 

brasileiras por meio de políticas governamentais. Como se verá, apesar do processo de 
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inclusão digital, por meio da entrega de equipamentos para as escolas, já possuir seu 

histórico, ele é marcado por descontinuidades, por pressões de setores organizados da 

sociedade, por ideologias desenvolvimentistas que associam tecnologias com progresso 

econômico e por poucos avanços no sentido de potencializar o processo de ensino e de 

aprendizagem dos professores e alunos contemplados por estes programas. 

2. Experiências de inclusão digital nas escolas públicas brasileiras anteriores ao 
PROUCA 

O uso das TIC na educação remonta à década de 1970 com a utilização de 

computadores no Ensino Superior. Segundo Oliveira (1997), nesse período o Brasil 

iniciava os primeiros passos na busca por um caminho próprio para a informatização da 

sociedade, estabelecendo políticas públicas para a construção de uma indústria própria 

e, com isto, medidas protecionistas para a área de informática. O autor cita algumas 

iniciativas do Governo Brasileiro (constituído pelos militares no comando da ditadura) 

como a criação da Secretaria Especial de Informática – a SEI, a Comissão 

Coordenadora das Atividades de Processamento Eletrônico – CAPRE e a Empresa 

Digital Brasileira – a DIGIBRÁS. 

A SEI, conforme Oliveira (1997), foi criada como órgão executivo do Conselho 

de Segurança Nacional da Presidência da República, indicando a importância dada à 

informática pelo governo militar. Esta secretaria deveria regulamentar, supervisionar e 

fomentar o desenvolvimento e a transição tecnológica do setor informático. Com a SEI, 

o governo buscava estimular a informatização da sociedade brasileira, pois, ela seria o 

órgão responsável pela coordenação e execução da Política Nacional de Informática.  

A área de educação sempre foi estratégica para o regime militar (GERMANO, 

2011) e a proposta da SEI de informatizar a sociedade brasileira incluirá propostas para 

a área educacional. Em 1982, o Ministério da Educação, em articulação com esta 

secretaria, assumiu o compromisso para a criação de instrumentos e mecanismos 

necessários que possibilitassem o desenvolvimento de estudos e o encaminhamento da 

questão, colocando-se à disposição para a implementação de projetos que permitissem o 

desenvolvimento das primeiras investigações da área (MORAES, 1997).  

Em 1982, ainda, as primeiras diretrizes do Ministério da Educação – MEC para 

o uso das tecnologias foram elaboradas, originando o III Plano Setorial de Educação e 



 

 

85 

Cultura – III PSEC. Essas diretrizes, segundo Moraes (1997, p. 2), “apontavam e davam 

o devido respaldo ao uso de tecnologias educacionais e dos sistemas de computação, 

enfatizando as possibilidades desses recursos colaborarem para a melhoria da qualidade 

do processo educacional”, ratificando a importância da atualização de conhecimentos 

técnico-científicos. 

As primeiras experiências de utilização do computador no processo educacional 

ocorrerão no Ensino Superior. A utilização de computadores na educação brasileira 

ocorreu a princípio na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, na Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP e Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS. As primeiras experiências datam do ano de 1973. 

A partir de 1975 pesquisadores da UNICAMP iniciaram contatos com 

pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology e formaram um grupo 

interdisciplinar com especialistas das áreas de computação, lingüística e de psicologia 

educacional, originando as primeiras investigações sobre o uso dos computadores na 

educação, utilizando a linguagem Logo22. A partir de 1977 o projeto desenvolvido por 

este grupo de pesquisadores passou a envolver crianças no uso dos computadores no 

processo educativo. 

Em 1983 é instituído o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à 

Educação – NIED/UNICAMP. Este núcleo passa a ter o apoio do MEC e a linguagem 

de programação Logo se torna a referência para as pesquisas envolvendo computadores 

e educação. 

Na década de 1980 foram desenvolvidas experiências com crianças de escolas 

públicas no Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – LEC/UFRGS. Estas experiências foram 

baseadas nas teorias de Piaget – quanto ao desenvolvimento cognitivo e nos estudos de 

Papert – referentes às potencialidades que este via na linguagem Logo e no uso dos 

                                                 
22  A Linguagem Logo é uma linguagem de programação de computadores, desenvolvida por 
Seymour Papert no final da década de 60 com uma proposta filosófica-educacional de fazer o aluno 
programar de forma simples o computador. Segundo Oliveira (1997), esta proposta indica a articulação 
do potencial do computador com um novo modelo de escola em que se valoriza a aprendizagem 
autônoma dos alunos. ”[...] Nesta filosofia não encontra respaldo a aprendizagem passiva, caracterizada 
apenas pela absorção de informações. O mais importante é a investigação, o processo exploratório ao qual 
é induzido o aluno, levando este a desenvolver um verdadeiro processo de descoberta” (OLIVEIRA, 
1997, p. 123).  
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computadores na educação. Moraes (1997) destaca que essas experiências foram 

desenvolvidas com crianças de escolas públicas e tinham por finalidade atender crianças 

com dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo, “procurando 

compreender o raciocínio lógico-matemático dessas crianças e as possibilidades de 

intervenção como forma de promover a aprendizagem autônoma dessas crianças” 

(MORAES, 1997, p. 4). 

As experiências citadas anteriormente demarcam no tempo e no espaço o uso 

que foi feito, ou pelo menos as tentativas que foram feitas, na utilização do computador 

no processo educacional. As primeiras experiências são fragmentárias e não há indícios 

dos resultados obtidos. Estas experiências demonstram que havia a preocupação, 

conforme já explicitado, de se utilizar a informática na educação e envolveram 

instituições públicas detentoras de grupos de estudos/pesquisas que já vinham 

estudando as possibilidades do uso do computador no processo de ensino e de 

aprendizagem. É importante destacar que os primeiros estudos que envolviam o Ensino 

Superior passam, paulatinamente, a investigar o uso com alunos de escolas públicas de 

Educação Básica. 

No período de 25 a 27 de agosto de 1981 ocorreu o I Seminário Nacional de 

Informática na Educação, na Universidade de Brasília, que contou com a participação 

de especialistas nacionais e internacionais, constituindo-se no primeiro fórum a destacar 

a importância das pesquisas no uso do computador como instrumento auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem. Este seminário foi promovido pela Secretaria 

Especial de Informática – SEI, pelo Ministério da Educação – MEC, pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e pela Financiadora de 

Estudos e Projetos – FINEP. Segundo Moraes (1997), a equipe intersetorial composta 

por membros desses órgãos buscava alternativas para uma proposta nacional de uso de 

computadores na educação, que tivesse como princípio o respeito à cultura e aos valores 

e interesses da comunidade brasileira. É preciso não se esquecer que nesse contexto 

histórico os militares ainda continuavam no poder, exercendo um governo ditatorial e a 

utilização da informática na educação continuava vinculada ao seu projeto 

desenvolvimentista. Num viés tecnicista, a informática educativa, segundo Kuenzer e 

Machado (1986), por ter sido visualizada com um caráter racionalizador e como 

propulsora do aumento da produtividade, passou a ser empregada dentro da escola como 
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forma de garantir que esta se adequasse ao modelo de desenvolvimento econômico que 

os militares buscavam para o país. 

Mesmo sob este contexto, algumas recomendações norteadoras desenvolvidas no 

I Seminário Nacional de Informática na Educação, ressaltaram a importância de que as 

atividades de informática na educação fossem balizadas por valores culturais, sócio-

políticos e pedagógicos da realidade brasileira, bem como a prevalência da questão 

pedagógica sobre as questões tecnológicas no planejamento das ações (MORAES, 

1997, p. 4). Assim, o princípio era que o computador deveria ser visto como um meio 

de ampliação das funções do professor e não como seu substituto. Para Oliveira (1997), 

já se percebe nesse seminário uma mudança na concepção de informática educativa que 

traz em si uma visão mais ampla da educação, em que se admite que o fenômeno 

educativo extrapole as dimensões da escola, e que, portanto, os problemas educacionais 

poderiam e deveriam ser resolvidos a partir de uma modificação estrutural da sociedade. 

As ideias discutidas no seminário indicam alterações na forma de se pensar a 

informática na educação, pois, embora prevalecesse nesse momento a concepção 

tecnicista, algumas recomendações já indicavam um posicionamento mais crítico com 

relação a essa associação. 

Foi nesse seminário que surgiu a primeira ideia de implantação de projetos-

piloto em universidades, cujas investigações ocorreriam em caráter experimental e 

deveriam servir de subsídios a uma futura política nacional de informatização da 

educação. Outra recomendação ocorrida no seminário era de que as experiências 

deveriam atender aos diferentes graus e modalidades de ensino, desenvolvidas por 

equipes brasileiras em universidades de reconhecida capacidade nas áreas de educação, 

psicologia e informática. 

Em agosto de 1982, o MEC, o CNPq e a SEI promoveram, na Universidade 

Federal da Bahia, o II Seminário Nacional de Informática na Educação, visando coletar 

novos subsídios para a criação dos projetos-piloto, a partir de reflexões de especialistas 

das áreas de educação, psicologia, informática e sociologia. O tema central desse 

seminário foi: “O impacto do computador na escola: Subsídios para uma experiência 

piloto do uso do computador no processo educacional brasileiro, a nível de 2º grau”. 

Para Oliveira (1997), desse seminário originaram importantes recomendações 

norteadoras da Política de Informática na Educação, dentre as quais a necessidade de 
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que a presença do computador na escola fosse encarada como um recurso auxiliar ao 

processo educacional e jamais como um fim em si mesmo. E que os núcleos de estudo e 

experimentação na área de informática na educação fossem vinculados às universidades, 

com caráter interdisciplinar, priorizando o ensino médio (na época, 2º grau), mas 

envolvendo os demais níveis de ensino. 

Outra recomendação do II Seminário enfatizada por Oliveira (1997), indica que 

o computador deveria submeter-se aos fins da educação e não determiná-los. Com 

relação à formação de professores, a recomendação dos especialistas, participantes do 

seminário, era de que ela deveria ser prioritária e deveria englobar aspectos da 

pedagogia, da psicologia e da tecnologia. Deveria ser uma formação teórica 

aprofundada, com participação em pesquisas e experimentações junto aos núcleos de 

desenvolvimento, sediados em universidades públicas. Embora essas recomendações 

não tenham se efetivado, a partir da realização destes seminários sucederam-se outras 

jornadas de discussões nas quais obteve-se a contribuição dos educadores, o que 

contribuiu para se contrapor ao viés tecnicista proposto pelo governo. Assim, a 

importância desses seminários e das jornadas seguintes se encontra nas propostas das 

categorias envolvidas para a constituição de uma política nacional para a informática na 

educação. 

A partir das recomendações dos seminários citados, em julho de 1983, a 

Comissão Especial de Informática na Educação – CE/IE, elaborou e aprovou o Projeto 

EDUCOM – Educação com Computadores – “com o objetivo de realizar estudos e 

experiências em Informática na Educação, formar recursos humanos para ensino e 

pesquisa e criar programas de informática através de equipes multidisciplinares” 

(MORAES, 2000, p. 103). Foram criados cinco centros piloto responsáveis pelo 

desenvolvimento de pesquisa multidisciplinar voltada para a aplicação das tecnologias 

de informática e pela disseminação do uso de computadores no processo de ensino e 

aprendizagem. As instituições de ensino superior escolhidas para sediarem esses centros 

piloto foram: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Oliveira (1997), afirma que os centros pilotos, apesar dos perfis distintos, 

desenvolveram pesquisas sobre a utilização de computadores na educação mantendo em 
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comum as recomendações feitas nos dois seminários já citados, garantindo a 

interdisciplinaridade, reunindo profissionais das áreas de educação, psicologia, 

sociologia e informática. 

Criados para desenvolverem atividades de pesquisa sobre informática e 

educação, os centros dedicaram-se, principalmente, à formação de recursos humanos e à 

produção de alguns softwares educativos. 

Alguns estudos (ANDRADE, 1993; MORAES, 1997; OLIVEIRA, 1997; 

MORAES, 2000) indicam que houve momentos de grandes dificuldades na condução 

das pesquisas, por falta de financiamento e pela demora no repasse de recursos (quando 

existia financiamento). Esta falta de recursos prejudicou, em vários momentos, a 

realização de atividades básicas em cada centro. Isto demonstra a falta de uma política 

norteadora que pudesse viabilizar estes centros, pois, os seus resultados indicam que a 

problemática da informática na educação ficou restrita ao âmbito local, no qual o 

sucesso ou fracasso dos projetos ficaram diretamente ligados à capacidade de condução 

dos pesquisadores. 

Apesar dos percalços, das dificuldades de financiamento, da continuidade das 

pesquisas e dos centros, a experiência do projeto EDUCOM foi considerada, por 

Moraes (1997) e por Oliveira (1997), como importante para constituir uma política de 

informática na educação brasileira. Esses autores indicam que a falta de uma política 

nacional e o descumprimento de obrigações financeiras dos organismos governamentais 

envolvidos com o projeto foram determinantes para que os centros não alcançassem 

resultados mais significativos em suas pesquisas. 

Segundo Oliveira (1997), após a criação do Projeto EDUCOM continuava, por 

parte dos pesquisadores envolvidos com a informática educativa, a cobrança de uma 

definição clara, por parte do MEC, dos rumos que seriam tomados daí em diante, 

cobrava-se do governo federal o desenvolvimento de uma política pública para a área. 

Isto é significativo, pois, na busca de resultados, os programas implementados nas 

escolas acabam responsabilizando os professores por seus fracassos. Nesse caso, a 

percepção dos pesquisadores envolvidos indicava claramente a falta de uma política que 

efetivasse os centro e que disponibilizasse recursos para o seu pleno funcionamento.  
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Em 1986 é criado o Comitê Assessor de Informática para Educação de 1º e 2º 

Graus (CAIE/SEPS), no âmbito do MEC, com a função de assessorar a até então 

existente Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus – SEPS, sobre a utilização de 

computadores na educação básica. Ainda nesse ano, após a criação do CAIE/MEC, foi 

aprovado o Programa de Ação Imediata em Educação – PAIE de 1º e 2º graus, com os 

seguintes objetivos: criação de uma infraestrutura de suporte junto às secretarias de 

educação; estimular e disseminar as aplicações da utilização da Informática Educativa 

junto aos sistemas estaduais e municipais de ensino; estimular a capacitação de recursos 

humanos para o trabalho com Informática Educativa; avaliar a validade racional e 

econômica da Informática Educativa, de acordo com os objetivos da educação 

brasileira. 

Para Oliveira (1997), o PAIE enfatizou que a formação de recursos humanos 

para o setor educacional, o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e a 

preparação da sociedade para as mudanças tecnológicas em transcurso seriam 

viabilizados por meio de atividades direcionadas pelas instituições ligadas à educação e 

cultura. Complementando, Moraes (1997) indica que uma importante estratégia de ação 

utilizada no PAIE diz respeito à convergência de esforços do setor educacional na 

condução de um processo de informatização da sociedade e na busca do pleno 

desenvolvimento do país. 

O Comitê Assessor de Informática na Educação passou a ser o local de discussão 

e de encaminhamento da Política Nacional de Informática na Educação e, embora o 

comitê não tivesse poder deliberativo, basicamente todas as ações implementadas pelo 

governo na área da informática educativa passavam primeiro pelo seu aval. Quanto ao 

papel desempenhado pelo PAIE, Oliveira (1997, p. 43) afirma que  

Como naquele momento se desejava, por parte do MEC, uma política 
melhor definida de Informática Educativa, este Programa tentaria 
suprir esta lacuna, não só em nível de ações a ser implementadas, 
como também dos aspectos filosóficos que iriam nortear as 
intervenções nesta área. 

Por meio do PAIE foi desenvolvido e implementado o Projeto Formação de 

Recursos Humanos – FORMAR, operacionalizado por meio de dois cursos de 

especialização em informática na educação, em nível de pós-graduação lato sensu, 

realizados na UNICAMP, em 1987 e 1989, visando à formação de professores e 
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técnicos das redes municipais e estaduais de ensino, bem como das Escolas Técnicas 

Federais (atuais Institutos Federais de Educação). O objetivo desse curso era qualificar 

estes profissionais para que pudessem desenvolver atividades relacionadas à Informática 

Educativa, auxiliando na implantação dos Centros de Informática Educativa – CIEd e 

como multiplicadores da Informática Educativa junto às redes de ensino em que 

atuavam. 

A criação dos CIEd, segundo Oliveira (1997), representou um novo momento 

nas ações de implantação da informática educativa nas escolas públicas brasileiras, por 

conta da descentralização das ações do MEC e da maior participação das secretarias 

municipais e estaduais de educação. Nos convênios estabelecidos entre essas 

instituições – o Ministério da Educação e as secretarias de educação – cabia ao primeiro 

ceder, em regime de comodato, os equipamentos e o financiamento de parte dos gastos 

iniciais, enquanto às outras instituições se responsabilizariam pela alocação de pessoal, 

pelas instalações físicas, e pela complementação dos gastos necessários e manutenção 

dos equipamentos. Embora com estes centros a informática educativa tenha saído do 

limite das universidades e adentrado nas escolas públicas de alguns estados brasileiros, 

esta política de descentralização, no entanto, não dará resultados satisfatórios por conta 

da diversidade regional, dos interesses político-partidários, de sua feição programática e 

da falta de investimentos para a continuidade da proposta. 

Para Oliveira (1997), mesmo com a criação de 17 CIEd, entre 1988 e 1992 em 

diferentes estados da federação, não havia sido definida uma política nacional de 

informática educativa, o que irá motivar a “Jornada Trabalhos de Informática na 

Educação: Subsídios para Políticas”, ocorrida na cidade de Florianópolis, em 1987. Esta 

jornada teve por objetivo a elaboração de um plano trienal de informática na educação e 

vários temas foram discutidos para subsidiarem este plano. Entre as principais 

recomendações feitas pelos participantes, destacam-se: promoção de pesquisas e estudos 

sobre os impactos políticos, pedagógicos e sociais do uso do computador na educação; 

preparação dos profissionais da educação para o uso no processo de ensino e 

aprendizagem; implantação de uma política de formação de recursos humanos que não 

seja determinada pelos interesses industriais e mercadológicos; rejeição a posições de 

defesa do computador na educação com viés tecnicista (OLIVEIRA, 1997). 
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A partir das recomendações dessa jornada, foi elaborado em 1989 o Programa 

Nacional de Informática Educativa – PRONINFE. Este programa, segundo Oliveira 

(1999) e Moraes (1999), tinha por finalidade a contínua e permanente capacitação de 

professores, técnicos e pesquisadores no domínio da tecnologia de informática 

educativa em todos os níveis de ensino. A informática educativa, segundo esses autores, 

deveria ser desenvolvida por meio de projetos e atividades articulados e convergentes, 

baseados na teoria construtivista de Piaget. 

Os centros-piloto do PRONINFE enfatizavam como metodologia a 

aprendizagem por meio de experiências desafiadoras, as quais levariam à assimilação e 

acomodação de conceitos, construindo no processo novos conhecimentos que formavam 

uma equilibração cognitiva. A autora afirma ainda que o papel do professor, dentro 

desse enfoque, seria o de mediar a relação sujeito-experiência, em vez de dar o conteúdo 

pronto, como no ensino tradicional. 

Segundo Moraes (2006), apesar de seus limites, o PRONINFE representou um 

considerável avanço na democratização das decisões acerca da política de informática 

educativa, pois, contou com a participação de docentes-pesquisadores das universidades 

envolvidas no projeto EDUCOM. A autora justifica esta democratização demonstrando 

como estava organizado o modelo do PRONINFE: 

[...] era desenhado com os seguintes atores: representantes da 
Secretaria da Educação Especial e Superior, Centros de Informática 
nas Universidades Federais, Escolas Técnicas Federais e Secretarias 
de Educação dos estados, assessorados pelo Comitê Especial de 
Informática na Educação, com representantes de especialistas 
oriundos das Universidades (MORAES, 2006, p. 5). 

A década de 1980 caracterizou-se pela produção de conhecimento técnico-

científico na área de informática educativa, mediante as experiências citadas. A 

trajetória constituída por essas experiências irá contribuir para a criação de uma base 

teórica sobre a informática educativa, tendo a realidade da escola pública brasileira 

como ponto de partida. 

Embora reconheça a importância dessa trajetória na constituição de uma 

produção teórica sobre a informática educativa na escola pública, avalio que os 

objetivos dos professores e pesquisadores que participaram dessas experiências não 

foram plenamente atingidos, uma vez que até os dias atuais, a escola pública continua 
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padecendo de problemas consideráveis que as políticas públicas não conseguiram 

resolver, tanto no que diz respeito à inserção das tecnologias quanto nos demais setores 

de suas atividades cotidianas. Outro aspecto a ser destacado é que as ações citadas, 

mesmo com a participação de pesquisadores e professores de universidades públicas 

que procuravam desenvolver estudos sobre a informática educativa, tiveram sérios 

entraves na burocracia estatal que tinha uma concepção diferente dos intelectuais. A 

ideia predominante nesses programas governamentais passava pelo binônimo 

tecnologia-desenvolvimento econômico e tinha um viés tecnicista para sua implantação 

nas escolas públicas. A formação dos profissionais das escolas públicas preconizada 

pelos estudiosos e especialistas da informática educativa deveria ser contínua, 

permanente, e articulada a projetos de pesquisa. Já no MEC predominava a ideia da 

formação rápida, eficaz, de resultados, pois, os investimentos dos organismos 

multilaterais em convênio com o governo brasileiro já começavam a exigir isto.  

Em continuidade aos programas e projetos de inclusão da informática nas 

escolas públicas pelo MEC, após as experiências citadas, é elaborado e implementado o 

PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação23. Este programa destaca-

se dos demais por ser o mais recente na história da inclusão digital nas escolas públicas 

brasileiras e por sua “longevidade”, uma vez que ainda se encontra em vigor, apesar das 

mudanças em sua estrutura original. 

O PROINFO foi criado por meio da Portaria nº 522, de 09 de abril de 1997. 

Segundo esta portaria “as ações do PROINFO serão desenvolvidas sob responsabilidade 

da Secretaria de Educação a Distância desse Ministério, em articulação com as 

secretarias de educação do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios” (BRASIL. 

1997).  

As primeiras experiências de inserção da informática na educação no Brasil 

ocorreram durante a ditadura militar, nos anos de 1970, sob a égide do 

desenvolvimentismo e da reserva de mercado no setor de informática. Nessa 

                                                 
23  Este programa é identificado atualmente pela sigla ProInfo – Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional. Na apresentação do programa no portal do MEC há a indicação de que se trata de um 
“programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 
educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. 
Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para receber 
os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias”. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=462.  
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perspectiva, a orientação se dava sob o viés tecnicista, em que se associava relação 

informática e educação de forma automática e como condição importante para o 

processo de informatização da sociedade brasileira. O Ministério da Educação procurou 

incentivar a disseminação da informática, primeiro, no ensino superior e, depois, nas 

escolas públicas. As experiências citadas, ao longo dos anos, padeceram da falta de 

investimentos para a manutenção dos projetos, da falta de continuidade e do seu 

paulatino abandono. Assim, a inclusão das tecnologias nas escolas públicas, nesse caso 

da tecnologia informática, passou a ser mais um dos graves problemas que esta 

instituição vivia como: a precariedade da infraestrutura, as dificuldades de formação e o 

desestímulo à carreira docente, à falta de vagas para crianças, adolescentes e adultos, 

entre outros. Mesmo contando com instituições públicas de ensino superior na 

elaboração e implementação dos projetos citados anteriormente, prevaleceu a falta de 

uma política pública e de investimentos que pudessem mantê-los. Ainda assim, os 

pesquisadores envolvidos com esses projetos contribuíram para subsidiarem 

teoricamente a utilização da informática na educação, sempre enfatizando a necessidade 

de formação dos profissionais das escolas para lidarem com essas tecnologias. 

Como fruto desse processo histórico, marcado pela intencionalidade de se 

introduzir a informática na educação, o PROINFO foi elaborado num período marcado 

pelo neoliberalismo do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e obedecendo às 

orientações do Banco Mundial (MORAES, 2006; BARRETO, 2001). Este programa foi 

implementado de forma “descentralizada” e pela parceria entre a Secretaria de 

Educação a Distância – SEED/Ministério da Educação – MEC, governos estaduais 

(secretarias estaduais de educação e Conselho Nacional de Secretários de Educação – 

CONSED) e governos municipais (secretarias municipais de educação e União Nacional 

de Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME). 

Atendendo aos interesses e acordos com os organismos multilaterais, como o 

Banco Mundial, de difundir e integrar a tecnologia informática na educação, o 

PROINFO tem por finalidade “disseminar o uso pedagógico das tecnologias de 

informática e telecomunicações nas escolas públicas [...]” (BRASIL, 1997). Como 

proposta explícita, o programa indica um possível diálogo entre a cultura pedagógica e a 

cultura tecnológica embora a ênfase fique nesse segundo aspecto, pois, “[...] o programa 
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pretende iniciar o processo de universalização do uso de tecnologias de ponta no 

sistema público de ensino” (PROINFO, 1999, p. 1). 

Como ocorrido em outra experiência (a dos CIEd), o MEC propunha a 

descentralização administrativa do PROINFO e a autonomia para que estados e 

municípios pudessem coordenar as ações, tanto no aspecto técnico-estrutural, quanto na 

formação dos recursos humanos. Conforme as orientações do MEC, os estados se 

incumbiriam de elaborar projetos de informática na educação, exercitando sua 

autonomia administrativa e pedagógica de acordo com sua realidade. 

Entre os objetivos do programa, destacam-se: 

I. Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas 
de ensino urbanas e rurais; 

II. Fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 
com o uso das tecnologias de informação e comunicação; 

III. Promover a capacitação dos agentes educacionais 
envolvidos nas ações do Programa; 

IV. Contribuir com a inclusão digital por meio da 
ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede 
mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, 
beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às 
escolas; 

V. Contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o 
mercado de trabalho por meio do uso das tecnologias de 
informação e comunicação; e 

VI. Fomentar a produção nacional de conteúdos digitais 
educacionais. (BRASIL, 2007, p. 1). 

Estes objetivos são diferentes dos que foram propostos na origem do programa, 

porém, enfatizam a preocupação da inserção pedagógica dos computadores no processo 

de ensino e aprendizagem. A meu ver, houve uma ampliação dos objetivos e a 

preocupação em inserir as escolas rurais, a conexão à rede mundial de computadores e a 

formação para o mercado de trabalho, que não faziam parte dos objetivos descritos no 

início do programa, em 1997. Embora a ampliação desses objetivos a perspectiva do 

programa aproxima-se do neotecnicismo, para o qual a educação somente pode 

melhorar pela “adição de tecnologia e pelo aumento de controle sobre diretores, 

professores e alunos, bem como pela constante avaliação de desempenho, pela 

responsabilização e pela meritocracia” (FREITAS, 2011, p.1).  
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Nessa perspectiva do neotecnicismo e nas orientações dos organismos 

internacionais para a educação brasileira há uma ênfase na formação dos professores, 

formação preferencialmente sob o formato de treinamento (EVANGELISTA, 2013). E, 

para Moraes (1997), a formação de professores é vista como um diferencial em relação 

aos programas anteriores de inclusão da tecnologia informática nas escolas públicas. 

Para a autora, o PROINFO tem por princípio a capacitação de professores e técnicos 

para garantir o adequado uso pedagógico dos computadores e o sucesso do programa de 

informatização das escolas públicas brasileiras. O próprio termo capacitação, utilizado 

pela autora, indica uma habilitação no uso dessas tecnologias e a adequação ao processo 

pedagógico. A habilitação, porém, dada em forma de treinamentos, não considera o 

contexto escolar dos professores, a realidade vivida e os problemas enfrentados. Assim, 

este diferencial se enquadra em limites determinados, pois, a formação aligeirada não 

consegue promover a apropriação das tecnologias pelos docentes, que se sentem, em sua 

maioria, incapacitados para utilizá-las no processo de ensino e aprendizagem. 

Enquanto o programa anterior ao PROINFO contava com vários interlocutores, 

como as universidades, os centros tecnológicos e as secretarias, no PROINFO evidencia 

apenas dois atores: o MEC, por meio da SEED e os Núcleos de Tecnologia Educacional 

– NTE, sob responsabilidade das secretarias de educação, que eram os responsáveis pela 

formação dos professores (MORAES, 2006). Essa autora critica a formação ofertada 

pelos NTE, vista como aligeirada e tecnicista e que não atingia os objetivos 

pedagógicos previstos pelo programa. Outro aspecto criticado por ela diz respeito à falta 

de integração dos laboratórios de informática ao Projeto Político Pedagógico – PPP das 

escolas envolvidas. A formação aligeirada faz com que o professor tenha dificuldades 

em vislumbrar possibilidades de uso dos equipamentos com seus alunos no processo de 

ensino e aprendizagem e esta dificuldade se reflete na pouca utilização ou na mera 

reprodução de conteúdos. Além desse aspecto, a falta de integração das tecnologias da 

escola ao PPP faz com que elas sejam vistas como apêndices, algo fora da realidade 

escolar. 

No decreto 6.300, de 12 de dezembro de 2007, portanto, posterior às análises de 

Moraes (2006), há um parágrafo no artigo 4º que determina que “as redes de ensino 

deverão contemplar o uso das tecnologias de informação e comunicação nos projetos 

político-pedagógicos das escolas beneficiadas para participarem do ProInfo” (BRASIL, 
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2007, p. 1). Isto demonstra que o aspecto criticado por Moraes (2006) é relevante e 

mostra a necessidade de incorporar os recursos tecnológicos, entre os quais os 

computadores, ao projeto político-pedagógico da escola pública, embora só isto não seja 

suficiente para o efetivo uso e a devida inclusão dos recursos ao processo de ensino e 

aprendizagem. Até porque, esta incorporação das tecnologias ao PPP não irá ocorrer via 

decreto, pois, a realidade escolar é bem mais dinâmica, com características diversas e a 

elaboração do projeto político pedagógico nem sempre se dá de forma coletiva. Como 

documento político, ele precisa contemplar as tecnologias, no caso o laboratório de 

informática, porém, é preciso que a comunidade escolar participe de sua elaboração e 

escolha como incorporá-las. A própria formação dos professores e demais profissionais 

da escola poderia contribuir na elaboração desse documento e na inserção das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de forma crítica e consciente dos 

seus limites e potencialidades. Para tanto, a formação em pauta deveria basear-se em 

sólidos fundamentos políticos, filosóficos e pedagógicos, com um caráter de 

continuidade, pois, assim os professores poderiam avaliar suas práticas com o coletivo e 

rever os usos dos equipamentos com seus alunos. 

As experiências de inclusão da tecnologia informática nas escolas públicas 

brasileiras iniciam-se com a introdução dos microcomputadores no processo educativo 

escolar ainda no início da década de 1970, conforme já apresentado, numa visão 

determinista da tecnologia como panacéia para os problemas educacionais e como parte 

da política desenvolvimentista pretendida pelo governo militar. Inicialmente utilizada 

no ensino superior, com o envolvimento de outros setores da sociedade esta tecnologia 

será paulatinamente implantada nas escolas públicas, embora as experiências e os 

projetos não tenham obtido êxito, principalmente por falta de uma política pública e 

pela falta de investimentos. Mesmo contando com a participação de pesquisadores e 

professores de universidades públicas e com suas recomendações, que procuravam 

valorizar os profissionais das escolas e o aspecto pedagógico, os programas 

governamentais elencados tiveram um viés tecnicista em que há um claro predomínio 

das tecnologias implantadas nas unidades escolares. 

O PROINFO foi o último programa de inclusão das TIC nas escolas públicas 

brasileiras e continua vigorando, disponibilizando laboratórios de informática e conexão 

à Internet para escolas públicas. As mudanças tecnológicas, com o desenvolvimento e a 
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comercialização de dispositivos como netbooks, tablets e smartphones, promovem 

alterações na política governamental de inclusão das tecnologias nas escolas e o 

governo brasileiro dá início à experiência de um outro programa, o de um computador 

por aluno. A elaboração das propostas e a forma como foram implantadas nas escolas o 

Programa Um Computador por Aluno - PROUCA serão discorridas nos próximos itens. 

3. O Programa Um Computador por Aluno – PROUCA 

O Programa Um Computador por Aluno – PROUCA, conforme explicitado no 

seu site, tem por objetivo “ser um projeto educacional utilizando tecnologia, inclusão 

digital e adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil24”. Este programa integra 

planos, projetos e programas educacionais relacionados às tecnologias e à inclusão 

digital, vinculado às ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo (BRASIL, 2010). Como 

programa educacional, ele contempla escolas públicas atendendo alunos e professores e 

promove a chamada inclusão digital. Esta inclusão pretende dar-se por meio da entrega 

dos computadores portáteis com conteúdos pedagógicos, entregues às escolas públicas 

participantes, para o uso de alunos e professores. 

A partir do ano de 2005 iniciaram-se os estudos para a implantação de um 

programa de inclusão digital baseado em aparelhos portáteis de “baixo preço” para 

escolas públicas brasileiras. Após a formalização de um grupo de trabalho e os estudos 

empreendidos por ele avaliando a proposta sob a perspectiva técnica e pedagógica é 

apresentado, em fevereiro de 2007, o Projeto Base do “Um Computador por Aluno” 

(UCA). E é nesse ano que se iniciam projetos pilotos em cinco escolas nos municípios 

de São Paulo, Porto Alegre, Palmas, Piraí e Brasília, constituindo a fase designada de 

experimentação. Nessa fase os computadores foram doados ao governo brasileiro por 

três empresas distintas – Intel (modelo ClassMate), Encore (modelo Mobilis) e OLPC 

(modelo XO).  

O grupo de trabalho constituído para acompanhar as experiências nos 

municípios citados se reúne durante todo o ano de 2008 para avaliar os experimentos e 

consolidar os planos de formação, avaliação e monitoramento do UCA. No ano seguinte 

foram feitos os trabalhos de avaliação e consolidação dos cinco experimentos nos 

municípios citados.  
                                                 
24  É possível verificar a descrição desse objetivo na página do programa, no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp. Acesso em 22/12/2012. 
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Em 2010, conclui-se o processo licitatório para a compra dos equipamentos. 

Para recebê-los, as escolas deveriam adequar sua infraestrutura e os professores 

deveriam passar por um processo de formação. 

Para a formação dos professores das escolas contempladas, o Grupo de Trabalho 

do Programa UCA – GTUCA25 - elaborou um planejamento envolvendo as Instituições 

de Ensino Superior, os Núcleos de Tecnologia Educacional dos Estados e Municípios 

(NTE/NTM). Desse planejamento foi desenvolvido pelas IES e aprovado pelo MEC o 

curso “Formação Brasil” que tinha por objetivo “criar uma rede de apoio às 

comunidades escolares na implementação do programa [...] e atender a 7000 professores 

das redes públicas” (BRASIL, 2010, p. 12). Esta formação propunha o envolvimento 

das instituições de ensino superior, os professores multiplicadores dos núcleos de 

tecnologia educacional, os professores, gestores e supervisores das escolas públicas 

contempladas pelo programa e deveria ser desenvolvido em etapas presenciais e a 

distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

O organograma a seguir mostra a estrutura geral da formação planejada: 

Figura 1 – Estrutura Geral da Formação UCA 

Fonte: Brasil (2010, p. 13) 

                                                 
25  Segundo informações na página oficial do programa, este grupo é formado por especialistas no 
uso de Tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação. Para a execução do projeto, este 
grupo dividiu-se em três frentes: GT Formação – Grupo de Trabalho responsável pela formação dos 
professores e demais profissionais envolvidos; GT Avaliação – responsável por avaliar todo o processo de 
implantação e consolidação do Programa; e, o GT Pesquisa – ligado diretamente às Instituições de 
Educação Superior (IES), para acompanhar e investigar os rumos do Programa nos municípios 
contemplados. O GTUCA foi constituído pelos seguintes docentes: Divanizia Souza (UFS), José 
Armando Valente (UNICAMP), Léa Fagundes (UFRGS), Maria Elizabeth B. de Almeida (PUC/SP), 
Maria Helena C. Horta Jardim (UFRJ), Mauro Cavalcante Pequeno (UFC), Paulo Gileno Cysneiros 
(UFPE), Roseli de Deus Lopes (USP), Simão Pedro P. Marinho (PUC/MG) e Stela Piconez (USP). 
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Este organograma indica que a formação estava distribuída entre as instâncias 

participantes e de acordo com esta estrutura cada instituição tinha um papel definido. 

No quadro a seguir estão descritas as ações para cada uma das instâncias envolvidas de 

acordo com a organização do curso. 

QUADRO 1 – INSTÂNCIAS DE FORMAÇÃO UCA 
IES GLOBAL IES LOCAL NTE ESCOLA 

 - coordenação do programa e 
elaboração das orientações 
para o processo de formação; 
- organização das equipes que 
participariam da formação e 
da pesquisa; 
- autocapacitação; 
- participação do processo 
global de formação e 
avaliação do programa; 
- apoio a organização das 
equipes de pesquisa das IES 
locais. 

- autocapacitação das 
equipes com o apoio 
da IES Global; 
- participação no 
processo de formação 
dos agentes escolares 
e da avaliação local 
do programa; 
- formação de 
equipes de pesquisa. 

- autocapacitação 
com o apoio das IES 
Global e Local; 
- colaboração na 
elaboração da 
proposta de 
formação dos 
profissionais das 
escolas; 
- orientação e 
capacitação dos 
profissionais das 
redes de ensino. 

- viabiliza a formação de 
professores e demais 
profissionais e alunos 
monitores; 
- dialoga com os NTE e 
com as IES. 

Fonte: Brasil (2010, p. 15), adaptado pelo autor 

Conforme indicado anteriormente o curso deveria ocorrer em etapas presenciais 

e a distância, com uma carga horária de 150 horas, divididas em cinco módulos: 

Módulo I – Apropriação tecnológica, compreensão da proposta UCA 
(40 horas / presencial). 
Módulo II – Recursos web 2.0 (30 horas / distância). 
Módulo III – Formação na escola (professor/gestor – 40 horas / 
distância). 
Módulo IV – Projetos (professor/gestor – 40 horas / distância) 
Módulo V – Socialização da proposta UCA da escola (BRASIL, 2010, 
p. 18). 

Esta proposta visava uma formação continuada e em serviço no sentido de que o 

professor pudesse apropriar-se dessa tecnologia e inseri-la em seu fazer pedagógico. 

Ocorre, porém, que o professor deveria contar com condições mínimas para esta 

formação, tais como conexão à Internet na escola para que pudesse utilizar o AVA e 

fazer as atividades propostas e tempo disponibilizado para isto. A dinâmica escolar da 

maioria das escolas públicas brasileiras não dispõe dessas condições. Outro aspecto a 

ser destacado nessa proposta de formação diz respeito à ênfase nos meios – apropriação 

tecnológica, recursos web 2.0 – e a carga horária disponibilizada para cada módulo. 

Segundo os professores das escolas que contribuíram para essa pesquisa, a carga horária 

dos módulos foi insuficiente para a apreensão dos conteúdos propostos e o enfoque 

dado em sua condução aproxima-se do chamado neotecnicismo, discutido anteriormente 
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e das orientações dos organismos internacionais – em que se destacam treinamento, 

capacitação – para o uso imediato da tecnologia no cotidiano escolar, como se esta, por 

si só, pudesse melhorar a qualidade da educação. Por fim, o trabalho por projetos, 

conforme indicado num dos módulos do curso, pressupõe alterações na estrutura 

curricular da escola, na organização do tempo das aulas e do próprio espaço físico. Os 

aspectos em destaque demonstram os limites da formação proposta uma vez que não 

atendem minimamente às condições materiais da realidade escolar. 

Em comparação aos projetos e programas anteriores de inclusão digital, que 

priorizaram a implantação de laboratórios de informática nas escolas públicas, o 

PROUCA enfatiza, pelo menos a nível de proposta, o equipamento portátil, individual. 

As características desse equipamento – o laptop educacional, conforme designado pelo 

MEC – poderia promover “novas dimensões de acesso à informação e novas relações 

com o saber que podem resultar em tendências educacionais renovadoras [...]” 

(BRASIL, 2010, p. 4). Essas características são: mobilidade, integração das mídias, 

conectividade sem fio e imersão na cultura digital pedagógica. O quadro a seguir 

descreve essas características sob a ótica do MEC: 

 

QUADRO 2 – MODELO TECNOLÓGICO DO LAPTOP 

 
MOBILIDADE 

 
INTEGRAÇÃO DAS 

MÍDIAS 

 
CONECTIVIDADE 

SEM FIO 

IMERSÃO NA CULTURA 
DIGITAL PEDAGÓGICA 

Uso dentro e fora 
da escola amplia 
os tempos e 
espaços de 
aprendizagem e 
construção de 
conhecimento de 
professores e 
alunos. 

A utilização de diversas 
mídias – vídeos, redes, 
áudios – amplia as 
possibilidades de 
estruturação e motivação 
pedagógicas a partir da 
multiplicidade de linguagens 
disponíveis ao mesmo tempo. 

Cria redes locais e as 
conecta a outras 
redes, possibilitando 
a constituição de 
múltiplas 
comunidades de 
aprendizagem e 
favorecendo a 
interculturalidade, o 
trabalho 
cooperativo, além da 
autoria e a co-
autoria entre alunos 
e professores. 

O modelo 1:1, cada aluno e 
cada professor com seu 
laptop conectado propicia a 
imersão e o apoio 
pedagógico a distância, a 
interação com a 
comunidade externa de 
especialistas e à base de 
informações na web. 

Fonte: Brasil (2010, p. 5), adaptado pelo autor. 

Considero que estas características poderiam potencializar o processo de ensino 

e aprendizagem desde que funcionassem plenamente, conforme sua descrição e que 

houvesse uma sólida formação teórica dos profissionais das escolas para a utilização 

desse recurso. E é preciso enfatizar esta condição, a de que o laptop educacional (ou 

netbook) é um recurso, e que seu uso deve ser nesse sentido. A ênfase dada às 
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características dos equipamentos coloca-o como um recurso potencializador da 

aprendizagem, porém, isto requer que os sujeitos que o utilizam consigam manuseá-los 

nas dimensões tecnológica e pedagógica. 

Os laboratórios de informática implantados nas escolas públicas brasileiras 

tinham a limitação física do espaço e da tecnologia cabeada para proporcionar o acesso 

à rede mundial de computadores – a Internet. Com o laptop do PROUCA a exigência do 

espaço físico delimitado deixa de existir e a há a possibilidade de utilizá-lo em outros 

ambientes, por conta da mobilidade que os aparelhos portáteis permitem e podem 

conectar-se à Internet por conta de sua conectividade sem fio. É evidente que estas 

características, isoladas, sozinhas, não podem promover mudanças, uma vez que para 

funcionarem plenamente dependem de outras condições técnicas. A conectividade, por 

exemplo, não depende unicamente do laptop, pois, para o acesso à Internet há a 

necessidade de outros aparelhos para proverem a conexão e se não estiverem 

funcionando, não adianta evidenciar a conectividade como um diferencial do 

equipamento. 

Segundo Blikstein e Zuffo (2001), as novas tecnologias têm um grande potencial 

para promover mudanças no processo educacional, porém, o modelo da educação 

tradicional prepondera em grande número de experiências, com o encapsulamento de 

conteúdo instrucional em mídias eletrônicas. Assim, os autores propõem princípios para 

a construção de ambientes de aprendizagem utilizando as tecnologias como matéria-

prima. Entre estes princípios destacam-se a necessidade de vínculos de relacionamento 

significativo entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem – professores e 

alunos, a descentralização na produção do conhecimento, promovendo a construção da 

aprendizagem, a possibilidade de criação e expressão pessoal que as tecnologias podem 

estimular nos aprendizes, a ausência de formatos proprietários e as possibilidades de 

construção coletiva de projetos reais. Há, assim, uma clara necessidade de se repensar a 

escola, nos seus aspectos físico e conceitual, no sentido de se promover uma 

aprendizagem autônoma com o uso das tecnologias, que vá além do ensino meramente 

tradicional, baseado na reprodução do conhecimento já acumulado.  

Em pesquisa de mestrado, Santos (2007) observou “um discurso modernizante e 

uma prática precária” no uso dos laboratórios de informática em algumas escolas 

públicas, e constatou um uso inadequado dos computadores nas escolas em que este uso 

ocorria. Ou seja, a inserção desses artefatos tecnológicos, bem como o acesso à Internet 
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ocorrido anos após a implantação dos laboratórios de informática, não provocou 

alterações substanciais no processo de ensino e aprendizagem, quase sempre um uso 

tradicional dos recursos que contribuía pouco para a construção da aprendizagem dos 

alunos e para a utilização pedagógica do professor. Para Toschi (2009), a Internet, 

disponibilizada nos laboratórios de informática das escolas poderia ser utilizada como 

“possibilitadora de acesso a uma gama ilimitada de informações, poderia ser meio 

importante para a realização dos objetivos da escola” (p. 155). Isto, porém, não ocorreu, 

permanecendo uma prática tradicional de pesquisa em sites de buscas, em digitação de 

textos e na formatação de apresentação de slides, aproximando muito de uma prática de 

instruções técnicas. 

Segundo Blikstein e Zuffo (2001), o uso das TIC poderia valorizar cada vez 

mais a interação e a troca de informações entre professores e alunos e no lugar da 

reprodução passiva de informações já existentes, que permanece nos processos 

escolares, poderia estimular a criatividade dos estudantes, alterando o produto dos 

currículos padronizados, que reforçam a educação bancária, e contribuindo para o 

acesso a uma educação de qualidade. Embora possa se questionar a questão da 

qualidade por ser subjetiva e muitas vezes estar ligada a indicadores econômicos, 

entendo que enquanto possibilidade, o uso das tecnologias digitais no processo escolar, 

propiciando a criatividade e estimulando o senso crítico contribua efetivamente para o 

aperfeiçoamento das relações sociais. Evidente que isto passa pela mediação desses 

recursos, pois, por si só as TIC não poderiam fazer isto. 

A entrega dos laptops por meio do PROUCA é difundida pelo MEC como mais 

um passo para a inclusão digital dos sujeitos das escolas públicas contempladas pelo 

programa.  

Entre os objetivos do PROUCA destacam-se: 

1. mobilidade no uso do equipamento pelos alunos em diferentes ambientes 

(dentro e fora da escola); 

2. uso do laptop por todos os alunos/estudantes e professores das escolas 

públicas contempladas, promovendo a chamada “imersão na cultura digital”; 

3. conectividade, permitindo a interação de professores e alunos por meio de 

redes sem fio conectadas à Internet; 

4. uso pedagógico dos equipamentos e softwares que o compõem. 
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Para Pequeno e Farias (2010, p. 2), o investimento em conhecimento e sua 

difusão no mundo produtivo e na sociedade são as chaves para o desenvolvimento 

econômico e humano e: 

a compreensão da equação tecnologia/desenvolvimento/educação 
levou o poder público a centrar preocupações na informatização da 
sociedade a partir da escola pública, com múltiplos objetivos: 
melhorar a qualidade do ensino em geral, possibilitar o ingresso desde 
os primeiros anos escolares na cultura digital, preparar cidadãos em 
melhores condições de inserção futura no mercado de trabalho (...) 
Nessa direção da inserção de tecnologias nas escolas públicas pelo 
MEC, o esforço atual é acrescido do desafio de disseminar e promover 
o uso pedagógico do laptop educacional, estabelecido no Projeto Um 
Computador por Aluno (UCA) . 

Indicados os objetivos e a justificativa para o programa, poderíamos indagar se o 

atual ambiente escolar está preparado, bem como seus professores e alunos, para atingi-

los, uma vez que, como já destacado por Martins e Giraffa (2008), os tempos de 

professores e alunos diferem e a forma como se utilizam das tecnologias da informação 

e comunicação são também diferentes. 

Os objetivos do PROUCA enfatizam o modelo tecnológico do laptop 

educacional, baseado na mobilidade, na conectividade, na imersão tecnológica na 

cultura digital e na integração das mídias. É preciso, porém, ver se os usos desse 

equipamento no ambiente escolar proporcionam esta imersão na cultura digital. De 

acordo com Cardon (2005), a apropriação das tecnologias é uma atividade social, 

cultural, econômica e política de pleno direito dos sujeitos e, portanto, o relacionamento 

das pessoas com as ferramentas técnicas não pode ser reduzido à implementação das 

funções previstas pelos idealizadores. Além disso, é preciso que as condições para que 

ocorra a chamada imersão tecnológica na cultura digital, que passa pela estrutura física 

de conectividade, mas, também pela mediação pedagógica, estejam postas para o 

alcance dessa finalidade. 

O enfoque nessa imersão tecnológica da escola, propiciando o desenvolvimento 

de uma cultura digital, na qual os alunos ampliam as possibilidades de aprendizagem 

pela interação com uma multiplicidade de linguagens (PEQUENO e FARIAS, 2010; 

ALMEIDA e PRADO, 2011), desconsidera as condições materiais da escola que vão da 

falta de infraestrutura à formação dos professores. Conforme indicado por Cardon 

(2005), o uso das tecnologias se inscreve profundamente na vida social das pessoas e 

não se deve limitar o impacto das TIC a uma simples questão de funcionalidades ou de 
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simplicidade das interfaces. A imersão digital pretendida não ocorrerá por decreto, 

tampouco apenas pelas funcionalidades do equipamento, ela passa, necessariamente, 

pelos usos que estes sujeitos farão dessa tecnologia. 

Outro aspecto bastante enfatizado pelo programa diz respeito à inclusão digital e 

sua consequente inclusão social, em que se associa desenvolvimento econômico com 

tecnologia e a formação para o mercado de trabalho, chegando até mesmo a ser visto 

como fator de equidade social (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008). Esta ênfase no 

aspecto econômico que o programa deveria promover – inclusive incentivando o 

“adensamento da cadeia produtiva” – se apóia no discurso de que a competitividade 

econômica do país poderia ser alcançada, ao estimular as novas habilidades e 

competências nos alunos, que a era digital exige. Entre essas competências e habilidades 

encontra-se o domínio das novas formas de comunicação e o “aprender a aprender”, o 

que exige novos tipos de letramentos, além do alfabético, da instituição escolar 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008). Esta ênfase se aproxima da proposta 

desenvolvimentista que os militares tinham com a informatização da sociedade, como 

descrito nas primeiras experiências de inclusão das tecnologias nas escolas públicas. O 

contexto, as habilidades e competências esperadas com a entrada dessas tecnologias na 

escola é que são diferentes.  

A mobilidade e a conectividade do laptop do PROUCA são tidas como grandes 

diferenciais em relação aos equipamentos dos programas anteriores e capazes de 

permitirem a ampliação dos tempos e espaços de aprendizagem de professores e alunos 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 16), porém, a mediação e os usos que os 

sujeitos fizerem desses equipamentos é que garantirão a ampliação dos espaços e 

tempos de aprendizagem e é preciso ainda que haja as devidas condições para que a 

mobilidade possa ocorrer (a organização da escola, por exemplo) e infraestrutura 

suficiente para proporcionar a conectividade. A simples exaltação desses aspectos, por 

si só, não irá garanti-los em seu pleno funcionamento. 

Por último, outro aspecto enfatizado na utilização dos laptops educacionais diz 

respeito à possibilidade de constituição de múltiplas comunidades de aprendizagem, 

interligadas em rede, favorecendo a interculturalidade, o trabalho cooperativo e 

colaborativo, a autoria e co-autoria entre estudantes e professores na construção do 

conhecimento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008). A proposta é que esta 

comunidade de aprendizagem se contraponha ao modelo tradicional de educação, 

ampliando a relevância e a contextualização do processo educacional, o que não 
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ocorrerá apenas com a inclusão dos equipamentos do programa. As condições para 

superar o que é denominado de linearidade nas relações entre professores e alunos e o 

consequente estabelecimento de comunidades de aprendizagem não passa só pela 

entrega do equipamento a estes sujeitos, conforme dá para inferir desse aspecto 

ressaltado nas características tecnológicas do laptop educacional conectado. A forma 

como são colocados os objetivos e as ênfases dadas às características do aparelho pode 

servir para culpabilizar os professores, caso estes não consigam utilizá-lo da forma 

prescrita. Ainda mais que, na outra ponta do programa, está o processo de formação 

para os professores utilizarem a tecnologia disponibilizada pelo PROUCA, o que, 

teoricamente, é suficiente para sua apropriação tecnológica. 

Ao fazer a defesa do uso das tecnologias digitais no ambiente escolar apontando 

que no nível superior há uma maior disseminação e utilização, o Conselho de Altos 

Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados (Caeat) aponta alguns 

aspectos que dificultam a disseminação nos níveis fundamentais e médios escolares 

públicos dos países em desenvolvimento: 

I) Custo do acesso – conectar escolas à Internet será um 
problema central para os formuladores de políticas públicas 
educacionais de muitos países (...); 

II) Equidade – outro desafio será o de assegurar o acesso às 
novas tecnologias a estudantes oriundos de contextos sócio-
econômicos desfavorecidos, de modo que a diferença entre a 
qualidade do ensino ofertado a esses e aos mais ricos não se 
amplie; 

III) Treinamento de professores – grande parte dos professores 
dos países mais pobres não dispõe das habilidades técnicas e 
da formação pedagógica e enfrentam a barreira lingüística – já 
que a língua inglesa é dominante na Internet – para utilizarem 
esta poderosa ferramenta de forma efetiva; 

IV) Conteúdos inapropriados – alguns países resistem a 
disseminar o uso da Internet nas escolas por temerem 
impactos negativos na cultura local, acesso de alunos a 
pornografia, além de conteúdos de ordem política e social 
relacionados com posições ideológicas que não são bem-
vistas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 29-30). 

Os aspectos apontados pelo CAEAT chamam a atenção, mas, são passíveis de 

críticas e denotam a fragilidade das observações. Com relação ao primeiro aspecto, por 

exemplo, é possível questionar os reais interesses que motivam a entrega de 

equipamentos, tais como computadores e laptops, sem a devida atenção quanto à 

infraestrutura elétrica e de conexão à Internet, sem o devido cuidado em encontrar 

alternativas que possam permitir a conexão desses equipamentos; para tanto, avalio que 
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seja preciso estabelecer políticas públicas e disponibilizar investimentos que possam 

permitir a conexão das escolas públicas, em especial às das regiões mais distantes e do 

interior do país, com a rede mundial de computadores, a Internet. Ao apontar que a 

conexão com a Internet será um problema central, o conselho já está reconhecendo um 

limite que se mostrou presente em praticamente todas as realidades investigadas do 

atual programa. 

É possível ver no segundo aspecto apontado pelo CAET a ideia do determinismo 

tecnológico que associa de forma automática inclusão digital com inclusão social, em 

que a primeira promove a equidade social. Compreendo a inclusão digital como parte da 

social, pois, para contemplar esta é preciso atingir outros patamares de desenvolvimento 

e de distribuição daquilo que é produzido por todos. Conforme indica Silveira (2001, p. 

17), “as possibilidades dos incluídos na sociedade da informação são bem maiores do 

que as daqueles que vivem o apartheid digital”. A inclusão digital é um primeiro passo, 

pois, é preciso promover uma maior participação dos indivíduos na sociedade, torná-la 

democrática, ampliando a cidadania dos sujeitos. E o papel da educação é de suma 

importância para ampliar a visão crítica da realidade e, ao desvela-lá, encontrar formas 

de superação das desigualdades sócio-econômicas, tão arraigadas na sociedade 

brasileira. Para Silveira (2001, p. 18): 

[...] a exclusão digital impede que se reduza a exclusão social, uma 
vez que as principais atividades econômicas, governamentais e boa 
parte da produção cultural da sociedade vão migrando para a rede, 
sendo praticadas e divulgadas por meio da comunicação 
informacional. Estar fora da rede é ficar fora dos principais fluxos de 
informação. 

O terceiro aspecto denota uma certa compreensão do conselho quanto ao papel 

dos professores na sociedade em rede. A utilização do termo “treinamento” indica a 

concepção de educação que este conselho possui, indicando que basta instrumentalizar 

os professores para que o uso das tecnologias seja efetivo e eficiente. É uma concepção 

tecnicista e limitante, que considera treinar os professores para que eles utilizem bem as 

TIC no processo de ensino e de aprendizagem. 

Por fim, o último aspecto, que na minha avaliação tem a ver com a 

democratização de acesso ao conhecimento e precisa ir além da preocupação com os 

conteúdos inapropriados, pois, não será por meio do “treinamento” a que os professores 
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devem ser submetidos, que eles terão condições de lidar com este aspecto em sala de 

aula. A sólida formação cultural do professor pode contribuir para um uso criativo e 

crítico das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e isto só é possível com 

investimentos públicos na formação inicial e continuada dos docentes e em sua 

valorização profissional. Para tanto, é preciso que as atuais condições de trabalho dos 

professores sejam alteradas, pois, como indica Evangelista (2013, p. 38),  

[...] faz parte da nova pedagogia da hegemonia ou da educação do 
capital esvaziar a formação do professor, reduzindo-a à inteligência 
das mãos, sobrecarrega-lo de tarefas estranhas ao seu ofício, torna-lo 
gestor da aprendizagem e de conflitos. 

Após apresentar as características do laptop educacional e descrever os objetivos 

que se espera com este programa de inclusão digital, apresento no próximo item 

algumas pesquisas sobre o PROUCA em algumas cidades brasileiras. Conforme se verá, 

é possível adiantar que os objetivos do programa não foram atingidos. 

4. As pesquisas sobre O PROUCA nos demais Estados do Brasil  

O Programa Um Computador por Aluno - PROUCA26 teve uma fase de 

experimentação, em escolas pilotos, que se iniciou em 2007. Após esta fase, começaram 

a aparecer as primeiras produções acadêmicas sobre o projeto UCA. Para efeito dessa 

investigação, fiz um levantamento das pesquisas concluídas referentes ao PROUCA 

entre os anos de 2008 a 2012, utilizando, para tanto, o Portal da CAPES, o Domínio 

Público, sites de programas de pós-graduação de universidades públicas e privadas e 

sites de buscas. As palavras-chave utilizadas nessas buscas foram: UCA; Um 

Computador por Aluno; laptop educacional e PROUCA. O intuito ao fazer este 

levantamento foi verificar as temáticas, os objetivos dos estudos, os problemas e os 

resultados da produção acadêmica no período citado, para ampliar a visão sobre o 

programa. As temáticas das pesquisas sobre o PROUCA indicam que o programa foi 

estudado sob diferentes perspectivas, sobressaindo os seguintes aspectos: formação dos 

professores para o uso das TIC; a inserção das tecnologias na escola e a 

                                                 
26  O Programa Um Computador por Aluno – PROUCA foi instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de 
junho de 2010, com o objetivo de promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos 
processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas, mediante a utilização 
de computadores portáteis, denominados laptops educacionais, conforme indicado no site do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Embora a instituição desse programa tenha ocorrido no ano 
de 2010, algumas escolas serviram como projetos pilotos e, portanto, as dissertações anteriores à 
instituição do programa referem-se a eles. Tanto é que, em algumas dissertações, como se verá nas 
descrições, há referências ao Projeto UCA e não ao programa. 
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mudança/permanência do currículo; o ensino mediado por tecnologias; as políticas 

públicas de inclusão de tecnologias nas escolas. O quadro a seguir indica as dissertações 

de mestrado e teses de doutorado de programas de pós-graduação de universidades 

brasileiras que investigaram o PROUCA no período de 2008 a 2012. 

QUADRO 3 – PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE O PROUCA 2008-2012 
AUTORES/ANO T/D TÍTULO PROGRAMA IES 

 
CAMBOIM, C. E. 
(2008) 

 
D 

Cadê o computador que estava aqui? As 
relações de poder e sua influência na 
compra dos laptops educacionais no 
governo Lula da Silva 

 
EDUCAÇÃO 

 
UnB 

 
KIST, S. O.  
(2008) 

 
D 

Um laptop por criança: implicações para as 
práticas de leitura e escrita 

 
EDUCAÇÃO 

 
UFRGS 

 
MENDES, M.  
(2008) 

 
D 

Introdução do laptop educacional em sala 
de aula: indícios de mudanças na 
organização e gestão da aula 

 
EDUCAÇÃO 

 
PUC-SP 

 
SCHAFER, P. B.  
(2008) 

 
D 

O percurso das enunciações em projetos de 
aprendizagem na modalidade 1: 

 
PSICOLOGIA 

 
UFRGS 

 
MARQUES, A. C. 
C. (2009) 

 
D 

O Projeto Um Computador por Aluno – 
UCA: reações na escola, professores, 
alunos, institucional 

 
EDUCAÇÃO 

 
UFPR 

 
MASCARENHAS, 
P. R. R. (2009) 

 
D 

Inclusão Digital dos alunos do Colégio 
Dom Alano Marie Du Noday: O Projeto 
Uca em Palmas (TO) 

 
EDUCAÇÃO 

 
UnB 

 
SILVA, M. H. da 
(2009a) 

 
D 

Repercussões do Projeto Um Computador 
por Aluno no Colégio Estadual Dom Alano 
Marie Du Noday (TO) 

 
EDUCAÇÃO 

 
UnB 

 
SILVA, R. K. da  
(2009b) 

 
D 

O impacto inicial do laptop educacional no 
olhar de professores da rede pública de 
ensino 

 
EDUCAÇÃO 

 
PUC-SP 

 
BENTO, R. M. de L. 
(2010) 

 
D 

O uso do laptop educacional 1:1 nas séries 
iniciais do ensino fundamental: o que muda 
na gestão da sala de aula 

 
EDUCAÇÃO 

 
PUC-
MG 

 
GOMES, A. C. F. G. 
(2010) 

 
D 

Conectividade para utilização de laptops 
educacionais 

 
ENG. DE 
TELECOMUNI
CAÇÕES 

 
UFF 

SANTOS, M. B. F. 
dos. (2010) 

 
D 

Laptops na escola: mudanças e 
permanências no currículo 
 

 
EDUCAÇÃO 

 
UDESC 

 
MOREIRA, S. R. da 
S. (2010) 

 
D 

Análise de reações de professores face à 
introdução do computador na educação: o 
caso do Projeto – UCA – Um Computador 
por Aluno no Colégio Estadual Dom Alano 
Marie Du’ Noday (TO) 

 
EDUCAÇÃO 

 
UnB 

TELES, A.  
(2010) 

 
T 

Piraí Digital e a Teoria Ator-Rede: a 
trajetória de inclusão e desenvolvimento de 
Piraí 

 
ADMINISTRA_ 
ÇÃO 

 
FGV-RJ 

HOFFMANN, D. S. 
(2011) 

T Modalidade 1.1: tecnologia individual 
possibilitando redes para aprendizagem de  
fluência digital 

INFORMÁTICA 
NA 
EDUCAÇÃO 

 
UFRGS 

 
XAVIER, L. G. de 
S. (2011) 

 
D 

O Programa Um Computador Por Aluno –
PROUCA – e o ensino de Geografia 
 

 
GEOGRAFIA 

 
UERJ 
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AUTORES/ANO T/D TÍTULO PROGRAMA IES 
 
PONTES, R. L. J.  
(2011) 

 
D 

O Uso da Web 2.0 na educação: um estudo 
de caso com professores participantes do 
Projeto Um Computador Por Aluno (UCA) 
 

 
EDUCAÇÃO 

 
UFC 

 
EIVAZIAN, A. M. 
B. (2012) 

 
D 

O computador móvel e a prática de 
professores que ensinam matemática em 
uma escola do Projeto UCA 

 
EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

UNIBAN 

 
PIORINO, G. I. P. 
(2012) 

 
T 

A formação do professor e o 
desenvolvimento de competências 
pedagógico-digitais: experiência em escola 
pública que participa do Projeto UCA  

 
EDUCAÇÃO 

 
PUC-SP 

 
RIGONI, D. M. 
(2012) 

 
D 

Laptop educacional: mecanismos 
sociocognitivos nos contextos de 
aprendizagem. 

 
EDUCAÇÃO 

 
UCS 

TEIXEIRA, A. G. 
D. (2012) 

 
 T 

Difusão tecnológica no ensino de línguas: o 
uso de computadores portáteis nas aulas de 
língua portuguesa sob a ótica da 
complexidade 

 
LETRAS 

 
UFMG 

Fonte: elaborado pelo autor 

A produção acadêmica, conforme descrita no quadro 3, constitui-se de 16 

dissertações, sendo a maioria em programas de pós-graduação em educação (há três 

dissertações nos programas de engenharia de telecomunicações, psicologia e geografia). 

São quatro teses nos programas de pós-graduação em administração, educação, 

informática na educação e letras. 

Além da produção acadêmica sobre o PROUCA no período indicado (2008 a 

2012) há uma série de artigos, tais como o de Freire (2009); Cappelletti (2012); Godoi 

& Lemos (2012); relatórios de avaliação como o de Lopes (2010) e o de Lavinas e 

Veiga (2012) e os livros da Câmara dos Deputados (2008), de Sampaio & Elia (2012) e 

o de Almeida e Prado (2011). Até o momento desse levantamento não havia pesquisas 

desenvolvidas nos programas de pós-graduação das universidades do estado de Goiás 

sobre o PROUCA. 

É preciso destacar que essas pesquisas e relatórios investigaram o programa em 

suas diferentes nuances, tais como da inclusão digital, da formação de professores, do 

uso que se faz dos equipamentos, porém, os aspectos estruturais, foram os mais 

recorrentes. E isto é bem significativo, uma vez que esses problemas afetam o trabalho 

pedagógico propriamente dito. Em algumas pesquisas e em alguns relatórios o enfoque 

recaiu sobre as dificuldades da infraestrutura das escolas contempladas – como a 

conexão com a Internet e os problemas decorrentes dela – e à formação de professores. 

Destacam-se com essas abordagens os trabalhos de: Camboim (2008); Mascarenhas 

(2009); Bento (2010); Moreira (2010); Santos (2010); Piorino (2012); Eivazian (2012) e 
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Teixeira (2012). Mas, os aspectos que se referem aos alunos, em sua recepção e 

percepção do programa e na forma de uso dos equipamentos recebidos, ou não são 

tocados ou são apenas tangenciados pelas pesquisas, entre as quais destacam-se: a de 

Kist (2008); Mascarenhas (2009); Santos (2010); Hoffmann (2011); e a de Rigoni 

(2012). Estas temáticas referentes à infraestrutura, inclusão digital, formação de 

professores e os usos que os alunos fazem dos equipamentos foram as que motivaram a 

minha busca e o levantamento que fiz, indicado no quadro 3, que contém ainda as 

pesquisas de Mendes (2008), Silva (2009a), Silva (2009b), Marques (2009), Pontes 

(2011), Xavier (2011), Schafer (2008), Gomes (2010) e Teles (2010) e que serão 

brevemente apresentadas a seguir. 

As dissertações lidas e que serão apresentadas em seguida, tiveram como base a 

pesquisa qualitativa, prevalecendo o estudo de caso. Entre os procedimentos 

metodológicos das pesquisas destacam-se a análise documental e a utilização de 

entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos das escolas (gestores, professores e 

alunos). 

A dissertação de mestrado de Camboim (2008), apresentou o resultado de sua 

pesquisa sobre as relações de poder estabelecidas na compra dos laptops educacionais 

no governo Luís Inácio Lula da Silva. Camboim (2008) analisa documentos que 

identificam as relações de poder na adesão ao PROUCA, em especial da influência do 

poder na compra dos laptops no governo federal. Destaca, ainda, que as questões 

referentes à infraestrutura das escolas para receberem os equipamentos e à qualificação 

dos professores dessas escolas não tiveram a atenção necessária tanto quanto à disputa 

entre os fornecedores dos laptops e sua consequente escolha. Esta escolha, segundo a 

pesquisa em pauta, possui fortes indícios de homogeneidade na definição dos 

equipamentos ofertados ao governo. Em suas conclusões, a autora aponta que “no caso 

específico da introdução dos laptops, as relações de poder formam uma grande teia que 

encaçapa a todos os atores e sujeitos envolvidos nesta compra” (CAMBOIM, 2008, p. 

78). 

Com a pesquisa desenvolvida no Colégio Dom Alano Du Noday, em Palmas, no 

Estado do Tocantins, Mendes (2008) procurou analisar as mudanças na gestão e 

organização da sala de aula com a introdução do laptop educacional. A autora 

entrevistou professores, gestores e alunos e concluiu que houve alterações na dinâmica 

das aulas e no planejamento da prática docente e que a plena utilização dos 

equipamentos se dará pela formação contínua dos professores. 
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A pesquisa de Mascarenhas (2009), teve como objetivo verificar se o projeto 

UCA implantado em um colégio público de Palmas (TO) proporcionou a inclusão 

digital de seus alunos. O autor da pesquisa afirma que os resultados mostram que dos 

três indicadores de inclusão digital – acesso às tecnologias, capacidade de manejá-las e 

capacidade de integrá-las aos afazeres cotidianos – os dois primeiros foram alcançados 

de forma satisfatória, porém, o mesmo não ocorreu com o terceiro. Dessa forma, 

segundo o autor, a inclusão digital preconizada pelo PROUCA não ocorreu plenamente 

na escola investigada, por conta da não integração dos dispositivos nos afazeres 

cotidianos dos alunos, sujeitos da pesquisa em pauta. 

A dissertação de Bento (2010), resultado de sua pesquisa que teve por objetivo 

identificar possíveis mudanças na gestão da sala de aula ocorridas com a introdução do 

laptop educacional. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo 

de caso numa escola pública da cidade de Tiradentes (em Minas Gerais), em que se 

utilizou de entrevistas com os professores e observações das aulas. Segundo a autora, 

buscou-se com a pesquisa identificar as mudanças ocorridas no trabalho diário dos 

docentes com os alunos na escola e os papéis que devem desempenhar nas atividades de 

ensino e aprendizagem quando a tecnologia móvel está sendo integrada ao ambiente 

escolar num uso pessoal do computador. Entre suas conclusões, destacam-se: a 

necessidade da adequação física das escolas para a boa utilização dos laptops, 

manutenção técnica permanente e apoio ao professor e o acesso à banda larga precisa 

ser disponibilizado diuturnamente para que os alunos possam aproveitar a conectividade 

do aparelho. E, finaliza, indicando que apesar de positivo, o uso do laptop na sala de 

aula da escola pesquisada ainda não atingiu o objetivo de o aluno ser o centro de sua 

aprendizagem.  

Moreira (2010), com sua pesquisa, analisou as reações dos professores face à 

introdução dos equipamentos do PROUCA no Colégio Dom Alano Du Noday, em 

Palmas, no Estado do Tocantins. Conforme a autora, buscou-se identificar e analisar as 

reações de professores a partir da implantação do projeto UCA com a possibilidade de 

uso do equipamento em sala de aula como ferramenta pedagógica no paradigma “Um 

para Um”. Nos resultados da pesquisa, Moreira (2010) afirma que a adoção dos laptops 

pelos professores nas ações pedagógicas é parcial e que ela não se dá de forma plena por 

conta dos problemas relacionados à estrutura física e ao suporte técnico-pedagógico. 

Já o trabalho de Santos (2010), investigou o processo de implantação de laptops 

educacionais nesse mesmo colégio público que serviu de lócus para as pesquisas de 
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Mendes (2008), Mascarenhas (2009), Silva (2009a) e de Moreira (2010), localizado na 

cidade de Palmas – TO, verificando a ocorrência de mudanças e permanências no 

currículo decorrentes da inserção da referida tecnologia. A pesquisa, segundo sua 

autora, teve uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo de caso e na análise de 

conteúdo. Foram realizadas entrevistas com os gestores e alguns professores da referida 

instituição escolar e analisados os documentos referentes ao Projeto UCA. A autora 

indica que os resultados obtidos com as entrevistas indicam permanências no currículo 

prescrito da instituição, mesmo com a ocorrência de mudanças temporárias na 

distribuição da carga horária ao longo do ano letivo, o que demonstra que as grades 

curriculares não foram oficialmente alteradas em sua estrutura. Indica, ainda, que foram 

percebidas mudanças no currículo em ação, tais como a inserção a inserção de novas 

propostas de encaminhamento pedagógicas e a incorporação de informações relativas ao 

uso dos laptops no cotidiano escolar. Ações estas resultantes da interação e das 

possibilidades de acesso à informação que os laptops educacionais oportunizaram a 

comunidade escolar. Para a autora, tal panorama repercutiu em novas práticas 

curriculares em sala de aula. 

A pesquisa desenvolvida por Kist (2008), teve como objetivo investigar as 

práticas de leitura e escrita de crianças de 6 anos de uma escola pública de Porto Alegre, 

“imersas em um cotidiano digital, viabilizado pelo projeto Um Computador por Aluno 

(UCA)” (KIST, 2008, p. 7). Para a autora dessa pesquisa, o laptop em rede pode 

possibilitar à criança construir seu ambiente simbólico de compreensão e de sentido da 

língua, bem como a compreensão da função e do sentido do letramento e da 

alfabetização. A pesquisa destaca, ainda, que além de um computador por aluno (1:1), é 

necessário uma proposta pedagógica diferenciada baseada no trabalho por projetos, bem 

como um ambiente virtual, sem as quais, segundo a autora, “o laptop dificilmente 

agregaria todo o potencial oferecido” (KIST, 2008, p. 230). 

Outra pesquisa desenvolvida tendo como lócus o colégio de Palmas (TO) foi a 

de Silva (2009a), na qual investigou-se quais as repercussões do projeto UCA no 

trabalho pedagógico desenvolvido no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday, 

em Palmas, no Estado do Tocantins. Segundo a autora, os resultados alcançados pela 

pesquisa indicam a necessidade da criação de práticas de planejamento que sejam frutos 

de reflexão das experiências vivenciadas no próprio ambiente escolar, uma vez que a 

introdução dos laptops altera o trabalho pedagógico na sala de aula. 
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A pesquisa de Marques (2009), feita para o programa de pós-graduação em 

educação da Universidade Federal do Paraná, teve por objetivo fazer uma reflexão a 

respeito da formação dos professores no projeto UCA. Segundo o autor, os sujeitos de 

sua pesquisa foram constituídos por cinco professores e 15 alunos de uma escola 

curitibana, que apresentaram suas opiniões a respeito do PROUCA. O autor da pesquisa 

afirma que as opiniões de professores e alunos apontam para uma realidade nada 

animadora: a formação dos professores para o uso dos equipamentos do programa é 

deficiente e não permite a adequada utilização nas atividades pedagógicas. 

Na pesquisa feita por Silva (2009b), o objetivo foi compreender as impressões 

dos professores de uma escola pública do Estado de São Paulo, contemplada pelo 

PROUCA, ao lidarem com os laptops recebidos e identificar as alterações que essa 

tecnologia causou inicialmente para os profissionais da educação dessa escola. Segundo 

a autora da pesquisa, os professores demonstraram boa aceitação dos laptops 

educacionais e do seu potencial pedagógico e na escola “o uso desses equipamentos 

favoreceu a relação entre professores e alunos e alunos com alunos, pelo respeito e pela 

colaboração, o que favoreceu o comprometimento dos alunos com as aulas [...]” 

(SILVA, 2009b, p. 106). 

Pontes (2011), analisou a apropriação e utilização pedagógica da web 2.0 pelos 

professores participantes do PROUCA em uma escola municipal de Fortaleza – CE. 

Entre os resultados obtidos com a pesquisa, a autora indica que havia um 

desconhecimento inicial das professoras quanto às possibilidades pedagógicas da web 

2.0, mas, no decorrer de sua investigação houve mudanças significativas no uso 

instrumental e pedagógico das ferramentas utilizadas. Segundo a autora, as professoras 

participantes de sua pesquisa estimularam os alunos a interagirem e colaborarem em 

rede. Ela conclui sua pesquisa indicando que o PROUCA estimula práticas pedagógicas 

inovadoras, mas, que as professoras precisam dispor de mais tempo para se apropriarem 

e planejarem aulas com as ferramentas da web 2.0. 

Com sua pesquisa, Piorino (2012) procurou compreender como a formação dos 

professores poderia proporcionar a apropriação tecnológica e pedagógica dos docentes e 

o desenvolvimento de suas competências pedagógico-digitais. Suas conclusões indicam 

que os docentes estão abertos à inovação e ao desenvolvimento de redes de 

aprendizagem, mas, que os problemas estruturais prejudicam as iniciativas e projetos 

que visam o desenvolvimento das competências pedagógico-digitais dos professores. 
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Já Eivazian (2012), pesquisou a utilização do laptop educacional por professores 

de matemática de uma escola pública participante do Projeto UCA. O resultado de sua 

pesquisa indica que os professores utilizam os jogos educacionais instalados no laptop e 

auxiliam seus alunos no acesso à Internet, em buscas de recursos que permitam 

desenvolver atividades matemáticas. Para a autora, a plena utilização dos recursos do 

laptop educacional exige a formação contínua dos professores de matemática. 

A pesquisa desenvolvida por Xavier (2011), também tem o foco em uma 

disciplina curricular, no caso, a Geografia. Por meio de sua pesquisa, o autor procurou 

analisar o PROUCA a partir dos contextos dessa disciplina curricular e a vivência dos 

professores de Geografia com a utilização dos laptops educacionais. O autor indica que 

o PROUCA foi analisado em seus aspectos estruturais, políticos e pedagógicos, tendo 

como objetivo principal, analisar as visões dos docentes de geografia frente o desafio de 

adotar novas tecnologias educacionais no cotidiano escolar. Assim, ele critica o 

PROUCA, considerando-o um programa sócio-político, mais do que educacional. Entre 

os resultados alcançados com a pesquisa, o autor aponta que os cursos de formação são 

insuficientes para permitirem o domínio dessa tecnologia pelos professores e que esses 

cursos precisam considerar a estrutura curricular e o cotidiano da escola. 

Teixeira (2012), procurou com sua pesquisa identificar como os professores de 

Língua Portuguesa recebem as diretrizes das políticas públicas (ProInfo e PROUCA) e 

como incorporam as tecnologias disponibilizadas por esses programas. Para a autora, o 

modelo em que se encontra alicerçado o ProInfo tem dificuldades de propagá-lo, 

enquanto o PROUCA apresenta fatores mais acessíveis aos docentes de Língua 

Portuguesa. O uso dos laptops nas aulas dessa disciplina ocorreu para o reforço nas 

leituras, em pesquisas na Internet, para leitura em tela e para a produção textual. A 

autora destaca que essas atividades tiveram resultados mais positivos quando os 

professores realizam feedback adequado junto aos alunos. 

Rigoni (2012), pesquisou os mecanismos sociocognitivos de estudantes do 7.º 

ano de uma escola pública municipal em interação com o laptop educacional. A autora 

afirma que seu estudo buscou compreender os mecanismos sociocognitivos presentes 

nas trocas interindividuais dos estudantes nos diferentes contextos de aprendizagem em 

que faziam uso do laptop educacional na disciplina de História. Suas conclusões 

indicam que as possibilidades da interface física e digital nos contextos de 

aprendizagem pesquisados, considerando a mobilidade do aparelho portátil, podem 

configurar novas relações e desafios no processo de ensino e aprendizagem e evidencia-
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se uma tendência de relações de conformismo e de coação nas trocas interindividuais e 

um falso equilíbrio de cooperação. 

Com seu estudo, Schafer (2008) procurou verificar a compreensão e apropriação 

da língua dos alunos por meio de registros textuais utilizando os laptops educacionais. 

A autora aponta inexistência de vínculos pré-determinados entre a escrita e a 

compreensão sobre o registro textual. A mobilidade dos aparelhos portáteis, segundo a 

autora, propicia ao aluno a possibilidade de produção constante. Utilizando-se de 

momentos para verbalização das experiências dos alunos, Schafer (2008) indica que as 

verbalizações revelaram ricas descobertas em inferências e implicações. 

O estudo de Gomes (2010), numa perspectiva mais técnica, procurou identificar 

os desafios e as soluções para a instalação da infraestrutura de conectividade da rede 

sem fio do PROUCA (rede Wi-Fi). Segundo o autor, a conectividade é um ponto crucial 

no projeto UCA, pois, com ela aumentaria a interação entre alunos e professores e 

possibilitaria o acesso à Internet e sua enorme gama de informações. Para prover acesso 

à rede de qualidade, porém, é preciso satisfazer os requisitos de capacidade e cobertura, 

o que deve ser feito com planejamento de conectividade, que determina o número 

mínimo de pontos de acessos que devem ser usados no projeto, e com o planejamento 

com a quantidade de equipamentos que devem ser suportados, de forma a maximizar a 

área de cobertura, e ao mesmo tempo, oferecer bons níveis de sinal e de conexão. 

Já Hoffmann (2011), com sua pesquisa, procurou compreender a constituição de 

rede de fluência digital a partir do trabalho com projetos de aprendizagem, utilizando a 

tecnologia na modalidade 1:1. A autora da pesquisa afirma que para identificar as 

relações entre a implementação da proposta pedagógica e a prática da modalidade 1:1 

na escola, foram definidas três redes: a Rede de Atores, constituída pela comunidade da 

escola pesquisada e pelos pesquisadores do Laboratório de Estudos Cognitivos – LEC, 

da UFRGS, atuando em uma pesquisa-ação; a Rede de Recursos, composta pelo laptop 

educacional e o ambiente virtual de aprendizagem AMADIS; e a Rede de Fluência 

Digital, resultado da interação entre estas redes. Em suas conclusões, a autora assinala 

que a Rede de Fluência Digital se deu pelo desenvolvimento de condutas cognitivas 

constituídas de meios elaborados pelos sujeitos da Rede de Atores para solucionar os 

problemas com os quais se deparavam quando em interação com a Rede de Recursos. 

E, finalmente, a pesquisa de Teles (2010), que procurou descrever a evolução do 

programa Piraí Digital, que, segundo o autor, constitui-se num leque de iniciativas em 

cinco áreas de atuação (governo, educação, saúde, negócios e cidadania), com o 
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objetivo de promover a inclusão digital e o desenvolvimento do município de Piraí, no 

Rio de Janeiro. Teles (2010), assinala que estudou este programa pela associação entre 

um modelo heurístico para a análise da inclusão digital e a Teoria Ator-Rede (ANT). 

Entre os resultados da pesquisa, o autor afirma que a estrutura de rede e Internet estão 

distribuídas pela cidade, o que ampliou a produtividade e a arrecadação do município, 

por um lado, e por outro, com o uso dos laptops educacionais, houve uma diminuição 

na evasão escolar. 

De acordo com o que foi apresentado nessas pesquisas ressalta-se que entre as 

condições necessárias para o bom desempenho do programa, as escolas contempladas 

com equipamentos do PROUCA precisam contar com condições estruturais para o seu 

bom funcionamento, tais como instalações elétricas, mobiliário, boa conexão com a 

Internet e espaço físico adequados. O número de computadores portáteis precisa ser 

condizente com o número de alunos e a conexão com a Internet (que é um diferencial 

com relação aos programas anteriores de inclusão digital via escolas públicas) precisa 

ser adequada para prover a quantidade de laptops entregues aos alunos e professores das 

escolas participantes. Outros aspectos que precisam ser vistos e atenderem a contento o 

programa diz respeito à assistência técnica com manutenção, conserto e reposição de 

equipamentos, quando se fizer necessário, e a formação de professores, para que possam 

nortear o trabalho pedagógico, adaptando este recurso, que é o laptop educacional, para 

proporcionar atividades que contribuam para a aprendizagem dos alunos. 

Este último aspecto, que diz respeito à formação dos professores, é muito 

relevante, sem desconsiderar os demais aspectos, pois, o processo de ensino e 

aprendizagem é mediado e conduzido por eles. Como destaca Pretto (2011), não basta 

dotar as escolas com equipamentos e conexão com a Internet. O autor afirma que: 

[...] são inúmeras as possibilidades de transformação dessa realidade e 
muitas delas estão sendo implantadas e conduzidas por professores e 
professoras atuantes e animados, lutando contra a precariedade das 
condições profissionais e de infraestrutura das escolas. No campo das 
tecnologias da informação e comunicação, torna-se necessário 
intensificar a apropriação das TICs enquanto elementos de cultura, e 
não apenas como aparatos tecnológicos (muitas vezes presentes nas 
escolas por pressão da indústria!) que ilustram ou facilitam os 
processos escolares. Ou seja, temos que afastar definitivamente a 
perspectiva instrumental da introdução das TICs na escola (...) Esses 
equipamentos, e todos os sistemas a eles associados, são 
constituidores de culturas e, exatamente por isso, demandam olharmos 
a educação numa perspectiva plural, afastando a ideia de que 
educação, cultura, ciência e tecnologia possam ser pensadas enquanto 
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mecanismos de mera transmissão de informações, o que implica 
pensar em processos que articulem todas essas áreas 
concomitantemente (p. 110-111). 

É preciso, portanto, ao investigar a realidade das escolas públicas goianas que 

receberam equipamentos do PROUCA verificar como se dá a apropriação dos laptops 

pelos alunos e em que medida eles se sentem contemplados com estes equipamentos. 

Os dados exploratórios iniciais dessa pesquisa quanto ao PROUCA, conforme 

indicados anteriormente, apontam que vários fatores têm dificultado a real apropriação 

dos equipamentos pelos professores e alunos, objetivo principal do programa. As 

escolas estão recebendo os equipamentos portáteis sem atenderem plenamente aos 

aspectos considerados necessários – tais como infraestrutura adequada, equipamentos 

suficientes para todos os sujeitos das escolas, conectividade, mobilidade, formação dos 

professores – para uma implementação satisfatória nas atividades pedagógicas, tanto na 

introdução quanto no uso dos laptops no processo de ensino e aprendizagem. 

Como se viu na descrição das pesquisas acadêmicas referentes ao PROUCA, 

trata-se de um tema que suscita preocupações, por conta de sua recente implementação 

nas escolas, pelos resultados apresentados que indicam a necessidade de solução para os 

problemas técnicos e de infraestrutura e a necessidade da formação dos docentes para o 

uso dos equipamentos com os alunos de forma mais satisfatória. Os problemas de 

conectividade, que são apontados por algumas pesquisas, bem como a falta de 

mobilidade, indicada como um diferencial do programa com relação aos anteriores, uma 

vez que o laptop se restringe na maioria das vezes ao recinto da sala de aula, são 

bastante significativos e mostram a necessidade de revisão nas propostas de inclusão 

digital do governo via ambiente escolar.  

Assim, as investigações em relação ao PROUCA e às políticas governamentais 

de inclusão digital são muito apropriadas, no sentido de promoverem o desvelamento 

dessa realidade e contribuírem para a construção de saberes que estimulem a revisão dos 

aspectos que não estão de acordo com a finalidade última da política implementada. 

Acredita-se que seja necessário um estudo que possa verificar os resultados alcançados 

pelo programa junto aos alunos das escolas contempladas, no sentido de se verificar a 

pertinência na continuidade dos investimentos públicos nessas iniciativas de inclusão 

digital. 

O programa traz estampado em seu título a ênfase no sujeito aluno. Ao propor 

um computador por aluno o foco está, ao mesmo tempo, nas características do laptop, 
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enquanto equipamento portátil e individual, e no aluno, sujeito diretamente visado pelos 

objetivos do programa. Acontece que boa parte da produção acadêmica indicada centrou 

sua atenção na gestão da sala de aula, nos problemas técnicos dos aparelhos, na 

formação oferecida aos professores e em sua apropriação dessa tecnologia, com poucos 

estudos tendo os alunos como objeto de pesquisa. Assim, ouvir os alunos nessa 

investigação sobre uma proposta de inclusão digital pela via escolar, pode contribuir na 

produção de saberes sobre o programa, evidenciando a forma como eles compreendem e 

utilizam os equipamentos portáteis e indicar alguns elementos para análises, uma vez 

que nem sempre o uso que o professor pensa e planeja é o mesmo que os alunos 

esperam deles. E, considero pertinente esta investigação nas escolas públicas de Goiânia 

contempladas com o PROUCA, uma vez que os seus alunos se encontram, de alguma 

forma, já incluídos digitalmente (pelo menos em nível de acesso à tecnologia, uma vez 

que possuem aparelhos similares ou utilizam em casas de parentes ou lan houses) e por 

não existirem até o momento pesquisas sobre esta temática nos programas de pós-

graduação das universidades goianas. Compreendo, assim, que essa pesquisa poderá 

contribuir na elaboração de saberes sobre a as compreensões e usos que os alunos fazem 

do programa e dos equipamentos recebidos, conforme já enunciado. 

Isto porque, com o nível de desenvolvimento tecnológico alcançado pela 

humanidade, o ambiente escolar já não é o mesmo de algumas décadas atrás, seja com 

relação às tecnologias disponíveis seja com relação aos alunos que estão entrando e 

frequentando este ambiente. Como destacam Martins e Giraffa (2008, p. 3632): 

O ambiente escolar recebe a cada ano alunos que se movimentam 
naturalmente pelo ciberespaço, viajam virtualmente por lugares 
imaginários, conhecem relíquias da cultura mundial, interagem com 
pares de mesmo interesse, navegam nos espaços experimentando 
novos limites, sensações, produzem e consomem conhecimento de 
uma maneira totalmente diversa da tradicional. 

Argumentam ainda que os docentes vivem num tempo de dilemas e desafios, 

pois, segundo essas autoras, eles foram formados numa cultura oralista e presencial, 

enquanto os alunos, gerados em uma realidade diferente em que a produção, a 

circulação e o consumo do conhecimento se faz por outros meios além da oralidade e da 

presencialidade da geração anterior. Para as autoras, a formação que os professores 

tiveram na base da transmissão oral dos conhecimentos e marcada pela necessidade da 

presença física nas aulas entra em contraste com a formação dos atuais alunos, 

caracterizados como imersos na cultura digital, na qual as formas de produção e 
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compartilhamento dos conhecimentos vão além dos muros escolares. Segundo Martins e 

Giraffa (2008), os tempos de professores e alunos diferem e a forma como visualizam e 

utilizam-se das tecnologias da informação e comunicação são também diferentes.  

Embora o acúmulo de responsabilidades a que estão sujeitos os profissionais da 

escola e ao esvaziamento de sua formação, com a intensificação e a precarização do seu 

trabalho (EVANGELISTA, 2013), é preciso reconhecer que, com todas as limitações 

que lhe são impostas pelo modo de produção atual, são os professores que possuem o 

conhecimento científico e são eles os responsáveis por fazerem a mediação deste com 

os seus alunos. É preciso, além disso, recuperar o papel histórico da escola que, segundo 

Libâneo (2012), perdeu o seu sentido “pedagógico”. E este sentido é a atualização 

histórica e cultural das novas gerações (PARO, 1999), que não pode ser postergada e 

nem entregue aos aparatos tecnológicos. 

Mesmo concordando que há diferenças significativas na apropriação das 

tecnologias pelos professores e alunos é preciso ver que os sentidos que os sujeitos dão 

a elas é que vão determinar os seus usos. E, se os professores utilizarem as tecnologias 

como são prescritas pelos manuais dos organismos internacionais, no sentido da 

instrumentalização técnica e do desenvolvimento de competências, corre o sério risco de 

abdicar de seu papel histórico na mediação do conhecimento historicamente acumulado 

com seus alunos. 

Nesse Capítulo enfatizei as mudanças ocorridas na instituição escolar com a 

entrada e utilização dos recursos tecnológicos, em especial as tecnologias da informação 

e comunicação. Logo após, indiquei as experiências de inclusão digital desenvolvidas 

em âmbito escolar, fazendo um retrospecto dessas iniciativas, até chegar ao Programa 

Um Computador por Aluno – PROUCA. Ao descrever sobre este último programa, 

procurei apresentá-lo em seus objetivos e na forma como foi implantado nas escolas 

públicas, indicando a seguir como ele aparece nas produções acadêmicas dos programas 

de pós-graduação brasileiros. No próximo capítulo, apresento a forma como este estudo 

foi estruturado e os recursos utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 – CONSTRUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Neste capítulo apresento o processo de elaboração do objeto da pesquisa e como 

este estudo foi estruturado, detalhando a perspectiva metodológica e as técnicas de 

coleta de dados utilizadas. Discorro sobre grupos focais indicando suas características 

mais relevantes e que motivaram seu uso para o desenvolvimento dessa pesquisa. Logo 

após, apresento a Análise de Conteúdo que foi utilizada para contemplar os dados 

obtidos durante a pesquisa. Destaco alguns aspectos relativos ao contexto geográfico e 

sócio-econômico e outras características relevantes do lócus do estudo, ou seja, das 

escolas selecionadas para esta investigação.  

1. Os percursos da pesquisa: os sujeitos e os procedimentos metodológicos 

No desenvolvimento desta investigação, com temática pertinente uma vez que as 

pesquisas existentes sobre o PROUCA, conforme demonstrado anteriormente, se 

preocuparam em estudá-lo nos aspectos relativos à gestão da sala de aula, à formação 

dos professores para o uso do laptop educacional, à integração das tecnologias ao 

currículo, aos problemas estruturais do programa nas escolas contempladas, às políticas 

públicas de inclusão digital, na perspectiva de professores e gestores, quase sempre. O 

programa traz embutido em seu nome a ênfase no sujeito aluno e este, nos estudos 

citados, com algumas exceções – como nos trabalhos de Kist (2008), Mendes (2008), 

Schafer (2008), Mascarenhas (2009), Marques (2009) e Rigoni (2012) – não foi 

escutado pelos pesquisadores. E a escuta, quando ocorreu, se deu por meio de 

entrevistas individuais (semi-estruturadas e estruturadas) sobre aspectos relativos à 

aprendizagem em sala de aula utilizando os laptops. Então ao definir os rumos de minha 

investigação, inclusive na escolha dos sujeitos e dos procedimentos metodológicos, 

procurei definir um caminho intelectual que me permitisse encontrar uma postura 

teórica e metodológica capaz de dar as condições de apreensão do objeto em sua 

natureza complexa, uma vez que o PROUCA, propósito dessa pesquisa, faz parte de 

uma política pública contraditória em seus objetivos e em sua implantação nas escolas, 

conforme apresentado na produção acadêmica citada sobre o programa. 

Gatti (2002) afirma que, ao definir a problemática que envolve a pesquisa, a 

escolha do problema e as questões de fundo que o envolve são de suma importância 

para uma boa definição dos rumos a seguir na investigação. A autora indica ainda, ao 

definir o que é pesquisa, que se trata da criação de um corpo de conhecimentos com 
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características específicas. E afirma que a pesquisa deve almejar um conhecimento que 

ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação da realidade investigada. Assim, 

quem pesquisa quer descrever, compreender, explicar algo e, portanto, o objeto que se 

apresenta para a pesquisa deve ser significativo e é por seu meio que se encontram as 

respostas para as questões e problemas postos. 

Demo (1981) afirma que tanto a pesquisa, quanto quem a faz, têm um caráter 

social uma vez que estão imersos num determinado contexto e sociedade, com suas 

competições, interesses e ambições, ao lado da busca do conhecimento científico. Nesse 

sentido, Lüdke e André (1986) indicam que esse conhecimento vem marcado pelos 

sinais de seu tempo comprometido, portanto, com sua realidade histórica, não pairando 

acima dela como verdade absoluta. 

Para Triviños (1987), as diferentes visões sobre a natureza humana, bem como 

sobre a organização do Homem em sociedade, além das concepções epistemológicas a 

respeito de como se dá a apreensão da realidade e sobre o papel e o alcance da pesquisa 

na produção do conhecimento, são razões, entre outras, que influenciam na adoção de 

diferentes abordagens metodológicas. 

Como afirmam Lüdke e André (1986, p.2), “a construção da ciência é um 

fenômeno social por excelência”. E, Triviños (1987) indica a pertinência de o 

pesquisador ligar-se a uma abordagem teórica que lhe seja congruente com sua 

concepção de mundo e que lhe possa auxiliá-lo no estudo dos fenômenos sociais, pois, 

assim é possível “fazer da ciência um caminho de libertação do ‘marginalizado’, do ser 

humano oprimido” (TRIVIÑOS, 1987, p. 14). 

Tendo estas premissas como norteadoras para esta investigação fiz opção por 

uma abordagem dialética do problema no sentido de apreendê-lo em sua complexidade, 

com seu caráter histórico e social em busca da produção de conhecimentos que possam 

ser socialmente relevantes. 

O PROUCA, conforme já apresentado, tem entre seus objetivos o uso do laptop 

educacional por alunos e professores das escolas contempladas, promovendo a imersão 

desses indivíduos na cultura digital. Assim, constituem-se elementos importantes para 
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análise os usos que os alunos fazem dos equipamentos, em que medida ocorre a sua 

imersão na cultura digital e a compreensão que possuem sobre o programa. 

Para contemplar esta investigação visitei três escolas que receberam 

equipamentos pelo PROUCA, ouvi relatos espontâneos de gestores, coordenadores e 

professores, acompanhei e fiz observações em salas de aula e escutei os alunos quanto 

ao programa em questão. 

Utilizei-me de protocolos de registro para elaborar os relatórios de visita, na 

coleta de informações da escola e para registrar as conversas que tive com gestores, 

coordenadores e professores. 

Para ouvir os alunos fiz opção pelo uso do grupo focal, uma vez que, por seu 

meio, pretendia ver como este grupo utilizava os equipamentos recebidos do PROUCA 

que tem por objetivo a sua inclusão digital, qual a sua visão e compreensão desse 

programa, se a utilização dos laptops proposta pelos docentes é condizente com sua 

expectativa, se com esta utilização se sente imerso na cultura digital e se há um trabalho 

colaborativo e em rede, conforme as metas propostas pelo programa. 

1.1. Grupos focais: descrição e características  

A técnica do grupo focal nas abordagens qualitativas em pesquisas sociais tem 

sido muito utilizada (GATTI, 2002). Segundo a autora, essa técnica é derivada das 

diferentes formas de trabalho com grupos, muito desenvolvida na psicologia social. Os 

participantes desses grupos devem ser selecionados levando-se em conta alguns 

critérios, entre os quais características comuns que possam qualificá-los para a 

discussão da questão que será o foco do trabalho interativo e da coleta do material 

discursivo. Estes participantes precisam possuir alguma vivência com o tema a ser 

discutido e sua participação precisa estar ancorada em suas experiências diárias. 

Assim, a utilização de grupos focais para a coleta de informações junto aos 

alunos das escolas contempladas pode proporcionar uma visão desse segmento quanto 

ao programa, pois, o uso de grupos focais, de acordo com Gatti (2012, p. 11), “[...] 

permite compreender processos de construção da realidade por determinados grupos 

sociais, compreender práticas cotidianas ações e reações a fatos e eventos, 

comportamentos e atitudes”. 
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Segundo a autora, o trabalho com grupos focais possibilita o conhecimento das 

representações, percepções, crenças, hábitos, valores, linguagens, e simbologias que 

partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado. A 

utilização do grupo focal faz com que apareça uma multiplicidade de pontos de vista e 

processos emocionais, “pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação 

de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar” (GATTI, 

2012, p. 9). A atividade do grupo focal é coletiva e a ênfase recai sobre a interação 

dentro do grupo permitindo uma multiplicidade de pontos de vista e processos 

emocionais, pelo próprio contexto de interação criado. 

A presente pesquisa possui uma perspectiva social e, portanto, a utilização dos 

grupos focais para analisar os usos dos equipamentos pelos alunos e sua compreensão 

quanto ao PROUCA pode contribuir para o levantamento de dados e análise da 

realidade social investigada, indicando como este grupo vê e entende a política de 

inclusão digital proposta pelo programa. O grupo focal é uma técnica de levantamento 

de dados que permite capturar formas de linguagem, expressões e tipos de comentários 

dos segmentos pesquisados e, portanto, pode elucidar aspectos fundamentais da 

realidade investigada. Para Gatti (2012, p. 13), “o trabalho com grupos focais oferece 

boa oportunidade para o desenvolvimento de teorizações em campo, a partir do ocorrido 

e do falado”. 

Partindo da afirmação de Lévy (1999, p. 11) de que “estamos vivendo a abertura 

de um novo espaço de comunicação, e cabe a nós explorar as potencialidades mais 

positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e humano” e 

compreendendo as possibilidades que as tecnologias digitais podem trazer ao processo 

ensino e aprendizagem, este estudo procurou verificar se os objetivos do PROUCA, que 

inclui a imersão dos alunos na cultura digital, estão sendo contemplados e em como os 

estudantes compreendem o programa e como utilizam os equipamentos recebidos dele. 

Parto da constatação de que a entrega de um dispositivo tecnológico como o laptop, 

como o que foi entregue pelo programa a alunos de escolas públicas, mesmo com a 

Internet disponibilizada como é o caso, é insuficiente para promover o objetivo de 

proporcionar a imersão na cultura digital. Isto porque, conforme indica Chaves (2006), a 

inclusão digital deve envolver três aspectos: o acesso a tecnologia digital, a capacidade 

técnica de manejá-la e capacidade de integrá-la aos afazeres cotidianos. 
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Assim, nessa pesquisa a utilização dos grupos focais, como técnica para coleta 

de dados, teve por objetivo verificar como os alunos das escolas públicas de Goiânia 

utilizam os equipamentos do programa e em que medida sentem-se “imersos27” na 

cultura digital. A introdução desses equipamentos em escolas de comunidades pobres, 

conforme a realidade investigada pode promover a chamada “inclusão” digital? Se os 

equipamentos estão alcançando o objetivo da imersão na cultura digital, os alunos se 

vêem como agentes nesse processo ou são meros consumidores da produção digital 

existente? O que mudou nas aulas, na perspectiva desse grupo, com a utilização dos 

equipamentos e da conexão à Internet? Quais os usos que os alunos fazem desses 

equipamentos e o que, realmente, gostariam de fazer? 

Considerei uma boa opção a técnica do grupo focal por permitir a coleta de uma 

quantidade satisfatória de informações de indivíduos que nem sempre são escutados nas 

pesquisas – os alunos de escolas públicas – e que poderiam enriquecer a pesquisa com 

suas manifestações quanto aos aspectos do programa em estudo, em especial quanto aos 

usos e ao entendimento da proposta de inclusão digital. Isto porque, segundo Gatti 

(2012, p. 11), “a pesquisa com grupos focais, (...) permite a compreensão de ideias 

partilhadas por pessoas no dia a dia [...]”. Dessa forma, a constituição dos grupos focais 

e a escuta dos seus integrantes possibilitaria a compreensão do seu universo, a 

identificação de suas características, seus modos de ser e de se constituir e a 

compreensão que possuem das políticas de inclusão digital manifestadas em forma de 

programas, como o PROUCA, e a utilização que fazem dos equipamentos recebidos. 

A técnica do grupo focal é considerada como qualitativa e se constitui de grupos 

pequenos (de seis a 12 participantes), cujos membros são selecionados com base em 

características comuns. As características comuns dos grupos focais constituídos para 

esta pesquisa dizem respeito à faixa etária e às condições sócio-econômicas dos alunos 

participantes dos grupos.  

Conforme destacado por Gatti (2012), na condução do grupo focal é importante 

respeitar o princípio da não diretividade, e a comunicação do grupo deve ocorrer sem 
                                                 
27  Faço relação entre a imersão na cultura digital com a inclusão digital por entendê-las como parte 
de um mesmo processo. Conforme Chaves (2006), a inclusão digital “é o processo mediante o qual as 
pessoas obtêm acesso à tecnologia digital e se capacitam para utilizá-la de modo a promover seus 
interesses e desenvolver competências que resultem na melhoria de sua qualidade de vida”. A inclusão 
digital, a meu ver, ocorre com a imersão dos sujeitos na cultura digital disponível, na qual eles podem não 
só consumir os produtos disponíveis, mas, serem autores, agentes ativos nesse contexto. 
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ingerências o que cabe ao moderador/coordenador do grupo cuidar. Assim, ao formar os 

grupos levei em consideração o aspecto da não diretividade, pois, a minha intenção era 

fazer emergir os pontos de vista e dos alunos quanto aos objetivos da pesquisa por meio 

da interação dos participantes no grupo. 

A diretividade, citada anteriormente, diz respeito à forma de condução do grupo 

pelo moderador/coordenador, quando este induz as manifestações dos demais 

participantes do grupo, com intervenções afirmativas ou negativas, emitindo opiniões 

particulares ou conclusões e interferindo na direção da comunicação do grupo, assim, a 

não diretividade é o seu contrário, ou seja, a interferência do moderador deve ser 

mínima. Nesse caso, o moderador deverá fazer encaminhamentos quanto ao tema e 

promover intervenções que facilitem as trocas, mantendo os objetivos de trabalho 

coletivo. A ênfase deve ser na interação dentro do grupo e não em perguntas e respostas 

entre o moderador e os demais membros. 

A utilização da técnica de grupo focal pressupõe um roteiro e um preparo para 

sua condução, tendo como finalidade conhecer, por meio da “escuta qualitativa”, as 

percepções, atitudes e comportamentos dos sujeitos sociais participantes. De acordo 

com Abramovay e Rua (2002, p. 2), a utilização de grupos focais apresenta alguns 

traços específicos, quais sejam: “[...] os entrevistados falam, dividem opiniões, 

discutem, trazendo à tona fatores críticos (...) que dificilmente aparecem em 

questionários ou entrevistas individuais”. Para Gatti (2012), o grupo focal é uma técnica 

de levantamento de dados valiosa na captura de formas de linguagem, expressões e tipos 

de comentários dos segmentos pesquisados e, portanto, esta técnica poderá ser utilizada 

em estudos posteriores mais amplos, utilizando-se, conjuntamente, o emprego de 

entrevistas e questionários. Abramovay e Rua (2002) concordam nesse último aspecto 

citado, pois, entendem que, com esta técnica, é possível coletar em pouco tempo, e em 

profundidade, volume importante de informações qualitativas. 

O meu interesse em utilizar esta técnica levou em conta os aspectos enfatizados 

tanto por Gatti (2012) quanto por Abramovay e Rua (2002), para apreender a realidade 

investigada, “escutando” grupos que são muitas vezes negligenciados, como os alunos 

de escolas públicas, supostamente beneficiados por uma política pública de inclusão 

digital como é o PROUCA. Ao escutá-los, a intenção foi extrair o máximo de 

informações sobre temas relativos ao seu cotidiano e que pudessem me auxiliar a 
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desvelar a apropriação dos equipamentos. Os alunos adesivam os laptops com seus 

nomes, suas séries, com imagens, com “escudos” de times de futebol, etc., este fato faz 

alguma diferença para o grupo? Qual o significado disso para o grupo? O uso que fazem 

dos equipamentos dentro da escola é aquilo que gostariam, realmente, de fazerem? Qual 

a importância que o grupo dá para a escola, para o bairro, para os valores transmitidos 

por professores e demais adultos? A imersão na cultura digital ocorre para o grupo e em 

que medida isto ocorre? Com a utilização dos grupos focais esperava alcançar respostas 

para estas e outras questões que fossem surgindo das manifestações de cada participante 

e que pudessem desvelar uma realidade que ainda não foi investigada, no caso as 

escolas contempladas com o programa em Goiânia.  

 

Figura 2: Laptop “personalizado” – exemplo de como são identificados pelos alunos. 

O uso de outro instrumento para coleta de dados junto aos alunos, como 

entrevistas no lugar dos grupos focais, me proporcionaria visões individualizadas desses 

sujeitos, porém, com a utilização da técnica escolhida para esta pesquisa a análise das 

falas, das expressões, das brincadeiras e ironias dos grupos contribuiria, a meu ver, para 

uma riqueza maior de detalhes e, consequentemente, para uma melhor compreensão da 

realidade investigada.  

Os alunos das escolas pesquisadas e que participaram dos grupos focais não 

levam os laptops educacionais recebidos do programa para suas residências, limitando-

se o uso, quando muito, ao ambiente escolar e, em geral, à sala de aula. O equipamento, 

apesar de ser individual, é utilizado em um ambiente coletivo com outros indivíduos, 

sob a supervisão dos professores e, portanto, por meio dos grupos focais pode-se ter 
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uma compreensão da realidade investigada pela “média” das expressões verbalizadas e 

por outras manifestações de seus integrantes. 

Para Lavinas e Veiga (2012, p. 20) o impacto do programa ocorre quando: 

[...] o aluno pode carregar para casa e servir-se a domicílio do seu 
laptop UCA. Dispor do laptop apenas na escola, sem poder utilizá-lo 
como um bem pessoal, de uso individual e domiciliar, é uma 
modalidade de intervenção cujo impacto revelou-se equivalente a não 
ter sido beneficiado pela posse de um laptop. 

Assim, partindo da premissa indicada por essas autoras quanto ao impacto 

constatado em sua pesquisa e descrito na citação anterior, utilizei-a como um indicador 

para iniciar os trabalhos com os grupos focais realizados em duas escolas públicas de 

Goiânia. A questão da imersão na cultura digital sem o acesso à Internet e à falta de 

mobilidade dos aparelhos, por conta das regulações das escolas proibindo os alunos de 

levarem-nos para suas casas, denota uma inclusão digital subserviente, incompleta. Este 

aspecto foi observado nas escolas escolhidas para este estudo. 

1.2. A escolha das escolas e dos grupos focais para a pesquisa 

O Programa Um Computador por Aluno – PROUCA é uma das iniciativas do 

governo federal de promover a inclusão digital via ambiente escolar por meio da entrega 

de um computador portátil (laptop) para estudantes e professores. Em Goiás essa 

experiência iniciou-se em 2010 e contemplou nove escolas (cinco estaduais e quatro 

municipais) em oito municípios (duas escolas em Goiânia e uma nas cidades de Iporá, 

Jussara, Mundo Novo, Ouro Verde de Goiás, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás e 

Trindade). Para receberem estes equipamentos as escolas deveriam atender alguns 

critérios, tais como: quantidade de alunos; existência de energia elétrica e de armários 

para armazenamento dos laptops; proximidade com Núcleo de Tecnologia Educacional 

– NTE, Instituição de Ensino Superior – IES ou Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia – IF; assinatura do Termo de Adesão ao programa pelas secretarias de 

educação – estadual e municipais; confirmação da anuência do corpo docente da escola 

para se envolver com as ações do programa. 

Embora a existência desses critérios, nem todas as escolas contempladas em 

Goiás conseguiam atendê-los, principalmente com relação à energia elétrica e existência 

de armários de armazenamento para os laptops e à proximidade com as instituições que 
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pudessem promover a formação do seu corpo docente para a utilização dos 

equipamentos do programa. 

Assim, ao escolher as escolas28 de Goiânia para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, foi considerado o fato de estarem na capital do estado e, portanto, possuírem, 

a priori, condições mais adequadas para o funcionamento dos equipamentos recebidos 

do PROUCA em relação às escolas do interior do estado. Entre essas condições 

destacam-se a existência de energia elétrica e dos armários de armazenamento dos 

laptops. 

Além de visitas exploratórias às duas escolas de Goiânia que possuem o 

programa, estive por duas vezes na escola de Trindade, inclusive acompanhando uma 

etapa do processo de formação dos professores dessa escola. Mantive contato com uma 

professora da escola de Ouro Verde (além dos relatos do grupo de pesquisa: Rede 

Goiana de Pesquisa em Políticas Públicas e Inclusão Digital – REPPID que visitou esta 

escola) que me informou sobre a situação de funcionamento do programa em sua 

unidade escolar. Com as visitas exploratórias e as informações colhidas sobre as demais 

escolas, avaliei que em Goiânia poderia ter melhores condições de investigar o 

programa junto aos alunos, pois, além dos aspectos referentes à infraestrutura, foi 

considerado o fato de a escola estadual atuar em regime integral, inclusive com alguns 

professores em dedicação exclusiva, e a escola municipal se destacar como modelo 

dentro da rede, atuando num regime de ciclo de aprendizagem. 

Todos estes aspectos são importantes, porém, a questão da infraestrutura se 

destacou entre eles, uma vez que a “imersão na cultura digital” requer o pleno 

funcionamento dos equipamentos, o que equivale a: rede elétrica disponível e em 

condições de suportar o carregamento dos laptops, equipamentos funcionando, conexão 

com a Internet, entre outros. Sem essas condições iniciais fica difícil um trabalho que 

possa permitir um uso efetivo dos equipamentos pelos alunos das escolas contempladas, 

mesmo elas atendendo outros aspectos importantes, como os elencados anteriormente. 

                                                 
28  As gestoras dessas escolas, que concordaram com o desenvolvimento dessa pesquisa, 
solicitaram que os nomes das instituições e dos alunos não fossem citados no trabalho. Mesmo 
apresentando as justificativas da pesquisa e os indicativos de que as escolas não estavam sendo avaliadas, 
a concordância para a coleta de dados se deu com esta exigência, que será totalmente respeitada. 
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Segundo o relatório de Toschi e Silva (2012), a queixa quanto à conexão com a 

Internet foi comum nas escolas pesquisadas por elas. E o problema da rede elétrica na 

escola de Trindade29 causou surpresa, pois, isto inviabiliza o funcionamento dos 

armários que carregam os equipamentos, o uso do laboratório com computadores e o 

pleno funcionamento dos aparelhos que permitem a conexão com a Internet, e isto num 

município próximo à capital do estado. 

Sendo assim, ao escolher as escolas de Goiânia levei em consideração os 

aspectos estruturais, pois, esperava encontrar condições mais adequadas e que não 

inviabilizassem a utilização dos equipamentos pelos alunos das escolas. Além desses 

fatores, o aspecto institucional, uma vez que são escolas pertencentes a redes diferentes 

de ensino, uma do âmbito estadual e a outra da administração municipal serviria para ter 

parâmetros quanto à gestão dos equipamentos e se sua forma de uso varia de um público 

para outro. Estas escolas funcionam também com regimes diferentes, ou seja, uma 

escola funciona em tempo integral no sistema de seriação – com o ensino regular no 

período matutino e oficinas no período vespertino – e a outra utiliza-se do sistema de 

ciclos de desenvolvimento humano, o que poderia trazer elementos importantes para 

enriquecer a análise. A configuração dessas escolas será indicada com mais detalhes 

posteriormente. 

Após a definição e escolha das escolas que serviriam como lócus para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, passei para a etapa seguinte, que foi a definição dos 

sujeitos que participariam dos grupos focais. Ao definir esses sujeitos considerei os 

aspectos enfatizados por Gatti (2012) e por Abramovay e Rua (2002), quando indicam 

que os participantes precisam ter confiança para expressar suas opiniões e participarem 

de forma ativa. A adesão dos participantes deve ser voluntária e o convite deve ser 

motivador, de modo que os participantes dos grupos focais estejam sensibilizados tanto 

para o processo como para o tema geral a ser tratado, ou seja, “[...] a atividade no grupo 

focal deve ser atraente para os participantes, por isso, preservar sua liberdade de adesão 

é fundamental” (GATTI, 2012, p. 13). Assim, para escolher os participantes para os 

                                                 
29   Esta escola fica na região metropolitana de Goiânia, num município distante cerca de 20 km da 
capital do estado. Há um sério problema na rede elétrica que fornece energia para a escola, pois, não 
suporta uma demanda mais expressiva e que acaba comprometendo a recarga dos laptops, uma vez que 
dos dois armários de armazenamento, só um funciona e consegue recarregar os equipamentos. Segundo a 
gestora da escola é um problema antigo que, inclusive, compromete o uso do laboratório de informática 
da escola, danificando os equipamentos. Apesar de antigo, o problema nunca foi solucionado pela 
empresa responsável. 
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grupos focais visitei as escolas selecionadas em quatro momentos distintos, tendo 

contato num primeiro momento com a direção/coordenação das escolas, expondo e 

explicando o propósito da pesquisa e a necessidade de informar aos alunos sobre como 

seria todo o processo e a necessidade da autorização dos seus pais para poderem 

participar. 

Em seguida, num outro momento, expliquei aos professores o que pretendia 

fazer e em como eles poderiam me ajudar indicando alunos que tivessem mais 

desenvoltura para participarem dos grupos que têm na comunicação um dos seus fatores 

de êxito. Além da explicação sobre a pesquisa e a necessidade da adesão dos alunos, 

consegui junto a dois professores a autorização para acompanhar e observar em sala de 

aula a forma como os equipamentos (laptops) são utilizados pelos alunos e as atividades 

que são propostas pelos docentes. 

No acompanhamento dessas aulas entrei em contato com alguns alunos, 

autorizado por seus professores, no sentido de convidá-los para a participação nos 

grupos focais. Além desses alunos que foram convidados, alguns participantes foram 

indicados pela gestão da escola e por professores. Esta indicação foi uma solicitação que 

fiz aos professores e à coordenação escolar, pois, eles teriam melhores condições de me 

indicar alunos mais participativos e mais comunicativos. A orientação que passei foi 

que eles indicassem alunos de turmas diferentes, mas, de faixas etárias próximas, que já 

tivessem utilizado o laptop, que tivessem disposição em participar dos grupos e que 

pudessem contribuir na discussão de temas referentes à escola e ao trabalho com o 

equipamento do PROUCA. 

Após esta indicação, fiz uma reunião com os alunos, no sentido de escutá-los 

sobre suas expectativas na constituição dos grupos e o que já sabiam sobre a atividade 

pretendida. Por meio dessa reunião e da participação dos alunos, escolhi aqueles que 

considerei mais desenvoltos, mais interessados e dispostos a participarem e que 

poderiam contribuir com o grupo. 

Na escolha dos sujeitos participantes dos grupos focais das escolas levei em 

consideração alguns aspectos tais como: a disponibilidade e o interesse dos alunos em 

participarem dos grupos; a faixa etária dos participantes e suas respectivas séries/ciclos; 
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a utilização dos laptops pelos participantes; a indicação de professores e da gestão 

escolar. 

Para Gatti (2012), a quantidade de participantes no grupo focal no sentido de 

haver abordagem de questões com maior profundidade deve ficar entre seis e 12 

pessoas. Com esta referência optei por grupos focais constituídos com seis a oito alunos 

cada, de forma que não fossem pequenos a ponto de comprometerem o diálogo e a 

interação e nem tão grandes que pudessem atrapalhar a sua coordenação. 

Após esta escolha, tive um novo contato com os sujeitos que comporiam os 

grupos focais e expliquei-lhes o motivo da pesquisa, como seria o processo e o que se 

esperava dos grupos focais em termos de interação, comunicação e resultados. Não me 

aprofundei nessa explicação para não prejudicar a escuta, uma vez que os sujeitos 

poderiam vir com ideias preconcebidas.  

No estabelecimento dessa etapa, levei em consideração o destaque que Gatti 

(2012, p. 14) dá ao indicar a pertinência do grupo focal para a pesquisa: 

A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as 
diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, 
representações, valores e comportamentos de grupos diferenciados de 
pessoas, bem como compreender os fatores que os influenciam, as 
motivações que subsidiam as opções, os porquês de determinados 
posicionamentos. O trabalho com o grupo focal pode trazer bons 
esclarecimentos em relação a situações complexas, polêmicas, 
contraditórias, ou a questões difíceis de serem abordadas em função 
de autoritarismos, preconceitos, rejeição ou de sentimentos de 
angústia ou medo de retaliações [...]. 

Assim, com os grupos focais esperava conhecer e entender os usos que os alunos 

fazem do equipamento do PROUCA e a compreensão que possuem desse programa. 

Esses alunos já utilizaram os laptops, possuem entendimento para apontar o que 

consideram positivo e negativo nesse equipamento, conseguem expressar suas 

motivações e anseios e podem contribuir para identificar se os objetivos do programa 

foram alcançados nas escolas de Goiânia, entre os quais o da imersão na cultura digital. 

Para Gatti (2012), o grupo focal, por conta de sua sinergia, ajuda a ir além das respostas 

simplistas, simplificadas, das racionalizações tipificantes e dos esquemas explicativos 

superficiais. E era este resultado que gostaria de obter com os grupos focais 

constituídos. 
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1.3. Características e etapas da Análise de Conteúdo 

A Análise de Conteúdo remonta ao século XIX, mas ganha relevância no início 

do século XX nos Estados Unidos especialmente na análise de material jornalístico, 

ocorrendo um impulso entre 1940 e 1950, quando houve interesse pelos símbolos 

políticos, o que alavancou o seu desenvolvimento. Segundo Franco (2007), a Análise de 

Conteúdo coincide com o desenvolvimento da Psicologia e da Psicologia da Educação, 

pois, a expressão verbal, com seus enunciados e suas mensagens, é uma importante 

manifestação do comportamento humano e passa a ser visto como indicadores 

indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas educativas e seus 

componentes psico-sociais. Para a autora, a Análise de Conteúdo ganha espaço desde 

1915 e define como seu objeto de estudo o comportamento humano. 

Bardin (1979, p. 42), conceitua Análise de Conteúdo como sendo: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Dessa forma, a Análise de Conteúdo deve ser utilizada no sentido de produzir 

inferências acerca dos dados coletados, sejam eles verbais ou simbólicos. As mensagens 

emitidas pelos participantes dos grupos devem ser analisadas sob os aspectos 

contextuais – relacionados às condições sociais, econômicas e históricas – de forma a 

assegurar uma maior compreensão do que foi exposto por eles. 

Assim, para contemplar os dados obtidos na realidade investigada a opção foi 

pela Análise de Conteúdo, que tem como ponto de partida a “[...] mensagem, seja ela 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 

provocada” (FRANCO, 2007, p. 12). 

Para esta autora, as mensagens expressam as representações sociais, pois, são 

elaborações mentais construídas socialmente na dinâmica estabelecida entre a atividade 

psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento. Destaca ainda que a relação que se dá 

na prática social e histórica da humanidade se generaliza via linguagem e constitui 

processos sociocognitivos que têm implicações na vida cotidiana, influenciando a 

comunicação, a expressão e os comportamentos dos sujeitos. 
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Assim, a emissão das mensagens está vinculada às condições contextuais de seus 

produtores. Estas condições contextuais estão relacionadas à evolução histórica da 

humanidade, às situações econômicas e socioculturais nas quais os emissores estão 

inseridos, bem como ao acesso aos códigos lingüísticos e o grau de competência para 

sua decodificação, pois, as mensagens estão “carregadas de componentes cognitivos, 

subjetivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis” (FRANCO, 2007, p. 12). 

Dessa forma, os pressupostos da Análise de Conteúdo baseiam-se numa 

concepção crítica e dinâmica da linguagem, que é entendida como construção real da 

sociedade e como expressão da existência humana que, nos variados contextos 

históricos, elabora e desenvolve representações sociais nas relações estabelecidas entre 

linguagem, pensamento e ação. 

Ao analisar as falas dos grupos focais na perspectiva da Análise de Conteúdo o 

objetivo foi captar não somente as mensagens verbais emitidas pelos sujeitos da 

pesquisa, como, também, a complexidade do contexto em que estão envolvidos, as 

mensagens não verbais que são possíveis de depreender de suas manifestações. Para 

Franco (2007, p. 14): 

Extrapolando a análise das mensagens que se expressam apenas por 
palavras, é fundamental perceber que a análise de conteúdo não se 
resume neste campo. Ao contrário, é indispensável conhecer novas 
possibilidades de identificação e de uma análise consistente e 
substantiva do conteúdo das mensagens que expressam crenças, 
valores e emoções [...]. 

Por meio da Análise de Conteúdo consegui partir das mensagens emitidas pelos 

sujeitos nos grupos focais – mensagens explícitas ou latentes e interpretá-las analisando 

as condições contextuais em que foram emitidas, uma vez que por meio delas tive a 

possibilidade de garantir relevância aos sentidos atribuídos às mensagens; foi possível, 

ainda, estabelecer relações entre os grupos focais, uma vez que, apesar do ponto em 

comum de serem alunos de escolas públicas da periferia de Goiânia, pertencem a redes 

escolares distintas. Por meio da Análise de Conteúdo foi possível refletir sobre as 

expressões verbais (e não-verbais) dos alunos, entendendo-as como produtos sociais.  

Evidentemente que essas expressões são frutos das experiências histórico-sociais 

dos sujeitos investigados e, portanto, as mensagens produzidas podem possuir 

características ideológicas e/ou idealizadas, bem como o contexto social ao qual estão 
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inseridos podem promover diferentes comportamentos e ações, o que cabe à Análise de 

Conteúdo inferir no sentido de ir além do aparente, naquilo que é expresso nas 

mensagens verbais. Para Minayo (2004), uma das funções da Análise de Conteúdo é, 

justamente, descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além de sua 

aparência. 

Para Franco (2007, p. 10), 

São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a 
utilização da análise de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, 
no âmbito de uma abordagem metodológica crítica e 
epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que 
reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento. 

Para a utilização da Análise de Conteúdo é preciso definir as unidades de análise 

e, posteriormente, as categorias com as quais os dados serão analisados. As Unidades de 

Análise dividem-se em: Unidades de Registro e Unidades de Contexto. Estas unidades 

serão apresentadas em seguida com o objetivo de indicar como os dados coletados para 

esta pesquisa foram tratados e analisados. 

1.3.1. As Unidades de Registro 

Esta é a menor parte do conteúdo e pode ser de diferentes tipos – uma palavra, 

um conjunto de palavras, slogans, temas – e podem estar inter-relacionados e serem 

complementares. As Unidades de Registro incluem características definidoras 

específicas e são, em geral, acompanhadas de algumas limitações. Os objetivos da 

pesquisa, assim como uma primeira leitura do material coletado na pesquisa, ajudarão a 

determinar a(s) unidade(s) de registro pertinentes. 

As Unidades de Registro podem ser tipificadas em: palavra, tema, personagem e 

item, cada qual com sua particularidade e limitações. A palavra é considerada a menor 

unidade de registro usada em Análise de Conteúdo e entre suas limitações está o fato de 

gerar um grande volume de dados. Já o tema é uma afirmação sobre determinado 

assunto e tanto pode ser uma simples sentença, quanto um conjunto delas ou um 

parágrafo. O tema é considerado como a mais útil unidade de registro, em análise de 

conteúdo, porém, seus limites não são de fácil identificação, além de exigir tempo para 

a coleta de dados. Para Franco (2007, p. 43), a utilização do tema é “indispensável em 

estudos sobre propaganda, representações sociais, opiniões, expectativas, valores, 
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conceitos, atitudes e crenças”. Já a unidade de registro tipificada no personagem refere-

se a pessoas particulares passíveis de serem classificadas de acordo com diferentes 

indicadores, tais como nível sócio-econômico, religião, sexo, etnia, escolaridade, 

nacionalidade, etc. O uso desse tipo de unidade de registro não apresenta limitações, 

embora seja particularmente útil nas análises de autores de histórias, de dramas, de 

biografias, etc. O item é uma unidade de registro a ser utilizada quando um texto, um 

artigo literário, um livro, são caracterizados a partir de alguns atributos definidores. O 

seu limite está quando os atributos podem ser classificados em mais de uma categoria. 

Franco (2007) indica que os tipos de Unidades de Registro não são estanques e 

independentes, ao contrário, podem e devem ser combinados, compartilhados e inter-

relacionados “para garantir a possibilidade de realização de análises e interpretações 

mais amplas e que levem em conta as variadas instâncias de sentido e de significados 

implícitos nas comunicações orais, escritas ou simbólicas” (p. 46).  

Após a definição das Unidades de Registro, em que são separados os elementos 

unitários do contexto, para posterior classificação, passa-se para a definição das 

Unidades de Contexto. 

1.3.2. As Unidades de Contexto 

Segundo Franco (2007, p.46), estas unidades são consideradas o “pano de 

fundo” que imprimem significado às Unidades de Análise, isto porque, são unidades 

maiores e que poderão conter várias Unidades de Registro. 

As Unidades de Contexto referem-se ao contexto mais amplo e podem ser 

obtidas mediante o recurso a dados que explicitem: as características dos participantes 

da pesquisa; suas condições de subsistência; sua atuação em grupos e instituições 

sociais diversificados, como na família, na escola, no bairro, na igreja, entre outros. 

A Unidade de Contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, sua 

importância está em possibilitar o retorno ao material coletado na pesquisa de forma 

integral, permitindo a análise, quando necessário, do contexto de uma determinada 

unidade de registro. Para Franco (2007, p. 47), “a unidade de contexto deve ser 

considerada e tratada como a unidade básica para a compreensão (...) da unidade de 
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registro [...]”. Ou seja, há a necessidade de se fazer referências ao contexto próximo ou 

longínquo da unidade a registrar. 

A determinação das Unidades de Contexto é importante porque: 

[...] qualquer que seja a forma de explicitação, (é preciso que) fique 
claro o contexto a partir do qual as informações foram elaboradas, 
concretamente vivenciadas e transformadas em mensagens 
personalizadas, socialmente construídas e expressas via linguagem 
(oral, verbal ou simbólica) que permitam identificar o contexto 
específico de vivência, no bojo do qual foram construídas, 
inicialmente, e, com certeza, passíveis de transformações e 
reconstruções (FRANCO, 2007, p. 49). 

Após as definições das Unidades de Análise (Unidades de Registro e Unidades 

de Contexto) é preciso organizá-las para chegar à definição das categorias que serão 

utilizadas. E esta organização inicia-se com a pré-análise dos dados obtidos. 

1.3.3. A Pré-Análise 

Esta é a fase inicial da Análise de Conteúdo e se caracteriza pela organização do 

material a ser analisado, sistematizando as ideias iniciais. Estas ideias contribuirão para 

a elaboração de um plano de análise.  

Franco (2007, p. 51) indica que esta fase inicial, geralmente, possui três funções: 

a escolha dos documentos a serem submetidos à análise; a formulação dos objetivos e 

das hipóteses e, por fim, a elaboração dos índices e indicadores que fundamentem a 

interpretação final. Para a autora, estes fatores estão intimamente ligados, porém, não se 

sucedem, obrigatoriamente, numa ordem cronológica. Assinala ainda que a escolha dos 

documentos depende dos objetivos da pesquisa e que os indicadores serão elaborados 

em função das hipóteses, ou mesmo, que as hipóteses venham a ser desenvolvidas em 

função da identificação de certos indicadores. 

A pré-análise pode ser dividida em quatro etapas: a) a leitura flutuante, em que 

se dá o contato inicial com os documentos da coleta de dados, conhecendo os textos e as 

mensagens neles contidos; b) a escolha dos documentos: momento em que se escolhe o 

universo de documentos adequados para fornecer informações sobre o problema 

levantado, ou seja, é a demarcação do que será analisado; c) formulação das hipóteses, 
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em que se parte de afirmações provisórias para, por meio de procedimentos analíticos, 

comprová-las; d) referenciação dos índices e elaboração de indicadores. 

Com relação à formulação de hipóteses, citada anteriormente, Bardin (1979) 

afirma que elas nem sempre são estabelecidas na pré-análise. E que, por outro lado, não 

é obrigatório ter-se como guia um corpus de hipóteses, para se proceder à análise. 

Conforme Bardin (1979, p. 98), “algumas análises efetuam-se às ‘cegas’ e sem ideias 

pré-concebidas”, porém, a ausência de hipóteses preconcebidas “não significa deixar de 

utilizar técnicas adequadas e sistemáticas para fazer ‘falar’ o material selecionado para 

análise” (FRANCO, 2007, p. 56). 

Já a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores destacam a 

importância de um tema numa determinada mensagem (explícita ou subjacente), para a 

análise dos dados, de acordo com a frequência mencionada. Para Bardin (1979, p. 99):  

Se se considerarem os textos como uma manifestação contendo 
índices que a análise vai fazer falar, o trabalho preparatório será o da 
escolha destes – em função das hipóteses, caso elas estejam 
determinadas – e sua organização sistemática em indicadores. 

Assim, o índice pode ser a menção explícita de um tema em uma mensagem. 

Partindo do princípio de que este tema expressa tal grau de importância para quem fala, 

quanto mais frequentemente for repetido, o indicador correspondente será a frequência 

desse tema de maneira relativa ou absoluta, relativamente a outros. Dessa forma, a 

frequência observada acerca de um determinado tema será o seu indicador. Para tanto, é 

preciso recorrer a uma análise quantitativa sistemática para que seja possível identificar 

a frequência do tema escolhido e a proporcionalidade de sua menção em relação aos 

demais temas encontrados na pré-análise dos dados. Uma vez definidos os índices, 

procede-se à elaboração de indicadores precisos e seguros. 

Franco (2007) destaca que podem existir temas que não estejam explicitamente 

mencionados, mas subjacente às mensagens, e que devem ter uma observação cuidadosa 

por parte de quem pesquisa, pois, sua frequência de ocorrência passa a ser, também, 

“um elemento indispensável para que se possa efetuar uma análise mais consistente e 

uma interpretação mais significativa” (p. 58). Dessa forma, as frases interrompidas, as 

repetições, gagueiras, as frases incoerentes, associados às suas respectivas freqüências 
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de ocorrência, transformam-se em indicadores do estado emocional subjacente do 

emissor (BARDIN, 1979, p. 100). 

Após a fase da pré-análise, passa-se para a segunda fase, que se constitui na 

exploração do material e na definição das categorias. 

1.3.4. As Categorias de Análise 

A escolha das categorias é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado 

em analogias, a partir de critérios definidos. 

Estes critérios podem ser: a) semânticos, originando categorias temáticas, 

agrupadas de acordo com suas similitudes; b) sintáticos, definindo as categorias a partir 

de verbos, adjetivos, substantivos e outros; c) léxicos, classificando as palavras segundo 

seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos; e por fim c) 

expressivo, categorias que podem classificar as perturbações da linguagem, por 

exemplo. 

As categorias são o produto de um esforço de síntese, no qual extraem-se de uma 

mensagem seus aspectos mais importantes. São as categorias que vão possibilitar a 

interpretação e as inferências dos dados coletados. Dessa forma, como afirma Franco 

(2007), a criação de categorias é o ponto crucial da análise de conteúdo. 

As categorias podem ser definidas a priori ou surgirem a partir dos dados. 

Quando elas são elaboradas a priori, bem como seus respectivos indicadores, são pré-

determinadas em função da busca a uma resposta específica de quem está pesquisando. 

Nesse caso, as afirmações e respostas serão organizadas em categorias que tenham 

significado e interesse específico do pesquisador. 

As categorias que não são definidas a priori emergem das mensagens, do 

discurso, do conteúdo das respostas dos participantes e implicam em idas e voltas ao 

material coletado permitindo uma constante interlocução com a orientação teórica e 

com os objetivos da pesquisa, ou seja, serão definidas em razão destes. Estas categorias 

então, serão elaboradas após a análise do material obtido na pesquisa, o corpus da 

pesquisa. 
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Franco (2007) ressalta que este processo inicia-se pela descrição do significado e 

do sentido atribuído por parte dos respondentes, salientando-se todas as nuances 

observadas. 

Independente se as categorias são definidas a priori ou a partir dos dados obtidos 

é preciso que sejam bem criteriosas. Elas precisam ter validade, pertinência, 

homogeneidade e objetividade. 

A categoria válida é aquela afinada com os objetivos da pesquisa e ocorre, 

segundo Franco (2007), pela exclusão mútua e pela homogeneidade da categoria. Isto 

significa que um único princípio de classificação deve orientar sua organização, ou seja, 

cada elemento só pode existir em uma categoria. É importante destacar que, com este 

aspecto, o pesquisador precisa buscar o equilíbrio no sentido de abarcar os temas 

necessários à análise e não ter que recorrer a um elevado número de categorias. 

Com relação à pertinência, a categoria é considerada pertinente quando está 

adaptada ao material de análise escolhido. Assim, o sistema de categorias deve, 

também, refletir as intenções da pesquisa, as questões do pesquisador e/ou corresponder 

às características das mensagens. 

Já a objetividade indica que as diferentes partes de um mesmo material, ao qual 

se aplica uma determinada matriz de categorias, devem ser codificadas da mesma 

maneira, mesmo quando submetidas a várias análises. 

Após esta etapa de elaboração das categorias passa-se para o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. Este é o momento destinado ao tratamento dos 

resultados, em que ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, 

culminando nas interpretações e inferências. Segundo Bardin (1979), é o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica. 

As fases da Análise de Conteúdo apresentadas indicam um processo trabalhoso e 

criterioso, que possui suas regras e precisam ser seguidas, mas, que não podem ser 

engessadas, rígidas. Para Bardin (1979), em sua proposta de trabalho com Análise de 

Conteúdo, é preciso rejeitar a ideia de rigidez e completude, pois, é preciso que ela 

alcance os dois pólos da investigação científica: o rigor da objetividade e a riqueza da 

subjetividade. Assim, o propósito da Análise de Conteúdo é ultrapassar o subjetivismo 
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do senso comum e alcançar o rigor científico, o que requer disciplina metodológica e, 

embora seja indispensável, nem sempre é possível atingi-los. 

Dessa forma, levando-se em conta as orientações esquemáticas apresentadas nos 

itens referentes à Análise de Conteúdo, os dados obtidos na presente pesquisa serão 

organizados, interpretados e apresentados no próximo Capítulo. 

2. Contextualização e caracterização das escolas pesquisadas 

Na perspectiva de Santos (1994), ao analisar a natureza do espaço e em como o 

homem e o modo de produção vão dando formas ao espaço urbano, os bairros 

periféricos servem como delimitação social segregando os pobres seja por meio da 

exclusão direta de bens e serviços, seja pela má qualidade destes. 

Os bairros nos quais estão inseridas as escolas lócus dessa pesquisa são produtos 

do crescimento urbano experimentado pela capital goiana nas últimas décadas e 

expressam as características do crescimento desordenado, da valorização imobiliária e 

da segregação, ocorrida tanto de forma espacial quanto social (SANTOS, 1994), embora 

seja possível verificar imóveis diversificados, convivendo lado a lado moradias 

humildes com casas luxuosas, mesmo nas regiões periféricas. Conforme destaca Santos 

(2006), este aspecto da convivência de distintas residências num mesmo espaço físico é 

resultado do processo que vai tornando os centros urbanos em metrópoles que, segundo 

o autor, quanto mais desenvolvidas – na perspectiva do modelo econômico capitalista – 

maiores são as possibilidades de existências desses contrastes.  

Nessa perspectiva, o bairro no qual se localiza a escola estadual fica na periferia 

de Goiânia e é um dos mais extensos e populosos da região leste da capital. Por conta de 

sua extensão e pela forma como foi povoado (constituído originalmente em algumas 

partes por posses urbanas), é possível verificar enormes contrastes em sua composição. 

Os arredores da escola, por exemplo, é constituído em sua maioria por casas pequenas e 

humildes. A escola fica num final de rua, com um declive acentuado, uma vez que o 

setor é bastante acidentado geograficamente. 

É uma escola de alvenaria com 13 salas de aula, construída há mais de 15 anos, 

que funciona nos três turnos, oferecendo o Ensino Básico: o Fundamental (1ª e 2ª fases) 

em tempo integral (períodos matutino e vespertino) e Ensino Médio e Educação de 
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Jovens e Adultos – EJA (no período noturno). É um prédio com dois pavimentos 

constituído por dois andares, que possui um pequeno pátio no qual se destaca uma 

grande tenda de lona, local em que são realizadas algumas oficinas30 (como capoeira e 

maculelê) e comemorações. Um aspecto relevante a ser destacado é a falta de uma 

quadra coberta na escola. Há um pequeno espaço no final da área em que fica a escola 

que serve como quadra, porém, sem o mínimo de recursos ou estrutura para assim ser 

considerada. 

A escola possui em suas dependências uma biblioteca e uma sala de vídeo. Ela 

recebeu 29 microcomputadores no início do ano de 2013 para implantação de seu 

laboratório de informática. Segundo as informações que me foram repassadas pela 

coordenadora pedagógica e pelo auxiliar de biblioteca, o laboratório será instalado na 

sala de vídeo, uma vez que não há outra sala disponível. Numa conversa informal com a 

gestora e com a coordenadora foi possível constatar um grande entusiasmo com relação 

aos microcomputadores e à implantação do laboratório de informática da escola, que 

destacaram como importante contribuição para o processo de ensino e aprendizagem, 

porém, que elas não tinham informações quanto à instalação dos equipamentos, uma vez 

que é da responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. 

O Ministério da Educação contemplou a escola com 737 equipamentos (laptop) 

por meio do PROUCA. Estes equipamentos estão num espaço da biblioteca escolar, 

guardados em armários com tomadas elétricas com as quais são recarregados após o uso 

por alunos e professores. Segundo informações colhidas junto à gestão da escola, os 

alunos não levam estes equipamentos para casa por conta do problema da segurança, 

uma vez que, segundo a fala da coordenadora, a região é muito vulnerável nesse 

quesito. 

                                                 
30  Segundo informações da coordenadora pedagógica da escola são desenvolvidas oficinas para os 
alunos no período vespertino e entre elas se destacam as de cultura africana, como maculelê, capoeira e 
roda de samba. Estas oficinas, dentre outras que ocorrem na escola, fazem parte do Programa Mais 
Educação, instituído pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da Portaria Interministerial nº 
17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10. Segundo informações contidas no site do MEC, as 
escolas públicas fazem adesão a este Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por 
desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e 
lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e 
uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. 
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O quadro docente da escola é constituído por 39 professores e o quadro 

administrativo é composto por 21 funcionários (englobando os técnicos administrativos, 

os de limpeza – porteiros-serventes e os funcionários da cozinha) para atender 576 

alunos matriculados no ano de 2013. 

Para conhecer a realidade da escola e ter informações significativas para a 

formação dos grupos focais fiz quatro visitas nas quais, por meio de conversas 

informais com a direção/coordenação e/ou outros funcionários, fui elaborando uma 

visão de conjunto para a elaboração do roteiro de questões para o grupo focal que seria 

formado. 

Assim, na primeira visita à escola houve um agendamento com a direção para 

ouvi-la quanto ao programa. Essa visita foi feita no final de agosto de 2012 juntamente 

com alguns integrantes da Rede Goiana de Pesquisa em Políticas Públicas e Inclusão 

Digital – REPPID, num total de oito pesquisadores, em que fomos recebidos pela 

diretora e a secretária da escola. Por meio dessa visita a coordenadora do grupo 

apresentou a proposta da rede de pesquisa, que possui projetos de investigação quanto 

ao PROUCA – por se tratar de uma política pública de inclusão digital e social – e foi 

possível colher informações iniciais sobre a escola que contribuíram para defini-la como 

um dos lócus de minha pesquisa. Nesse primeiro contato, por exemplo, foi possível 

ouvir da direção da escola que o programa, em comparação com outras escolas, está 

atendendo bem ao seu propósito que é a inclusão digital dos alunos. Isto ocorre, 

segundo a gestora, pelo público que é atendido, composto em sua maioria por alunos 

carentes, indicando este motivo como a grande motivação para o uso dos laptops. 

Ainda de acordo com as informações iniciais da direção escolar, a utilização dos 

equipamentos é maior pelos alunos do Ensino Fundamental, uma vez que os aplicativos 

instalados não são tão atraentes para os alunos do período noturno e a conexão com a 

Internet, que seria um diferencial para eles, é praticamente inexistente nesse período. 

Outras informações foram colhidas nessa primeira visita à escola proporcionando uma 

visão geral do que seria encontrado, porém, como destaque para o propósito desse meu 

estudo considerei estas como as mais pertinentes. 

Na segunda visita feita à escola, após autorização da gestão escolar, acompanhei 

a realização de uma oficina de informática realizada no período vespertino no oitavo 
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ano, com o consentimento do ministrante. O professor que ministrava esta aula – que 

também atua na docência no ensino regular no período matutino – conseguiu coordenar 

a atividade planejada, atendendo às solicitações dos alunos. O professor me esclareceu 

que era continuidade de uma atividade já iniciada e os alunos deveriam concluí-la nessa 

aula, enviando-a para o seu e-mail após o término. Algumas observações que considerei 

relevantes no acompanhamento dessa aula: a quantidade de alunos na sala, a meu ver 

pequena em relação às salas de aula das escolas públicas, constituída por seis alunos e 

nove alunas, num total de 15 participantes; cada qual com um laptop, porém, reunidos 

em grupos de três; embora reunidos, a atividade era individual; o aplicativo utilizado 

pelo professor – um editor de texto – instalado no notebook ligado ao datashow para 

projetar não era o mesmo que se encontrava instalado nos aparelhos dos alunos visto 

que tanto o editor quanto o próprio notebook são diferentes dos utilizados pelos 

estudantes. A seguir um registro da atividade e de como os alunos se encontravam 

organizados em sala para desenvolvê-la. 

 

 Figura 3: Registro da atividade/oficina de informática 

O grupo de alunos da figura 3 se encontrava nos fundos da sala de aula e de 

costas para o local que estava sendo projetado as orientações do professor para a 

conclusão da atividade. Além desse detalhe, segundo informações do professor, o 

laptop não é reconhecido pelo projetor multimídia, o que faz com que o aparelho, o 

sistema operacional utilizado e editor de textos sejam diferentes, o que acaba 

dificultando as explicações para os alunos. Tanto é que ele precisou repetir várias vezes, 

em diferentes momentos, as orientações quanto à elaboração da atividade – verifiquei 
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que enquanto ele falava vários alunos alternavam entre a atividade no editor de textos e 

o acesso a sites de relacionamento ou de vídeos (alguns alunos estavam com fones nos 

ouvidos). 

 

Figura 4: Registro da atividade/oficina de informática 

Esta foto (figura 4) mostra um aluno fazendo a atividade para a sua colega. A 

atividade era individual, mas, a aluna em questão demonstrou impaciência ao tentar 

fazê-la e acabou pedindo que o seu colega concluísse a atividade para ela. O professor 

não conseguiu percebeu esta ação, por que estava auxiliando outros alunos a terminarem 

a atividade proposta. 

A apresentação de alguns trabalhos projetados após o envio para o e-mail do 

professor não contou com uma análise ou avaliação, seja do professor seja dos colegas. 

Todos os alunos da turma enviaram os arquivos com a atividade, porém, só três 

atividades foram projetadas pelo professor e destacados os aspectos relativos apenas à 

sua formatação. Ou seja, não houve uma análise, uma avaliação, ou mesmo um diálogo, 

sobre como se deu a pesquisa, as dificuldades encontradas, os resultados obtidos com a 

atividade. 

Com relação à condução da atividade e ao atendimento individualizado prestado 

pelo professor pode-se avaliá-la como positiva uma vez que todos os alunos foram 

atendidos em suas solicitações para a finalização da atividade proposta. Mas, o 

problema quanto ao funcionamento dos equipamentos demonstra falta de planejamento 

das instâncias que estruturam e coordenam os programas de inserção das tecnologias 
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nas escolas, pois, a funcionalidade do aparelho deveria permitir seu uso com outros 

dispositivos, tais como o projetor multimídia, evitando-se problemas como o citado 

nessa aula. 

Apesar de ser uma oficina de informática e a atividade ter um objetivo técnico – 

elaborar uma tabela e inserir texto e imagens – acredito que uma avaliação em conjunto 

com os alunos poderia contribuir para evidenciar as dificuldades, para discutir os 

caminhos que cada um encontrou para formatar sua atividade, o que não foi feito após a 

conclusão do que o professor propôs para os seus alunos.  

 

Figura 5: Registro da atividade/oficina de informática 

A segunda escola escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa está 

localizada no bairro mais populoso da região sudoeste da capital31. Este bairro é um 

exemplo típico dos contrastes possíveis de se encontrar nos centros urbanos, nos quais 

convivem lado a lado condomínios de alto padrão e residências modestas, como as que 

circundam a escola. A comunidade atendida pela escola é carente, segundo as 

informações obtidas nos primeiros contatos com a gestora. 

Esta escola é térrea, constituída por dois pavilhões, com um pátio interno e uma 

quadra de esportes. Esta quadra não é coberta e, segundo informações da gestora, já foi 

                                                 
31  Dados obtidos no Anuário Estatístico de Goiânia – 2012, disponível no seguinte endereço 
eletrônico: <http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/anuario2012/_html/ocupacao.html> Acesso em 
outubro de 2013. 
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solicitada a cobertura em várias ocasiões, com a promessa de que seria feito, porém, 

sem o efetivo cumprimento até o ano de 2013. 

Nessa unidade escolar funcionam sete salas de aula, uma biblioteca/sala de 

leitura, uma sala para a coordenação, outra para os professores, para a direção, a cozinha 

e um pequeno cômodo no qual ficam os armários com as tomadas elétricas e os laptops. 

O primeiro contato que tive com esta escola ocorreu quando do recebimento dos 

equipamentos do PROUCA, por conta de minha atuação no Núcleo de Tecnologia de 

Educação – NTE da Secretaria Municipal de Educação. Como membro da equipe do 

NTE visitei a escola para auxiliar na identificação e armazenamento dos aparelhos e na 

instalação dos armários. Logo depois, acompanhei a formação inicial dos professores, 

realizada por uma colega da equipe. Acompanhei ainda um grupo da Universidade 

Federal de Goiás, do Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais 

LABTIME/UFG numa demonstração dos aplicativos para algumas turmas da escola. 

Pouco tempo depois entrei em licença-aprimoramento para cursar o doutorado e, por 

conta do envolvimento com as disciplinas, acabei me distanciando tanto da escola 

quanto das atividades do Núcleo. 

No primeiro semestre de 2012 retornei à escola, juntamente com alguns 

integrantes da REPPID, para coletar informações quanto ao desenvolvimento das 

atividades realizadas e da forma como os equipamentos do PROUCA estavam sendo 

utilizados por alunos e professores. A gestora da escola nos atendeu e, junto com duas 

professoras mais a multiplicadora do NTE municipal que fez a formação dos 

professores e que acompanha a escola, proporcionaram informações sobre o 

funcionamento do programa, as atividades propostas com os equipamentos e as reações 

dos alunos. 

A professora multiplicadora responsável pela assessoria e acompanhamento na 

escola fez o relato do processo de formação dos professores ocorrido no ano de 2010, 

pois, a previsão de entrega dos laptops era para agosto deste ano e, portanto, este 

processo iniciou-se antes mesmo da entrega dos equipamentos. Esta formação ocorreu 

em duas etapas distintas, sendo uma presencial, ministrada pela multiplicadora no NTE 
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municipal e na unidade escolar e a outra no ambiente e-ProInfo32, a distância, por 

professores/tutores ligados à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC, que 

foi a instituição superior global responsável pela condução do programa no estado. A 

proposta dessa formação, segundo a professora multiplicadora responsável, era a de 

proporcionar a apropriação tecnológica do equipamento, o domínio dos recursos da web 

2.0 e o desenvolvimento de projetos pelos participantes. Em sua avaliação, o curso 

atingiu os objetivos previstos uma vez que os professores conseguiram um bom 

domínio do equipamento e desenvolveram projetos de acordo com seu planejamento 

anual, junto aos alunos, que foram apresentados ao final do curso. Embora a avaliação 

positiva da multiplicadora, alguns professores consideraram a formação insuficiente e 

manifestaram receios quanto ao uso dos equipamentos e no desenvolvimento de 

projetos, como se verá posteriormente. 

Na visita ocorrida em abril de 2012, a escola municipal contava com 56 

funcionários, sendo que destes, 32 são professores que atuam nos três turnos de 

funcionamento da escola (matutino, vespertino e noturno). O PROUCA contemplou a 

escola com 596 laptops, dos quais foi retirado o quantitativo referente ao número de 

docentes para que eles pudessem conhecê-los e acompanharem o curso com melhor 

desenvoltura, levando-os para casa onde poderiam manuseá-los por mais tempo, 

descobrindo os recursos disponíveis e fazendo as atividades previstas. 

No momento da visita a escola apresentava um aspecto bem cuidado com 

paredes bem conservadas, pátios e corredores limpos, salas de aulas limpas e arejadas 

que demonstravam a preocupação de todos os participantes da escola com sua 

conservação e limpeza. 

A sala em que ficam os laptops é pequena, porém, funcional, com prateleiras 

dispostas em todo o ambiente, com tomadas elétricas disponíveis para cada um dos 

equipamentos. Estes se encontram identificados com os nomes dos alunos que os 

utilizam em cada turno. Há uma funcionária encarregada de colocar os equipamentos 

                                                 
32  Segundo a descrição encontrada no site, “o e-Proinfo é um Ambiente Colaborativo de 
Aprendizagem que utiliza a Tecnologia Internet e permite a concepção, administração e desenvolvimento 
de diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de 
pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-
aprendizagem [...]”. É um ambiente utilizado por várias instituições públicas para processos de formação 
profissional a distância, conforme o curso em questão. Maiores informações sobre este ambiente estão 
disponíveis em: <http://eproinfo.mec.gov.br/fra_eProinfo.php?opcao=1> Acesso em setembro de 2013. 
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para recarregar as baterias, entregá-los e recolhê-los após o uso por alunos e 

professores. A foto a seguir mostra o ambiente em que os equipamentos são guardados. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6: Ambiente para armazenamento dos laptops. 

Tanto a sala em que ficam os equipamentos, quanto os armários utilizados para 

guardá-los, foram improvisados para que a escola pudesse receber os laptops  do 

PROUCA. É um ambiente pequeno que conta com tomadas elétricas e alguns filtros de 

linha para carregar as baterias de todos os equipamentos ao mesmo tempo. A escola 

possui um carrinho adaptado que serve para transportar os laptops para as salas de aula 

e demais ambientes.  

Segundo informações da diretora da escola e da funcionária responsável pelos 

aparelhos do PROUCA a conexão com a Internet nunca funcionou plenamente. Elas 

disseram que a abrangência da conexão é pequena e não suporta muitos computadores 

ligados ao mesmo tempo, embora a conexão seja de 10 Megas33. 

O uso efetivo dos equipamentos por parte dos alunos iniciou-se em maio de 

2011. Para o uso dos laptops com os alunos, os professores precisam fazer um 

agendamento prévio. O momento de uso dos equipamentos com os alunos é 

denominado por eles e pelos professores de “oficinas”. 
                                                 
33 São utilizadas na informática as seguintes medidas: Byte (que corresponde a oito bits, que é a 
menor unidade utilizada), Kilobyte (1024 bytes), Megabyte (1024 Kilobytes), Gigabyte (1024 
megabytes). Hoje já é comum encontrar medidas relacionadas ao Terabyte (1024 Gigabytes) mesmo em 
computadores pessoais. A velocidade da Internet que os alunos se referem é de 10 Megabits. 
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A organização da escola em ciclos de aprendizagem (e a educação de jovens e 

adultos ministrada no período noturno) me motivou a fazer mais de um grupo focal, 

após conversa com a direção e coordenação pedagógica da escola. 

Este foi o universo definido para investigação e o quadro apresentado das 

escolas demonstra que a forma como elas se encontram estruturadas – mesmo com 

diferenças em termos de modalidade de ensino – dificultam um aproveitamento mais 

efetivo dos equipamentos e da conexão com a Internet. O modelo da escola hoje, ainda 

com fortes características manufatureiras (ALVES, 2005), em que procura enquadrar os 

novos recursos tecnológicos dentro de sua rotina, engessa a criatividade, a descoberta, o 

trabalho colaborativo e o processo de ensino e aprendizagem. Mudam-se os 

equipamentos, mas, o padrão da escola continua o mesmo limitando a potencialidade 

das tecnologias disponibilizadas. 

Para pesquisar a situação indicada das escolas públicas escolhidas a técnica do 

grupo focal foi considerada uma boa opção por permitir colher uma quantidade de 

informações satisfatórias de indivíduos que nem sempre são ouvidos – os alunos de 

escolas públicas – e que poderiam indicar os usos e o que compreendem da proposta do 

PROUCA. Para Gatti (2012, p. 11), “a pesquisa com grupos focais, (...) permite a 

compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia a dia [...]”. Dessa forma, ouvir os 

alunos, que utilizam os equipamentos do programa no seu cotidiano escolar, permitiu 

compreender o seu universo, com suas características, seus modos de ser e o 

entendimento a respeito do programa em foco. 

A Análise de Conteúdo permitiu-me defrontar com os dados coletados nas 

conversas informais com gestores, professores e coordenadores; nos formulários 

exploratórios; nas conversas audiogravadas dos grupos focais; nas observações colhidas 

em salas de aula, organizá-los e entendê-los, pois, como afirma Franco (2007, p. 19), 

“[...] a relação que vincula a emissão das mensagens (que podem ser uma palavra, um 

texto, um enunciado ou até mesmo um discurso) está necessariamente articulada às 

condições contextuais de seus produtores”.  

No próximo Capítulo apresento o perfil dos indivíduos participantes, a 

constituição dos grupos focais, a organização do material obtido na pesquisa, indicando 
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as unidades de registro e de contexto, o desenvolvimento das categorias e a análise 

propriamente dita do corpus da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 – O PROUCA NA VISÃO DOS SUJEITOS DAS ESCOLAS 

PESQUISADAS 

No Capítulo anterior descrevi o desenvolvimento da pesquisa, indicando os 

recursos escolhidos para coletar e analisar os dados obtidos na realidade investigada. No 

presente Capítulo, discorro sobre a formação e realização dos grupos focais nas duas 

escolas públicas selecionadas, constituídos para compor este estudo, apresentando os 

dados coletados e analisando-os sob a perspectiva da Análise de Conteúdo (AC). 

Apresento as análises sobre como os alunos dessas escolas utilizam os equipamentos e 

compreendem o Programa Um Computador por Aluno – PROUCA, uma vez que os 

objetivos desse programa visam atingi-los e por meio dos alunos é possível verificar se, 

realmente, estão sendo atingidos. Nas pesquisas desenvolvidas sobre este programa, 

conforme já apresentado, as temáticas giraram em torno da formação de professores 

para o uso dos laptops, do ensino mediado pelas tecnologias e as alterações na gestão da 

sala de aula, do currículo integrado às tecnologias e de políticas de inclusão digital. E 

essas pesquisas, em sua maioria conforme já descrito, priorizaram as falas dos 

professores e gestores, apesar do programa trazer em seu título a ênfase no sujeito 

aluno. 

Considero relevante pesquisar e indicar as condições materiais de trabalho, 

incluindo a formação docente, escutando os professores e gestores das escolas, pois, 

podem revelar aspectos substanciais da realidade investigada – tanto que busquei dados 

com estes sujeitos também, no sentido de enriquecer a pesquisa – , porém, ao priorizar 

os alunos, escutando-os por meio dos grupos focais, esperava evidenciar os aspectos 

contraditórios do programa no uso que estes fazem dos equipamentos recebidos e em 

que medida compreendem esta política pública de inclusão digital. 

Dessa forma, embora o corpus da pesquisa priorize os dados obtidos por meio 

dos grupos focais, outros instrumentos (tais como questionários, observações, 

documentos) foram utilizados no sentido de enriquecer a análise dos dados e serão 

apresentados. 

Após a apresentação dos dados obtidos, apresento o processo de constituição das 

categorias de análise, indicando os aspectos relevantes do programa que reafirmam sua 

natureza complexa e contraditória, do processo de implantação à realidade encontrada. 



 

 

153 

1. A constituição dos grupos focais nas escolas selecionadas 

A contextualização e caracterização das escolas escolhidas para a pesquisa 

foram feitas no Capítulo anterior e indicam as regiões em que se localizam, o 

quantitativo de laptops recebidos do PROUCA, a dependência administrativa de que 

fazem parte, bem como o quantitativo de professores e alunos. Fiz ainda um breve 

apanhado da técnica do grupo focal e da Análise de Conteúdo, indicando suas 

características mais relevantes. Assim, o propósito desse item é apresentar os dados 

obtidos com os vários sujeitos da escola, bem como a constituição e a realização dos 

grupos focais nas escolas escolhidas, analisando, posteriormente, os dados coletados. 

1.1. O grupo focal da escola estadual 

A composição do Grupo Focal (GF)34, segundo Gatti (2012), deve partir de 

alguns critérios de acordo com os objetivos da pesquisa. A composição do grupo deve 

levar em conta algumas características comuns, que aproximem os participantes. A 

característica comum para Gatti (2012, p. 18) “pode ser relativa a gênero, à idade, às 

condições sócio-econômicas, ao tipo de trabalho, ao estado civil, ao lugar de residência, 

à frequência de uso de certo serviço público, ou social, à escolaridade, ou outra”. 

Partindo dessa orientação, quanto às características comuns que precisam ser 

levadas em conta no momento de composição do GF, tinha por objetivo constituir pelo 

menos dois grupos na escola estadual, um do diurno e outro do período noturno. Seria 

interessante por conta das faixas etárias diferentes, pelas diferentes experiências de 

vidas, porém, no transcorrer da pesquisa não foi possível alcançar este objetivo, uma 

vez que no período noturno os alunos não utilizam os laptops e houve uma certa 

resistência da gestão escolar em permitir a realização do grupo focal nesse período. 

Segundo as informações obtidas com a direção escolar, a participação de alunos 

do período noturno foi descartada uma vez que eles não utilizam os equipamentos 

devido a um problema técnico na região da escola que não suporta a conexão com a 

Internet. Ainda de acordo com a diretora e a coordenadora da escola, este problema de 

conexão foi informado pela empresa telefônica responsável pela manutenção e 

                                                 
34  Utilizarei dessa parte em diante a abreviatura GF para referências a Grupo Focal e mesmo a 
Grupos Focais. 
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fornecimento do serviço. Indagando sobre o funcionamento nos demais períodos, 

informaram que a conexão é boa no período matutino, no início do período vespertino 

dá para ser utilizada e após um determinado horário já não conseguem nenhum acesso à 

Internet. 

Para a gestora da escola o fato de não ter conexão à Internet para as turmas do 

período noturno inviabiliza o uso dos equipamentos, pois, em sua opinião os softwares 

instalados não são apropriados para a faixa etária dos alunos desse período. Para ela, a 

Internet seria um diferencial para a faixa etária dos estudantes do período noturno, já 

que os programas disponibilizados no aparelho são mais apropriados para os mais 

novos. Com relação ao objetivo de pesquisar os usos que os alunos fazem do 

equipamento não conseguiria muitas informações com este grupo, porém, com relação à 

compreensão que os alunos possuem dessa política de inclusão, acredito que seriam 

muito válidas as participações desse grupo. Mas, como houve certa resistência da gestão 

escolar na realização desse GF, percebida, principalmente, na ênfase dada ao problema 

de conexão com a Internet e aos softwares instalados nos laptops, preferi assegurar a 

realização do grupo com os alunos do diurno. 

O GF constituído na escola estadual foi composto por oito participantes, sendo 

cinco alunas e três alunos, na faixa etária de 13 anos (duas alunas com 12 anos; dois 

alunos com 12 anos; três alunas com 13 anos e um aluno com 13 anos). São alunos do 

sexto, sétimo e oitavo anos. A direção da escola solicitou que não fossem incluídos 

alunos do nono ano por conta da defasagem que eles apresentaram nas avaliações e que, 

por este motivo, estavam tendo aulas de reforço no período em que o GF foi constituído. 

Mesmo argumentando sobre a importância da participação de alunos representantes 

dessa série escolar, a direção não se sensibilizou a ponto de permitir sua participação no 

GF. 

A coordenadora da escola indicou a sala de leitura/biblioteca como local em que 

eu poderia conversar com os alunos e escutá-los quanto ao PROUCA. O primeiro 

contato com o grupo, já definido e pronto para participar, ocorreu no período vespertino, 

uma vez que este turno foi indicado como sendo melhor pela direção da escola, pois, no 

período matutino funciona o ensino regular e não possui condições adequadas por ser 

mais agitado. Esta reunião contou com a participação de seis, dos oito alunos 

inicialmente escolhidos para comporem o GF. 
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Os alunos que participaram do GF responderam a um questionário exploratório35 

que entreguei antes das reuniões. Por meio desse questionário foi possível saber que 

todos os participantes moravam com os pais; moravam em casas próprias, à exceção de 

dois participantes que moravam em casas alugadas. Em relação à quantidade de pessoas 

que vivem em suas casas, uma aluna indicou que é de uma a três pessoas, enquanto os 

demais indicaram que eram de quatro a sete. Quanto ao nível de escolaridade dos pais, a 

maioria concluiu o Ensino Médio e somente um aluno indicou que os pais concluíram o 

Ensino Superior. 

Na continuidade desse questionário, havia uma questão se o aluno 

desempenhava alguma atividade remunerada, um aluno deixou-a sem resposta (em 

branco); dois marcaram a opção “sim”; e três marcaram a opção “não”. Os alunos que 

marcaram a opção de que tinham atividades remuneradas, responderam que não 

ajudavam nas despesas de casa, indicando o que faziam com o dinheiro: compravam 

roupas, créditos para aparelho celular, jogos eletrônicos ou guardavam na caderneta de 

poupança. 

Na questão se o aluno tinha aparelho celular e qual o uso que fazia dele, quatro 

responderam “sim” e dois marcaram “não”. Os usos apontados pelos alunos foram: para 

ligações telefônicas e para acessarem a Internet. 

Com relação ao acesso à Internet, todos os participantes marcaram a opção de 

que possuíam conexão com a Internet em suas residências. E acessavam de suas casas. 

Apenas um participante indicou que, além do acesso residencial, acessa a Internet pelo 

laptop na escola. Com relação aos aparelhos que utilizam para o acesso à Internet, 

indicaram o seguinte: notebook (02 participantes), microcomputador/computador de 

mesa (04 participantes), aparelho celular (04 participantes), netbook (01 participante). 

Conforme a indicação dos participantes nos questionários, alguns usam mais de um 

aparelho para conectar-se à Internet. As atividades que os alunos apresentaram no uso 

da Internet, são as seguintes: mexer nas redes sociais (especialmente, o Facebook), 

inclusive postando fotos; ver vídeos, ouvir músicas e baixá-los (fazer downloads, isto é, 

salvar esses arquivos da internet em seus aparelhos) e jogar. 

                                                 
35
  Apêndice C – Questionário para alunos dos grupos focais 
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Esse questionário exploratório me permitiu traçar o perfil dos participantes, 

proporcionando condições de melhor compreender as suas manifestações no transcorrer 

das reuniões do GF. As informações contidas nos questionários mostraram que, apesar 

de serem moradores de um bairro da periferia de Goiânia, os alunos não se encontram 

em situação sócio-econômica vulnerável. Eles têm acesso a equipamentos e a 

dispositivos que até algum tempo atrás não estavam disponíveis para as camadas 

economicamente mais baixas da sociedade brasileira. 

Além desse questionário exploratório, antes do início dos trabalhos com o grupo, 

elaborei um roteiro com os itens e questões que gostaria de abordar com os alunos36, no 

sentido de observar e ouví-los quanto aos aspectos que julgava essenciais para a 

compreensão de como eles avaliam o PROUCA em sua escola e o significado desses 

equipamentos para a sua condição de estudantes. O uso do roteiro elaborado tinha a 

finalidade de colher informações do grupo em um curto espaço de tempo. 

Na condução do grupo procurei respeitar o princípio da não diretividade, mas, 

me preocupei ao mesmo tempo de não deixar cair no laissez-faire, numa posição não 

diretiva absoluta que pudesse fugir ao controle e aos propósitos da reunião. Assim, 

procurei fazer encaminhamentos e intervenções que pudessem contribuir para a fluidez 

das trocas entre os participantes, que resultassem na exposição de suas ideias. Conduzir 

o grupo dentro desses princípios não foi fácil, pois, ora os participantes se mostravam 

dispersos ou com conversas paralelas, ora falantes, mas, com alguns se expondo mais 

em detrimento de outros, dificultando a participação de todos. As alunas se mostraram 

mais desinibidas e falantes, enquanto os alunos, num primeiro momento, mantiveram-se 

mais retraídos. 

Embora a observação de Gatti (2012, p. 9) de que é preciso fazer fluir a 

discussão entre os participantes do assunto em pauta e de que não se trata de uma 

entrevista em grupo, com perguntas e respostas, em alguns momentos não foi possível 

manter a interação dentro do grupo e diante de dispersão e/ou silêncios prolongados foi 

necessário fazer intervenções especialmente com questões a respeito da temática 

proposta no sentido de ter resultados satisfatórios para os objetivos da pesquisa. 

                                                 
36
  Apêndice D – Roteiro utilizado na condução do grupo focal 
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A primeira reunião com os participantes da pesquisa foi para explicar-lhes sobre 

o objetivo, a dinâmica e o processo que seria desenvolvido e a importância deles para o 

êxito do que se pretendia. Levei em consideração, nesse momento, a recomendação de 

Gatti (2012, p. 23) quando afirma que: 

Não se recomenda dar aos participantes informações detalhadas sobre 
o objeto de pesquisa. Eles devem ser informados de modo vago sobre 
o tema da discussão para que não venham com ideias pré-formadas ou 
com sua participação preparada. Saber com antecedência precisamente 
o que se vai discutir [...] propicia a formação de opiniões prévias que 
podem interferir nas discussões. 

As reuniões, tanto na escola estadual quanto na municipal, ocorreram na 

biblioteca/sala de leitura em torno de uma mesa, em que os participantes ficaram 

dispostos de forma que a comunicação ocorrida pudesse ser gravada sem interferências 

e com boa qualidade. Além da gravação em áudio, foram feitos registros escritos, 

observação e descrição dos gestos e expressões de forma a permitir uma melhor 

compreensão do universo pesquisado. A gravação em áudio foi transcrita no sentido de 

proporcionar uma visualização do que foi manifestado verbalmente pelos alunos. 

Após a organização de todo material obtido, fiz uma leitura flutuante de todos os 

documentos para estabelecer os primeiros contatos e tomar conhecimento das 

mensagens contidas, definindo os rumos para a apresentação das unidades e categorias a 

serem utilizadas nas análises. 

Na elaboração das unidades de análise, descritas no Capítulo anterior, preocupei-

me em verificar todos os registros para definir as unidades de registro e as de contexto 

nos dados obtidos na pesquisa nessa primeira escola. Assim, para as unidades de 

registro utilizei-me de palavras, frases, termos e temas que foram aparecendo no corpus 

da pesquisa, em especial nas falas dos alunos do grupo focal. 

Algumas palavras e temas apareceram com frequência nos protocolos de 

registros feitos: com professores, coordenadora e gestora; nas observações feitas no 

acompanhamento da aula e nas falas do GF. Dessa forma, as palavras que se referiam às 

condições materiais da escola (à sua falta ou precariedade) foram catalogadas na 

unidade de registro/tema infraestrutura da escola. Outras palavras, frases e termos que 

foram aparecendo no material com maior índice de frequência foram organizados nos 

seguintes temas: mudanças nas aulas e usos da Internet. O quadro a seguir demonstra 
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quantitativamente as palavras que se repetem nos diferentes instrumentos utilizados, ou 

seja, nos relatos dos professores, coordenadora e gestora, nos registros do 

acompanhamento e das observações e nos grupos focais. Foi um trabalho minucioso e 

exaustivo no sentido de registrar o que evidenciou no material consultado, resultando 

nessa organização, que será apresentada em seguida de acordo com a unidade temática 

e, posteriormente, servirão para a categorização e análise. 

QUADRO 4 – LEVANTAMENTO DAS UNIDADES DE REGISTRO/ESCOLA ESTADUAL 
UNIDADES DE REGISTRO  

TEMAS/PALAVRAS Registro 
Acompanha
mento e 
observações 

Relatos 
(professores, 
coord/gestão 

Grupo 
Focal 

 
Total Un. 
de Registro 

 
INFRAESTRUTURA DA ESCOLA 
 

    

Quadra rachada 1 2 5 8 
Cobertura da quadra 1 2 8 11 
Ventiladores com defeito 1 1 6 8 
Falta de banheiros com chuveiros - 2 10 12 
Falta do laboratório de informática 1 2 5 8 
Demora instalar computadores 1 3 5 9 
Lentidão da conexão com a Internet 1 8 18 27 
Demora na conexão com a Internet 1 2 13 16 
Dificuldade de conexão com a Internet - 3 10 13 
Lentidão do laptop 1 2 8 11 
Netbook lento - 1 8 9 
Formato do netbook 1 1 6 8 
 
MUDANÇAS NAS AULAS 
 

    

Necessidade de aulas diferentes - - 12 12 
Concentração e comportamento dos alunos - 10 - 10 
Alterações na aprendizagem dos alunos - 12 - 12 
Maior participação - 8 - 8 
Aulas movimentadas - - 14 14 
Aulas só com livros - - 12 12 
Uso de recursos tecnológicos - 6 12 18 
 
USO DA INTERNET 
 

    

Redes sociais 1 10 14 25 
Facebook 1 6 19 26 
You Tube 1 4 15 20 
Instagram  1 3 10 14 
Blogs - 2 5 7 
Pesquisas de conteúdos 1 9 8 17 
Copiar da Internet e digitar no caderno - 4 12 16 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Algumas palavras, como é possível observar no quadro 4, aparecem com mais 

frequência em determinados corpus, indicando o grau de importância para os sujeitos 

participantes da pesquisa. 

Dessa forma, destaco em seguida nas unidades temáticas, o que foi de 

significativo que apareceu no material organizado quanto às palavras que foram mais 

citadas e/ou enfatizadas, conforme descrito no quadro 4. Os registros apresentados em 

cada unidade temática, extraídos dos materiais citados, tem por objetivo demonstrar a 

ênfase dada pelos sujeitos participantes nas questões relativas ao seu cotidiano escolar. 

1.1.1. Unidade Temática I: a infraestrutura da escola 

As palavras relacionadas à infraestrutura englobam aspectos físicos da escola, 

como a questão da falta de uma quadra coberta, a falta de ventiladores nas salas de 

aulas, de laboratório de informática até aos problemas encontrados quanto ao 

funcionamento da Internet. A frequência das palavras citadas referentes a este último 

aspecto da infraestrutura recebeu relevante destaque, especialmente pelo grupo focal 

dessa escola.  

A questão da infraestrutura ficou bem evidente na investigação realizada, pois, 

os aspectos deficitários da escola, manifestados nos materiais obtidos na pesquisa, 

indicam que a precariedade incomoda os sujeitos que vivenciam essa realidade. Nas 

visitas exploratórias que realizei para definir as escolas, antes de iniciar a pesquisa 

propriamente dita, pude constatar estas deficiências e elas ganharam realce no momento 

de organizar o corpus da pesquisa realizada na escola estadual. Ao longo desse item 

serão apresentados os aspectos mais relevantes quanto ao tema infraestrutura da escola, 

com destaque para o GF, uma vez que evidencia o ponto de vista dos alunos, embora 

outros materiais sejam apresentados também para demonstrar como este aspecto é visto 

pelos demais sujeitos da escola. 

Dessa forma, começo apresentando as participações do Grupo Focal com relação 

a esta unidade temática. Os participantes demonstraram, por suas manifestações e falas, 

que possuem uma visão crítica dos problemas de infraestrutura da escola, em especial, 

quanto à conexão dos equipamentos do PROUCA à Internet. As participações dos 
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demais sujeitos também serão apresentadas no sentido de indicar como os problemas 

estruturais são vistos e como afetam o desenrolar das atividades escolares. 

Durante a escuta dos alunos, por exemplo, comprovei por meio de suas 

manifestações o problema da conexão com a Internet. Numa passagem, a fala de dois 

alunos foi bastante significativa, pois, segundo G37., aluno do 6º ano: “A Internet é 

lenta, muuuuito lenta” – a ênfase na lentidão ficou bem evidente na forma como ele se 

expressou; o seu colega L. do 8º ano colaborou, indicando que: “Às vezes que ela é 

rápida, às vezes demora até um ano para abrir uma página”, exagerando em sua 

afirmação. Os demais participantes também externaram suas opiniões sobre a lentidão 

da conexão com a Internet, indicando que isto ocorre em determinados períodos durante 

o dia, em especial no período vespertino ou quando há vários equipamentos conectados 

ao mesmo tempo, o que indica que a faixa de conexão disponibilizada para a escola é 

insuficiente para o acesso de todos. 

Para a Gestora N., “o programa, em comparação com outras escolas, atende 

bem ao que se propõe: a inclusão digital dos alunos, embora, a conexão com a Internet 

não atenda plenamente a sua escola”. Esse problema com a conexão à Internet é 

significativo, pois, impediu a constituição de um GF no período noturno. A 

coordenadora M. indicou que: “a conexão com a Internet funciona bem até por volta 

das 15 horas, depois, vai ficando lenta, tão lenta que no período noturno até mesmo os 

computadores da secretaria (dois computadores) tem dificuldades de conectar à 

Internet. Já pedimos a solução do problema  para as mais diversas instâncias, no NTE, 

na secretaria da educação, na empresa telefônica, mas, até agora nada, ninguém deu 

uma solução satisfatória.”  O professor S. acrescentou que “a lentidão da conexão à 

Internet dificulta as pesquisas propostas aos alunos durante as aulas. A demora na 

conexão faz com que os alunos se dispersem e passem a mexer em outros programas”. 

Essas manifestações indicam que o problema da conexão com a Internet é um 

impeditivo para o uso dos laptops educacionais na visão desses sujeitos. 

                                                 
37
  A gestão da escola solicitou que os alunos não fossem identificados. Como há críticas às 

regulações da escola e transgressões a elas por parte dos alunos é melhor o anonimato. A indicação da 
letra não significa a inicial do nome do aluno. A transcrição da fala foi fiel às gravações, inclusive com as 
gírias e os erros de português. Quando houver necessidade de algum esclarecimento na fala do 
participante, será feita entre parêntese e sem o itálico.  
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O problema relacionado à dificuldade e à lentidão na conexão à Internet 

compromete, a meu ver, a chamada imersão na cultura digital, uma vez que o atrativo 

maior para o público para o qual foi estruturado o programa, visa o acesso à rede 

mundial de computadores, a Internet. Se a conexão é lenta, ou inexistente como ocorre 

no período noturno dessa escola, têm-se que a imersão na cultura digital, ou mesmo a 

inclusão digital, não ocorre plenamente para os sujeitos dessa escola pública. Os alunos 

do período noturno, nesse caso, não utilizam os equipamentos do PROUCA, pois, a 

falta de conexão com a Internet deixa-os desmotivados38 para o seu uso. A 

conectividade, a interoperabilidade, a mobilidade e a imersão consideradas próprias para 

este equipamento (ALMEIDA; PRADO, 2011) ficam limitadas nessa unidade escolar 

uma vez que não possuem a infraestrutura necessária para prover a conexão com todos 

os alunos e nos três turnos de aulas. 

Além dos problemas com a conexão à Internet, os alunos se manifestaram 

criticamente em relação à falta de uma quadra poliesportiva e coberta, bem como à falta 

de opções de lazer e conforto nas salas de aula e na escola, uma vez que permanecem o 

dia inteiro nela, pois, funciona em tempo integral. Apontaram, ainda, a falta de locais 

adequados para descanso e para atividades de lazer. Importante destacar que esses 

problemas foram enfatizados mais pelos alunos, pois, nos registros da pesquisa eles 

foram mencionados poucas vezes pelos demais sujeitos, conforme evidenciado no 

quadro 4. 

As falas dos alunos quanto aos problemas citados, são significativas. Por 

exemplo, para o aluno G – do 6º ano – “A gente passa o dia todo nessa escola e não 

tem como jogar bola na quadra; a quadra é descoberta, tá toda rachada (se referindo 

ao piso); como é que joga bola com este sol? E não tem um banheiro para tomar banho, 

a gente sai do jogo e fica fedendo...” Com esta fala, os demais participantes do grupo se 

sentem motivados a continuarem apontando as falhas. A aluna do 7º ano, K, acrescenta 

entre risadas: “e fica tudo fedido (se referindo ao odor da transpiração dos alunos após a 

atividade física na quadra). E, olha professor (a forma como me trataram) que são 

poucos os ventiladores que funcionam... imagina ficar o dia todo com este fedor. Chega 

                                                 
38  Esta “desmotivação” foi externada pela gestora da escola, que não concordou com o GF no 
período noturno. Assim, segundo a gestora, não há o uso do laptop nesse período, o que pode também ser 
resultado de alguma regulação da escola e não só desmotivação dos alunos. 
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a dar dor de cabeça, no final do dia...” Outro aluno do 7º ano – C, concluiu: “nesses 

dias (quando há alguma atividade física na quadra ou no pátio da escola) a gente não 

consegue nem dormir após o almoço”. A aluna H., do 6º ano, indicou o que faltava na 

escola na sua opinião: “falta uma quadra coberta, com piso adequado para a gente 

correr, jogar bola, fazer vôlei, jogar queimada... e falta banheiros pra gente banhar 

depois das atividades físicas. Eu fico tão agoniada quando brinco na quadra e fico toda 

suada, me dá nojo”.  Essas falas ilustram algumas deficiências estruturais da escola 

percebidas e apontadas pelos alunos. E, ao fazerem esses apontamentos (que entre 

outros, foram os mais significativos quanto a estes problemas) utilizavam-se de 

expressões irônicas, manifestavam-se dando risadas e faziam comentários jocosos. 

Nas visitas que fiz à escola para a coleta dos dados verifiquei a pertinência das 

críticas emitidas pelos alunos quanto às deficiências estruturais. A falta de uma quadra 

coberta e de banheiros em condições adequadas para a higiene numa escola integral é 

visível. Para a gestora N. “a falta de uma quadra coberta e de banheiros adequados 

para os alunos é importante, porém, não chega a comprometer a aprendizagem, tanto é 

que nossa nota no IDEB tem aumentado ano após ano”. Já a coordenadora M. acredita 

que “a falta de condições satisfatórias, como quadra coberta, ventiladores funcionando 

e banheiros adequados comprometem as aulas e, em certos casos, inviabilizam a 

aprendizagem dos alunos”. As diferenças de percepções, de análises e avaliações dos 

sujeitos da escola em relação a estes problemas estruturais, conforme o relato 

apresentado de algumas manifestações, demonstram que a intensidade varia de acordo 

com a posição ocupada pelo participante na organização escolar. A gestão escolar 

minimizou o problema, destacando que estes aspectos possuem relativa importância 

para a aprendizagem dos alunos. Para a coordenação pedagógica a interferência desses 

fatores é muito significativa na aprendizagem dos alunos e, para estes últimos, as 

precárias condições que possuem dificultam até mesmo a sua permanência no tempo 

restante que precisam passar na escola. 

Outra crítica bastante acentuada foi com relação aos equipamentos do PROUCA. 

Os alunos enfatizaram, reiteradas vezes, a dificuldade de desenvolverem de forma 

satisfatória as atividades propostas tanto em relação à lentidão da conexão, quanto aos 

limites dos laptops. Para H – aluna do 8º ano, o laptop “parece um brinquedo. Muito 

pequeno. Muito lento. O que eu mais gosto de fazer com ele é acessar a Internet, mas, 
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na maior parte das vezes a gente não consegue. Gosto de entrar no Facebook, mas não 

pode, é proibido. E os professores fica(m) mandando a gente pesquisar e copiar no 

caderno, mas como, se não abre as páginas? E para copiar é melhor copiar do quadro, 

não é professor? Muito paia, mesmo!”. Um outro aluno, do 8º ano também, interviu: 

“eu prefiro copiar do netbook. Copiar do quadro que é fim de carreira...” Outros 

alunos se manifestaram também. Para G – 6º ano, “o netbook é lento, mas, pode tirar 

fotos... eu fico tirando fotos com ele. Tem também jogos de ciências e de matemática, eu 

gosto deles”. E uma aluna do 7º ano disse: “você gosta deles (dos jogos citados), 

porque você ainda é um menino...” Nesse momento precisei intervir para retomar a 

discussão, pois, as risadas e as várias manifestações dos demais participantes colocaram 

em risco a continuidade do GF. Embora as falas do grupo criticassem a lentidão do 

equipamento e da conexão com a Internet, ainda assim, a ênfase no uso desses 

equipamentos nas aulas demonstra que os alunos preferem utilizá-lo às aulas “normais”. 

Tanto, que os professores que utilizam os laptops são considerados “inovadores”, 

proporcionando aulas diferentes, ainda que estas se limitem apenas ao uso dos 

equipamentos. Este aspecto será apresentado e detalhado na próxima unidade temática. 

O professor S. considera que “o laptop é deficiente, sua lentidão incomoda, mas, 

apesar de suas deficiências, auxilia a manter a turma mais calma, mais concentrada 

nas atividades. Eu acredito que se o governo proporcionasse equipamentos melhores e 

resolvesse o problema da lentidão da conexão com a Internet, poderíamos fazer mais, 

os resultados em sala de aula poderiam ser melhores. Mas, como não tem outros 

melhores, vamos com estes mesmos”. A coordenadora M. também assinalou que “a 

lentidão do laptop deixa a gente insatisfeito, mas, é um recurso que toda a escola 

aprecia muito! Eu já notei que quando ele é usado nas aulas, os meninos ficam mais 

quietos, mais comportados, há mais concentração, aprendizagem. Então, penso que os 

benefícios são maiores do que suas deficiências”. Embora com limitações 

consideráveis, conforme expressas pelos sujeitos da escola, tais como o formato do 

laptop, a lentidão do seu funcionamento e as dificuldades de conexão com a Internet, é 

perceptível o entusiasmo em sua defesa e em sua utilização nas aulas. 

A instalação do laboratório de informática foi bastante enfatizada pelos 

participantes, pois, aparece como uma possibilidade de ampliar o uso das tecnologias 

digitais no processo de ensino e aprendizagem. Para a gestão, a coordenação e 
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professores, o laboratório de informática poderia contribuir no processo escolar, por ser 

mais um recurso disponível para a aprendizagem dos alunos. Porém, a demora na 

montagem dos equipamentos do laboratório foi bastante criticada pelos alunos do GF, 

que demonstraram ceticismo quanto à rápida conclusão desse processo. 

Os computadores recebidos do MEC pela instituição escolar permanecem nas 

caixas, sem uma data certa para sua instalação, uma vez que depende da Secretaria de 

Estado da Educação – SEE, para preparar a sala – com toda a infraestrutura necessária, 

tais como tomadas elétricas para todos os equipamentos, ar condicionado com 

capacidade de refrigerar todo o ambiente, cabeamento lógico para conexão à Internet. 

Os alunos questionaram a demora nessa instalação, pois, para eles, o laboratório 

de informática seria um diferencial, sendo mais um recurso que os professores poderiam 

utilizar para proporcionar aulas diferentes, “menos cansativas e mais agradáveis”, 

segundo uma aluna do 7º ano. Para o aluno C., também do 7º ano, “os computadores do 

laboratório de informática tem uma tela maior, com um teclado que dá para digitar 

melhor, vai ser melhor do que os netbooks que são pequenos”. Embora alguns alunos 

demonstrassem entusiasmo com a instalação do laboratório, afirmando que contribuiria 

para a sua aprendizagem, as manifestações se concentraram na crítica às deficiências do 

laptop, no elogio às características físicas dos computadores (conforme a fala transcrita 

do aluno C.) e na possibilidade de aulas melhores, embora, não expressassem no que 

consistiriam essas aulas. Mas, o ceticismo quanto à instalação do laboratório foi bem 

enfatizada por alguns alunos. Para H, aluna do 8º ano, “a diretora disse que até o final 

do ano o laboratório de informática vai ser instalado, mas, eu não acredito. Eu acho 

que ela está falando isso, pra gente parar de cobrar”. O aluno L., do 8º ano, 

acrescentou com sarcasmo, em seguida: “ano que vem tem eleições, com certeza o 

laboratório vai ser instalado e vai ter um punhado de políticos aqui na escola para 

inaugurar e ainda vai querer que a gente tire fotos usando os computadores.” Esta fala 

foi seguida por manifestações como gargalhadas e comentários demonstrando 

concordância dos demais participantes do GF. 

A instalação do laboratório é vista pela gestora, coordenadora e professores 

como um recurso que poderá contribuir nas pesquisas, em aulas diferentes, em 

motivação para os alunos aprenderem. Para a coordenadora M. “com o laboratório de 

informática, os alunos terão um recurso a mais para fazerem pesquisas, para 
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trabalharem em grupos e os professores poderão melhorar suas aulas”. A gestora N. 

concorda e acrescenta que “logo, logo, o laboratório estará instalado e vai servir aos 

professores, funcionários e alunos para as mais diversas atividades, desde pesquisas de 

conteúdos para os alunos, até o acesso ao contracheque para os funcionários da 

escola.” Já o professor S. tem uma postura mais reticente: “acredito que o laboratório 

poderá contribuir para enriquecer as aulas, mas, é preciso ver se os computadores vão 

ter manutenção, se vai ter tinta, se a Internet vai, realmente, funcionar, se não vai ter 

muita burocracia para usar.” Como é possível observar, as expectativas quanto à 

instalação do laboratório de informática são boas no sentido de que poderá contribuir 

para o processo escolar, porém, quanto à sua efetiva implantação e uso são bem 

diferentes as visões dos sujeitos da escola. 

Os computadores, conforme já assinalado anteriormente, foram entregues pelo 

PROINFO/MEC/FNDE e em contrapartida a instalação do laboratório deveria ser da 

SEE/GO. É importante destacar que no início desse programa, o MEC só entregava os 

equipamentos quando a escola já possuía a sala com todas as exigências técnicas 

(tomadas elétricas, quadro de energia separado, ar condicionado instalado, etc). No caso 

da presente escola, como se viu, os equipamentos já chegaram, mas, não foram 

instalados por falta dessas condições. 

A falta de quadra, de sanitários adequados, de ventiladores funcionando nas 

salas de aula, da instalação do laboratório (que a escola já recebeu os computadores), da 

dificuldade de conexão à Internet apontam para a falta de ações efetivas da SEE e, até 

mesmo, do próprio MEC no sentido de contemplar as necessidades da escola. 

Esta falta de coordenação nas ações demonstra a falta de seriedade na gestão da 

escola pública, pois, ao mesmo tempo em que a contempla com computadores e 

laptops, não oferece as mínimas condições para o seu funcionamento e não atende 

minimamente às necessidades dos sujeitos que vivenciam o cotidiano escolar. 

1.1.2. Unidade Temática II: mudanças nas aulas 

Ao organizar os materiais obtidos com a pesquisa nessa escola, as referências às 

aulas foram frequentes nas falas dos sujeitos participantes, tanto em relação ao uso do 

laptop quanto à necessidade de aulas diferentes que possam despertar o interesse dos 
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alunos. A leitura inicial dos materiais para a organização dessa unidade indicou certo 

incômodo com a estrutura atual da escola e das aulas. Os sujeitos participantes dessa 

pesquisa indicaram, de acordo com o quadro descritivo das palavras e termos mais 

citados, que o uso das tecnologias disponíveis na escola, como o laptop, o datashow e o 

notebook, entre outros, contribui para “aulas diferentes”, “com maior participação dos 

alunos” e com visíveis “alterações na aprendizagem dos alunos”. Mas, o que é possível 

inferir dessas manifestações é que o modelo das aulas, ditas tradicionais – baseadas, 

principalmente, na transmissão oral dos conhecimentos – está esgotado, já não satisfaz 

professores e alunos. 

Segundo Alves (2005, p. 232), o caráter manufatureiro das escolas limita o seu 

potencial, uma vez que ela se cristalizou no tempo  

[...] e deixou de incorporar ao trabalho didático os avanços 
tecnológicos produzidos, sucessivamente, pela maquinaria moderna, 
pelos meios de comunicação de massa, pela automatização e pela 
informática. Entre os preços que os homens pagam por esse 
anacronismo, hoje, um dos mais sérios é a impossibilidade de 
ascender, através da educação escolar, ao conhecimento humano 
culturalmente significativo. A transmissão do conhecimento na escola, 
por continuar atrelada ao manual didático, repita-se, mantém-se como 
viva forma de expressar o seu contrário, a vulgarização do 
conhecimento. 

Partindo dessa constatação, procurei registrar as falas, as observações e 

comentários nos contatos que tive com gestão, coordenação, professores e com o GF. A 

seguir reproduzo alguns registros que indicam a pertinência dessa unidade temática e, 

posteriormente, sua categorização e análise. 

No quadro 4 – Levantamento das Unidades de Registro/Escola Estadual, 

disponível na página 154 – o primeiro termo destaca a “necessidade de aulas diferentes” 

e as referências a ele só foram feitas no GF que, por conta desse aspecto, serão descritas 

a seguir. 

Durante o GF houve um momento em que as participações dos alunos giraram 

em torno da escola em que estudavam, apontando o que consideravam positivo nas 

aulas e o que deveria ser alterado. E a primeira manifestação foi da aluna H., do 6º ano, 

que destacou que gostava na escola eram as “aulas diferentes”. Na sequência, outros 

alunos se manifestaram indicando o que seriam essas aulas. 
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A aluna K., do 7º ano, disse: “gosto das aulas que não envolvem só livros”. Para 

o aluno C., também do 7º ano, “as aulas na quadra com o laptop são as melhores, pena 

que é só de vez em quando”. As participações eram recheadas por risadas, por 

“conversas paralelas” e por outras manifestações barulhentas. Mas, em todas elas, a 

tônica foi nas aulas que “movimentam”, isto é, que fogem à imobilidade habitual. 

Momentos em que eles saem das salas ou que tenham outro tipo de atrativo além do 

“copiar do quadro” ou das “leituras nos livros”, segundo o aluno G., do 6º ano. 

Nas falas dos alunos quanto a este aspecto evidenciou-se que o formato 

tradicional das salas de aula com carteiras enfileiradas, com o professor preso ao livro 

didático ou passando conteúdo no quadro não consegue atraí-los ou mantê-los atentos 

por muito tempo. Durante a sessão do GF, por exemplo, em vários momentos eles 

ficaram dispersos ou agitados e a ênfase, quando expuseram sobre as aulas que 

preferem, estava justamente nos professores que “inovam”, ou seja, que fogem à rotina 

das “aulas paradas” (H., 8 º ano). 

Quanto ao laptop e aos professores considerados melhores, algumas falas são 

significativas. Para C., do 7º ano, por exemplo, “os programas de ciências e 

matemática instalados no laptop são muito melhores do que as explicações dos 

professores dessas matérias só no quadro”. Ao mencionar matemática, este aluno 

provocou outras manifestações no grupo, como a de K., também do 7º ano: “o professor 

de matemática é muito engraçado, faz palhaçadas.” (sem entrar em maiores detalhes). 

Para H., do 8º ano, “ele é muito engraçado (o professor de matemática), mas, ensina 

bem, tem horas que ele ensina muito rápido.” Para G., do 6º ano, “as aulas são boas 

quando o professor usa datashow, manda fazer pesquisas na Internet, num fica só na 

conversa”.  

O laptop aparece como componente importante nessas “aulas diferentes”. 

Apesar da ênfase nesse equipamento como elemento que diferencia as aulas, as 

manifestações dos alunos não foram muito esclarecedoras, pois, nelas há indicativos de 

que o uso das redes sociais, embora proibido pela direção escolar, é o que realmente as 

tornam diferentes e o que conta para os alunos. Não houve relatos de mudanças 

significativas no fazer pedagógico, em atividades que pudessem contribuir para a 

aprendizagem. As atividades relatadas se resumem em pesquisas na Internet, geralmente 
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num mesmo motor de buscas. Nas falas dos alunos é possível perceber que o sucesso 

em acessar as redes sociais, embora proibidas, é uma motivação para eles. 

No dia em que estive na escola para a primeira reunião com o GF, teve uma 

apresentação de maculelê de estudantes da Universidade Federal de Goiás – UFG e, 

logo após, uma conversa dos alunos com os participantes em que puderam tirar algumas 

dúvidas sobre a dança e sobre a cultura africana de forma geral. Os alunos ficaram bem 

interessados e participaram ativamente da conversa, com dúvidas, com apresentação de 

casos e com uma roda de capoeira no final. 

Esta atividade foi lembrada no transcorrer da reunião com o GF, em que os 

participantes indicaram-na como diferente das aulas que ocorrem de forma rotineira e 

sem atrativos, segundo eles. A forma como se manifestaram a respeito dessa atividade 

demonstra que desejam participar, que não se sentem satisfeitos em apenas ouvir, 

principalmente, se o assunto conseguir despertar os seus interesses. 

Os professores que foram lembrados pelos alunos são aqueles que “brincam”, 

“que movimentam as aulas” que procuram “inovar”, fugindo ao modelo de aulas dito 

tradicional. São professores, segundo os alunos, que utilizam os recursos tecnológicos 

que a escola possui (aulas com os laptops e com datashow, por exemplo). Ao indagar 

sobre as atividades desenvolvidas, com estes recursos, o que foi apresentado por eles 

não indica inovação pedagógica, pois, em alguns casos citados ao invés de copiarem do 

quadro em seus cadernos, digitam no aparelho o que é solicitado pelos professores. 

O uso da Internet para a pesquisa concentra-se, comumente, de acordo com a 

fala dos participantes, em acessar o banco de dados do site Google. Isto pode indicar 

que os próprios professores possuem limitações quanto ao que se entende por pesquisa 

e, até mesmo, às outras opções disponíveis que seriam mais interessantes para pesquisas 

acadêmicas do que o site indicado, tais como as bibliotecas on-line de universidades e 

demais instituições de pesquisa. O trabalho de pesquisa baseado em um único site de 

buscas pode limitá-lo, pois, o que ocorre, conforme as manifestações do GF, é uma 

reprodução quase automática do que se encontra nos resultados encontrados. Conforme 

o destaque dado pelo aluno L. do 8º ano, “às vezes copia até sem saber o que está sendo 

copiado, mas, é bem melhor do que copiar do quadro para o caderno”.  
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Mas, diante da realidade que possuem, com as aulas que assistem todos os dias, 

mesmo com as limitações apresentadas, só a utilização dos equipamentos e a conexão 

com a Internet já são satisfatórios para estes alunos. 

Para a coordenadora M., “o uso dos recursos tecnológicos da escola pelos 

professores, que ocorre após um prévio planejamento, promove alterações 

significativas na aprendizagem dos alunos, porque deixa eles mais comportados e 

concentrados nas atividades propostas”. O professor S., acrescenta que “a utilização 

do laptop, do datashow, do notebook, faz com que tenha uma maior participação dos 

alunos em suas aulas, o que pode contribuir para uma melhor aprendizagem.” Como se 

observa, apesar das limitações do laptop, indicadas anteriormente, a defesa de sua 

utilização ocorre na fala dos diferentes sujeitos, embora com ênfases diferenciadas. 

Para Toschi (2009, p. 162), “perceber a escola como espaço para o diálogo é um 

desafio que traz a incorporação das mais diversas mídias no seu cotidiano” de forma a 

transformar a escola num “espaço de criação e interação”. Dessa forma, a utilização dos 

recursos tecnológicos que a escola possui, como datashow, laptop e Internet, poderia 

promover uma aprendizagem mais efetiva, além da mera cópia de textos disponíveis na 

rede conforme as indicações dos alunos, mas, para isto as condições materiais da escola 

deveriam ser outras, a começar pela formação dos professores para a utilização desses 

recursos. 

1.1.3. Unidade Temática III: O uso da Internet 

Conforme indicado no item anterior há uma proibição na escola ao uso e acesso 

ao Facebook39 e demais redes sociais. Foi significativa a recorrência, nas falas do grupo, 

a este respeito, especialmente quanto às formas de burlar esta proibição. Segundo me 

informaram, esta proibição ocorreu por conta de brigas marcadas por meio dessa rede 

social pelos alunos da escola. O seu uso dentro da escola, quando constatado por 

                                                 
39  Facebook é um serviço de rede social lançado em 2004 que angariou em pouco tempo milhões 
de usuários no mundo todo. Os usuários precisam se registrar antes de utilizar o serviço; após o registro 
podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários e trocar mensagens, incluindo as atualizações 
quando ocorrerem; além disso, é possível a criação de grupos de interesses comuns. O site permite que 
qualquer usuário que declare possuir 13 anos possa se registrar nele. É considerada uma das redes sociais 
mais acessadas no mundo. 
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professores ou demais funcionários, acarreta desde advertência escrita com a presença 

dos pais até a suspensão do aluno em caso de recorrência ao acesso indevido. 

Nos momentos em que aparecia o termo Facebook nas manifestações 

espontâneas dos alunos do GF mudava-se o comportamento deles, alteravam a voz, 

ficavam excitados, barulhentos e exigiam sérios esforços para a coordenação e a 

continuidade dessa atividade. Duas alunas demonstraram, efusivamente, como burlavam 

a fiscalização e acessavam durante as aulas as páginas dessa rede social. Ao analisar a 

fala e o comportamento dessas alunas ao exporem como faziam, ficou evidente que a 

satisfação estava mais em burlar a vigilância do que no próprio acesso ao Facebook, 

uma vez que disseram que acessam esta rede social de outros locais fora da escola. O 

aluno L., do 8º ano, disse que “eu entro no Face quando o professor não está olhando! 

Aí abro outra página e fico com a duas abertas sem o professor ver! Depois, quando for 

entregar o netbook eu apago o histórico”, esta manifestação foi seguida por sonoras 

gargalhadas e com manifestações semelhantes por parte dos demais alunos do GF. A 

aluna K., 7º ano, acrescentou que utiliza outras redes sociais, como “ask e o instagram 

que não são proibidos e os professores não conhecem”. Como a maioria de seus 

colegas perguntou o que era o ask, ela continuou falando, tentando explicar: “é um site 

que permite acessar outras redes sociais, como o Face e que permite a troca de 

perguntas e respostas entre os participantes”. Transcorridos alguns minutos, voltamos 

a conversar sobre o uso do Facebook. 

Na continuidade das falas dos participantes do GF, todos, sem exceção, 

afirmaram que os pais sabem que possuem páginas nessa rede social. No grupo, apenas 

três alunos indicaram que os pais acompanham as postagens e até possuem suas senhas 

de acesso, monitorando as amizades e as demais atividades que fazem nela. Uma aluna 

disse que apesar da mãe saber que ela possui a página na rede, não se importa com o 

que ela publica, com as mensagens enviadas e recebidas, com os grupos que participa e 

nem com as amizades do seu círculo. 

As formas como os alunos se expressaram a respeito da rede social, o Facebook, 

demonstrou que a predileção estava em seu acesso, como se a Internet se limitasse a ela. 

Apenas dois alunos indicaram durante esta sessão que acessam a rede social e o site de 



 

 

171 

vídeos youtube40. Este acesso, segundo eles, é para visualizar os vídeos disponíveis, 

pois, nunca postaram nenhum material nesse site. O aluno G., do 6º ano, disse que no 

“youtube eu vejo os vídeos dos carros irados, tunados e também das manobras radicais 

de skate”. Já o aluno C., do 7º ano, disse que prefere “os vídeos de funk”. E demonstrou 

sua falta de interesse em postar material nesse site, pois, “não tenho nada de 

interessante para deixar no youtube para todo mundo vê”. 

A predileção pelas redes sociais, o Facebook especificamente, pelos 

participantes do GF está na possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. De 

acordo com L., do 8º ano, “no Face, eu posso bater um lero (conversar) com a turma, 

posso jogar, ver vídeos, ouvir músicas, postar as fotos”. 

Quanto à criação e manutenção de blogs, numa consulta que fiz ao grupo para 

verificar qual o seu grau de importância entre os alunos, já que não apareceram na 

interação dos participantes do GF, as manifestações foram variadas, mas, que 

evidenciaram desconhecimento ou relativa importância para estes sujeitos. Segundo a 

aluna G., do 8º ano, “eu sei o que é um blog, é uma página na Internet que eu posso 

criar e postar minhas coisas, tipo um diário, só que eu não tenho paciência pra mexer 

com isto, não”. Já sua colega H., do 8º ano, indicou que “um dia eu criei um blog só 

para zoação, não tinha nada mesmo que fazer (risos), aí escrevi um punhado de 

besteiras, depois deletei ele”. 

Assim, os dados coletados quanto ao acesso à Internet, no grupo focal da escola 

estadual, demonstraram uma grande limitação, uma vez que na maior parte do tempo os 

participantes falaram sobre a rede social e em como faziam para utilizá-la na escola, 

apesar da sua proibição. Os professores que não conseguem vigiá-los quanto a este 

acesso foram satirizados com termos grotescos, demonstrando uma total falta de 

respeito por eles. 

Quanto aos demais participantes da pesquisa, com relação ao uso da Internet na 

escola, apresentaram diferentes visões. Por exemplo, para o professor S., a proibição ao 

Facebook é uma “perda de tempo, um desgaste desnecessário, pois, os alunos sempre 

                                                 
40  Este site permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. É o 
site mais popular desse tipo, pois, permite hospedar quaisquer vídeos (hospeda uma variedade de filmes, 
videoclipes, reportagens, etc.) 
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dão um jeito de burlar esta proibição. Eu não sei qual a solução para este problema, 

até porque não o vejo como problema, mas, com certeza, a proibição não é a melhor 

solução”. A coordenadora M., explicou que a proibição às redes sociais ocorreu por 

conta das brigas que eram marcadas pelo Facebook. Para ela, “a proibição pode até não 

ser a medida mais adequada, mas, não conseguimos encontrar melhor solução para 

este problema”. A gestora N., concorda, e acrescenta que “o acesso ao Facebook na 

sala de aula traz prejuízos à concentração e à aprendizagem dos alunos”. 

As dificuldades da escola em incorporar os avanços tecnológicos ao seu fazer 

didático (ALVES, 2005) acabam contribuindo para a regulação, ou seja, ao encontrar 

um uso inadequado da rede social entre seus alunos, ficou mais “fácil” regular o acesso, 

proibindo-o, do que procurar alternativas mais “pedagógicas”. Apesar de não concordar 

com a regulação, considero que, diante de tantas obrigações e responsabilidades que são 

impingidas à escola e aos seus trabalhadores, nem sempre é possível encontrar 

alternativas além da proibição.  

1.1.4. O PROUCA e a inclusão digital 

Conforme já indicado anteriormente, a direção dessa escola estadual considera 

que o PROUCA é bem sucedido em sua unidade por conta da inclusão que ele 

proporcionou uma vez que os alunos são considerados carentes. No levantamento 

exploratório que fiz, porém, todos os alunos indicaram possuir em casa 

microcomputador e/ou notebook com conexão à Internet. O que chama a atenção é que, 

embora tenham indicado possuírem estes equipamentos, o uso do laptop da escola é 

muito esperado e até indicado como diferencial para as aulas. Quando consultados, por 

exemplo, se gostariam de levar o aparelho para suas casas houve as manifestações 

favoráveis, em que gostariam de levá-lo, porém, houve, também, várias alegações 

quanto à lentidão do sistema, à dificuldade de conectá-lo à Internet fora da escola e à 

questão da falta de segurança no bairro. A aluna M., do 6º ano, foi a única do GF que se 

manifestou, desde o início dessa argumentação, contrária a levar o equipamento para 

casa, pois, “se ele estragar, eu e não tenho como pagar”. Por essa e outras 

manifestações nas sessões estabelecidas com o grupo é possível inferir que a escola 

procura manter um forte controle sobre os equipamentos, seja por meio de proibições – 

como no caso das redes sociais – seja por meio de pressão – como no caso de “ter que 

pagar, caso o equipamento estrague”, indicado pela aluna. 
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Para Lavinas e Veiga (2012), o impacto do programa está em o aluno levar o 

equipamento e utilizá-lo em seu domicílio. A própria mobilidade do equipamento – que 

é leve e pode ser transportado para vários lugares – fica limitada quando o aluno se vê 

impedido de utilizá-lo em locais diferentes da sala de aula. Os alunos do GF, em 

momentos diferentes, se mostraram entusiasmados em levar o laptop para casa, embora 

criticassem sua estrutura e até sugerissem que o programa governamental instalasse os 

microcomputadores que a escola recebeu ou distribuísse outros dispositivos móveis para 

eles, tais como: tablets e smartphones. É possível perceber que os alunos, mesmo 

indicando aspectos positivos do equipamento que a escola recebeu, possuem a 

compreensão dos limites do laptop do PROUCA e estão antenados quanto aos 

dispositivos que poderiam substituí-lo de melhor forma. 

O PROUCA é alvo de críticas por conta dos investimentos públicos no programa 

e a falta de uma avaliação sistemática sobre o mesmo (GASPARI, 2012). Para Lavinas e 

Veiga (2012), o PROUCA, nas escolas piloto, teve um baixo nível de aproveitamento e 

um padrão de funcionamento que reflete forças e debilidades locais. Para as autoras, 

“seu enorme potencial não foi até hoje completamente aproveitado” (LAVINAS; 

VEIGA, 2012, p.2). Afirmam ainda as autoras que, frequentemente, o uso das 

tecnologias nas salas de aula apresenta custos elevados e resultados tímidos, 

especialmente no que se refere ao desempenho dos alunos. 

Baseando-se numa pesquisa norte-americana, Lavinas e Veiga (2012) citam três 

fatores que, se colocados em prática, poderiam contribuir para melhorar o desempenho 

de alunos nas escolas que distribuíram laptops individuais, são eles:  

1 – Assegurar uniformidade no processo de integração da tecnologia 
em todas as salas de aula de cada escola, em uma mesma localidade; 
2 – Garantir aos professores tempo de formação e tempo para troca de 
experiências e colaboração com outros colegas; 
3 – Promover o uso diário da tecnologia, através de atividades on-line 
de forma a fomentar a cooperação e um aprendizado cooperativo 
(LAVINAS; VEIGA, 2012, p. 5). 

Estes fatores são significativos e requerem além dos investimentos na aquisição 

dos dispositivos tecnológicos uma cultura no fomento das tecnologias no cotidiano 

escolar. Como é possível depreender desses itens, evidencia-se que o problema da 

inserção das TIC nas escolas públicas encontra dificuldades também em países 
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desenvolvidos41 e vai além da mera inclusão dos equipamentos em seus domínios. Estes 

itens demonstram que é preciso uma política pública de inclusão digital que realmente 

promova de forma efetiva o uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino e de 

aprendizagem de forma a proporcionar a chamada imersão digital dos sujeitos 

almejados por essas propostas, atendendo aqueles três aspectos já citados para uma 

inclusão plena. Se em países desenvolvidos existem também estas dificuldades de uma 

real inserção das TIC nas escolas públicas que, segundo Lavinas e Veiga (2012), 

tiveram quantidades significativas de recursos públicos para aparelhá-las com as 

tecnologias digitais disponíveis (tais como lousa digital, notebooks, laboratórios de 

informática, etc.) e os resultados no processo de ensino e de aprendizagem não foram 

significativos, o que dirá de realidades como a nossa, nas quais substituem-se as 

tecnologias sem atentar para os reais problemas da educação? 

Embora não esteja incluído entre os países desenvolvidos e careça de muitos 

investimentos públicos em vários setores, em especial nas escolas públicas, o Brasil já 

possui uma trajetória no sentido de se incluir a tecnologia digital no cotidiano escolar 

com programas governamentais estruturados para esta finalidade, conforme apresentado 

no Capítulo 2, tendo no PROUCA uma de suas mais recentes investidas. Os fatores 

citados anteriormente por Lavinas e Veiga (2012), que poderiam contribuir para 

melhorar o desempenho escolar, não foram alcançados por estes programas de inserção 

das TIC nas escolas públicas, propostos pelo governo brasileiro.  

O PROUCA, por exemplo, não atendeu aos itens citados como importantes 

fatores para melhorar o desempenho escolar, mas, segundo a análise das autoras da 

pesquisa, contribuiu de alguma forma para a inclusão digital dos alunos, em especial no 

que se refere aos alunos da chamada terceira fase do Programa, intitulado UCA Total42, 

conforme indicado a seguir: 

                                                 
41  As autoras do relatório em questão indicam que muitas cidades norte-americanas que aderiram 
ao “tudo digital” nas escolas – até mesmo com a substituição das lousas por telas interativas – não 
apresentaram resultados significativos nos rankings nacionais, permanecendo com as notas médias 
estagnadas e com os equipamentos de informática sub-aproveitados por professores e alunos. 
42  UCA-Total é uma etapa do programa em que todas as escolas dos municípios contemplados 
receberam os equipamentos do PROUCA. Foram seis municípios brasileiros que tiveram todas as escolas 
da rede pública de ensino contempladas com os laptops do programa. Os municípios atendidos foram: 
Barra dos Coqueiros (SE), Caetés (PE), Santa Cecília do Pavão (PR), São João da Ponta (PA), Terenos 
(MS) e Tiradentes (MG). Os critérios de escolha desses municípios se pautaram no tamanho da população 
(menos de vinte mil habitantes), na ausência de indicadores de violência e na homogeneidade social 
(LAVINAS e VEIGA, 2012). 
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Apesar de um processo de implementação marcado por fortes déficits 
na sua cadeia de transmissão e elevado grau de descoordenação, foi 
possível captar efeitos relevantes e originais, resultado da distribuição 
de laptops aos alunos dos municípios contemplados pelo UCA Total. 
Resumidamente, a avaliação de impacto permitiu identificar que os 
alunos público–alvo do UCA – em particular aqueles vivendo em 
famílias pobres – descobriram a informática, passaram a dominá-la, 
bem como à Internet. E a escola foi o grande vetor dessa trajetória de 
disseminação da inovação. A escola pública tem papel central na 
promoção das novas tecnologias de informação e comunicação em 
áreas remotas, pouco desenvolvidas (LAVINAS; VEIGA, 2012, p. 2) 

Na avaliação que essas autoras fazem do programa há dois aspectos que chamam 

a atenção, o primeiro, quando apontam a falta de coordenação e os déficits no processo 

de implementação dos laptops nos municípios contemplados. Embora não enfatizem 

esse aspecto, ele é significativo e demonstra que a proposta de inclusão do programa 

passa por conveniências políticas das localidades contempladas. O segundo aspecto, em 

que há ênfase na escola pública como vetor das novas tecnologias, é preciso destacar 

que o seu papel deve ir além da promoção das novas tecnologias, pois, se não se altera o 

caráter manufatureiro da escola (ALVES, 2005), elas serão subutilizadas no processo de 

ensino e aprendizagem. Assim, a meu ver, não basta a inclusão do recurso tecnológico, 

é preciso que ele sirva, realmente, para auxiliar alunos e professores na construção do 

conhecimento num processo que possa incentivar a busca, a pesquisa, que possa tornar 

mais acessível o conhecimento humano acumulado. É preciso que a escola atualize, 

histórica e culturalmente, as novas gerações para a vida em sociedade, para o pleno 

exercício da cidadania, conforme destaca Paro (1998). 

Os recursos tecnológicos tais como os laboratórios de informática e os laptops 

conectados à Internet, podem contribuir de forma significativa para alcançar esta 

realidade, porém, se a escola permanecer estruturada com a rigidez didático-curricular, 

centradas nos manuais didáticos (ALVES, 2005) e com currículos engessados em que se 

privilegiam determinadas disciplinas em detrimento de outras, os resultados serão os 

mesmos, apesar do uso das tecnologias da informação e comunicação. 

Assim, a realidade verificada na unidade escolar estadual não condiz com a 

afirmativa de sua gestora quanto à inclusão digital, pois, além da deficiência ou falta de 

conexão à Internet e o seu pleno acesso por todos os estudantes, uma vez que ela 

funciona de forma regular apenas no período matutino, os estudantes não podem levar 

os equipamentos para casa. Conforme destacado por Lavinas e Veiga (2012), a 
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importância do programa e seu objetivo de inclusão digital estão justamente no fato de o 

aluno levar o equipamento para sua casa, envolvendo seu grupo familiar. Como isto não 

foi alcançado pela unidade escolar, contemplando seus alunos com esta possibilidade, 

têm-se que a inclusão digital obtida limita-se ao acesso aos equipamentos e à Internet 

dentro dos muros da escola e mesmo assim de maneira restrita devido aos limites da 

conexão já apresentados. 

Conforme indiquei anteriormente, para ocorrer a inclusão digital é preciso que 

ela atenda aqueles três aspectos básicos: acesso à tecnologia digital, a capacidade 

técnica dos usuários de manejá-la e de integrá-la aos seus afazeres cotidianos 

(CHAVES, 2006). Diante disso, é possível questionar a inclusão digital apresentada 

pela direção escolar, será que a entrega de equipamentos portáteis para serem utilizados 

apenas na escola pode ser considerada como tal? Se sim, como ficam os alunos do 

período noturno que não utilizam os equipamentos nem dentro da escola? A inclusão 

digital apregoada pela direção da escola não ocorre para todos? 

As características técnicas desse equipamento – os laptops educacionais do 

PROUCA – que podem promover a conectividade, a mobilidade e a imersão não são 

levadas em consideração para se fazer a inclusão digital dos alunos, uma vez que, as 

limitações já apresentadas, dificultam o pleno acesso ao equipamento e à sociedade em 

rede. Embora “possuam” os recursos tecnológicos, os alunos são privados de 

compartilhá-los com seus familiares e, como no caso do período noturno, até mesmo de 

acessá-los. 

No próximo item destaco os GF desenvolvidos na escola municipal e os dados 

coletados com estes alunos. Apresento, ainda, outros dados coletados junto a outros 

sujeitos participantes, como professores, coordenadora e gestora. É possível antecipar 

que há alguns pontos de convergência com a realidade da escola estadual investigada, 

embora o regime de funcionamento e as instâncias administrativas sejam diferentes.  

1.2. Os grupos focais da escola municipal 

A Rede Municipal de Educação de Goiânia – RME implantou em 1998 o regime 

de Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano que, embora tenha sofrido 

alterações significativas em alguns períodos por conta das administrações municipais, 

continua vigorando no momento atual em suas escolas. Assim, a escola municipal, lócus 
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desse estudo, funciona nos turnos matutino e vespertino com Ciclos de Formação e 

Desenvolvimento Humano43 e oferece o Ensino de Jovens e Adultos – EJA, no período 

noturno. Como já indiquei anteriormente, é considerada uma escola modelo dentro da 

rede por conta do desempenho de seus alunos e dos bons índices alcançados nos exames 

nacionais. 

Antes da formação dos Grupos Focais (GF) conversei com a gestão escolar e 

com a coordenação pedagógica dos turnos, expondo o objetivo da pesquisa. Após essa 

exposição, a direção escolar dessa unidade me informou sobre a necessidade de 

autorização dos pais dos alunos escolhidos para a participação nos GF. A necessidade 

de autorização dos pais não foi solicitada na escola estadual, mas, nessa escola a gestora 

disse que só poderia ocorrer com a permissão dos responsáveis e com a preservação de 

suas identidades, ou seja, o aluno não poderia ser identificado. 

Após a autorização dos pais para a participação, constitui um GF no período 

matutino. No período vespertino fiz outro também, porém, por conta da pouca idade dos 

participantes não funcionou como a técnica requer, pois, baseou-se quase todo o tempo 

em perguntas e respostas. No período noturno, o problema detectado na escola estadual 

que impediu a formação do grupo foi detectado também nessa. A direção escolar frisou, 

reiteradas vezes, que os alunos do período noturno não utilizam os equipamentos por 

conta da conexão com a Internet que não funciona. Como os programas instalados são 

mais adequados à faixa infantil, segundo informações da gestora e da coordenadora do 

período, optou-se por não utilizar os equipamentos até que o problema da conexão seja 

plenamente resolvido, problema que permaneceu durante todo o ano de 2013. 

A escola teve um longo período de greve docente durante o ano passado, o que 

contribuiu para os adiamentos na formação e desenvolvimento dos citados grupos. 

O GF constituído no período matutino na escola municipal foi composto por seis 

participantes, sendo três alunas e três alunos, na faixa etária de 14 anos (só um aluno 

                                                 
43

   Os Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano foram implantados na Rede Municipal de 
Educação no ano de 1998. Os ciclos de desenvolvimento e formação humana, segundo Arroyo (1999, p. 
158), “É uma procura, nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e espaços, os saberes, as 
experiências de socialização da maneira mais respeitosa para com as temporalidades do desenvolvimento 
humano. Desenvolver os educandos na especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da adolescência, 
da juventude ou da vida adulta”. 
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disse ter 13 anos). São alunos do ciclo 3, embora agrupados em turmas diferentes44. 

Esses alunos foram escolhidos pela coordenação pedagógica do período por estarem no 

último ciclo e por apresentarem melhores condições de compreensão, de argumentação 

e de participação no grupo, além, de possuírem uma trajetória mais longa de estudos na 

escola. Por conta da greve dos docentes não pude participar na seleção desses alunos, 

que foi feita pela coordenadora pedagógica com indicações dos professores do período. 

Por conta das informações colhidas com a direção escolar, a participação de 

alunos do período noturno foi descartada uma vez que eles não utilizam os 

equipamentos devido ao problema técnico indicado da falta de conexão com a Internet. 

Segundo informações da diretora da escola, este problema de conexão é recorrente não 

só no período noturno, mas, para as turmas do diurno também. A escola recorre 

constantemente ao Núcleo de Tecnologia Educacional do Município (NTE Municipal) 

para solucionar o problema, que já foi repassado à Secretaria Municipal de Educação e 

ao Ministério da Educação, porém, sem solução contínua e adequada. 

Os alunos do GF constituído no período matutino mostraram-se, desde a 

primeira reunião, bem participativos, porém, sem atropelos, sem conversas paralelas ou 

brincadeiras. Pela faixa etária demonstraram maturidade nas participações e visão 

crítica referente aos problemas da escola e à compreensão do PROUCA. Os alunos do 

GF da escola estadual não demonstraram a mesma maturidade e comportamento. 

São alunos que, pelo que expressaram, já possuem uma certa desenvoltura no 

uso dos equipamentos disponíveis na escola. Do grupo constituído, apenas uma aluna 

disse não possuir aparelho telefônico celular e nem computador/notebook em sua 

residência, mesmo assim, utiliza sempre que possível os laptops do programa 

disponibilizados pela escola. Dois alunos do grupo já atuam com configuração de 

programas e consertos técnicos de equipamentos como computadores. Um aluno disse 

que não sabia o motivo que tinha sido escolhido para participar uma vez que não “gosta 

de ir para a escola”, mas, possui desenvoltura para utilizar os recursos tecnológicos, 

em especial o computador com conexão à Internet. Este grupo, como o que foi 

constituído na escola estadual, elencou os problemas estruturais existentes em sua 

                                                 
44  As turmas dos ciclos são identificadas por letras, assim os alunos do ciclo três são das turmas: 
H-1, H-2, I-1 e I-2.  
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unidade escolar, apresentaram opiniões sobre os professores, as aulas e os materiais 

didático-pedagógicos disponíveis, bem como compreendem o PROUCA. 

Na organização do material obtido nessa unidade escolar utilizei o mesmo 

procedimento da escola estadual, ou seja, encontrei e separei os termos e palavras mais 

frequentes em unidades temáticas, conforme o quadro a seguir. 

QUADRO 5 – LEVANTAMENTO DAS UNIDADES DE REGISTRO – ESCOLA MUNICIPAL 
 

TEMAS/PALAVRAS    
Relatos 
(professores, 
coordenação/gestão 

Grupo 
Focal 

Total de 
unidades de 
registro 

 
CONDIÇÕES MATERIAIS DA ESCOLA 

   

Falta de laboratório de informática 2 10 12 
Dificuldade de conexão à Internet 10 17 27 
Falta de uma quadra coberta 4 15 19 
Ventiladores quebrados - 12 12 
Sala de leitura pequena 1 13 14 
Defasagem técnica dos laptops 3 16 19 
Lentidão no acesso à Internet 8 18 26 
 
USO DO LAPTOP 

   

Pouca utilização dos equipamentos/laptops 4 22 26 
Sistema de monitoria 8 8 16 
Mudança do sistema operacional 8 12 20 
Acesso às redes sociais 3 22 25 
Interesse dos alunos 12 10 22 
Diversificação dos aplicativos 10 15 25 
 
METODOLOGIA DOS PROFESSORES 

   

Formação dos professores para usar o laptop 15 4 19 
Desenvolvimento de projetos 22 6 28 
Falta de acompanhamento e formação 18 2 20 
Planejamento  15 - 15 
Participação dos alunos 12 5 17 
Aulas dinâmicas 12 12 24 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme discriminado no quadro 5, os temas, constituídos pelas palavras e 

termos encontrados nos materiais da pesquisa da escola municipal, se aproximam dos 

que foram obtidos na escola estadual, indicando que há uma proximidade entre as duas 

realidades pesquisadas, embora, as abordagens dessas temáticas pelos sujeitos 

participantes da pesquisa sejam diferentes. 

A seguir, apresento os destaques nas falas dos participantes quanto aos temas 

indicados no quadro 5. 
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1.2.1 – Descrição das unidades de registro da escola municipal 

O GF indicou os aspectos considerados positivos e os negativos referentes à 

realidade escolar. O destaque negativo quanto à estrutura da escola recaiu sobre a falta 

de uma quadra coberta e a falta de ventiladores nas salas de aula. Para os alunos, a 

promessa não cumprida por parte da Secretaria Municipal de Educação em ampliar e 

cobrir a quadra tornou-se motivo de piadas entre eles. Em sua argumentação, vê-se um 

total descrédito nessas promessas que, segundo eles, já foram feitas reiteradas vezes. 

Para a aluna T, por exemplo, “a escola é boa, os professores são bons, mas, há alguns 

problemas como a falta de uma quadra coberta e de ventiladores que funcionem nas 

salas de aula”. Para o seu colega D., que se mostrou falante desde o início do grupo, 

“quando eu entrei nessa escola, já tem muitos anos, eu sempre ouvi que a quadra seria 

coberta, é só conversa, só propaganda... não tem nada concreto”. A gestora da escola 

afirmou que, realmente, “várias promessas foram feitas pela secretaria de cobrir a 

quadra, porém, o não cumprimento dessas promessas, trouxe um descrédito total junto 

à comunidade escolar”. 

A falta de um laboratório de informática também foi levantada por alguns alunos 

que afirmaram acreditar que ele poderia contribuir de forma efetiva para melhorar a 

aprendizagem. Nesse ponto, enfatizaram a questão da conexão com a Internet que 

precisa ter maior capacidade para atendê-los em suas necessidades. A aluna J., enfatizou 

que “a instalação do laboratório de informática poderia melhorar nosso estudo, mas, é 

preciso resolver o problema da conexão à Internet, senão, não adianta nada, vai ficar 

na mesma situação atual, têm, mas, não têm”. Para o aluno E., outros aspectos da 

escola merecem destaque, como “a falta de ventiladores nas salas de aulas, os que 

existem não funcionam, isto incomoda, o calor dificulta assistir as aulas”. Os demais 

colegas concordam e manifestam insatisfações quanto aos problemas apresentados.  

Embora o desenrolar das falas dos alunos estivesse relacionado aos aspectos 

referentes aos problemas estruturais da escola, após um aluno tocou na questão da falta 

do laboratório de informática, a conversa passou a girar em torno dos problemas de 

conexão com a Internet nos equipamentos do PROUCA. 

Quando o assunto passou a girar em torno dos laptops, os alunos destacaram a 

lentidão desses aparelhos, não apenas referente à conexão com a Internet, mas, no 
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próprio acesso aos seus programas. Este assunto tornou a reunião bastante animada e os 

alunos mais desinibidos, quando o aluno D. fez o seguinte comentário: “o meu celular é 

mais rápido do que ele”, em comparação com o laptop do programa. Este comentário 

foi seguido por risos e aprovações dos demais participantes que confirmaram a lentidão 

do sistema instalado nos equipamentos e da falta de memória neles para um 

processamento mais rápido. Para o aluno E. a lentidão do equipamento “é por conta do 

sistema operacional, é muito pesado, o hardware não consegue responder”. Este aluno, 

segundo suas informações na apresentação do GF, trabalha com informática 

(manutenção e configuração de computadores), o que explica a desenvoltura na 

exposição do problema debatido. 

No momento em que estava ocorrendo a manifestação geral quanto à lentidão 

dos equipamentos, o aluno L. indicou que houve a troca do sistema operacional e que 

“eu fiz alguns testes que indicaram que o acesso aos softwares instalados ficou mais 

rápido”. A substituição do sistema operacional dos equipamentos foi feita pela equipe 

do Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais – LabTime, da 

Universidade Federal de Goiás – UFG, instituição superior responsável pela 

coordenação e acompanhamento do programa no estado de Goiás. 

Os alunos disseram que o PROUCA foi um avanço para a escola no sentido de 

proporcionar acesso aos equipamentos e à Internet, porém, expressaram críticas quanto 

à falta de um acompanhamento que pudesse escutá-los quanto aos problemas 

detectados. Para o grupo, há necessidade de uma coordenação que possa acompanhar o 

programa na escola, encontrando soluções para os problemas e a substituição desses 

equipamentos por dispositivos mais rápidos, como tablets e smartphones. A própria 

substituição do sistema operacional, na fala de dois alunos, já melhorou bastante a 

funcionalidade dos equipamentos da escola, o que falta é a resolução definitiva do 

problema de conexão à Internet já descrito anteriormente. 

Para o GF, numa alteração do que estava sendo discutido até então, as aulas em 

que os professores utilizam os equipamentos se diferenciam das demais, independente 

das atividades propostas. Segundo o aluno J. “só o fato de não ter que copiar do quadro 

já é positivo”. Esta fala confirma que esta escola, também, mesmo atuando com ciclos 

de formação humana, esbarra no caráter manufatureiro, apontado por Alves (2005) e 

visto na escola estadual. As aulas em que o professor utiliza um projetor multimídia, os 
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laptops, pesquisas na Internet, ou mesmo os próprios softwares dos equipamentos, são 

diferenciadas para os alunos. Eles consideram a aula mais animada, possuem mais 

motivação para os estudos e elogiam os professores que têm esta disposição para mudar 

um pouco o ritmo das atividades quebrando a rotina estabelecida. O aluno E. considera 

que “os melhores professores são os que utilizam as tecnologias em suas aulas, são os 

que usam o notebook, o datashow e os laptops”. E o aluno D. indica que o uso desses 

equipamentos é bom, “mesmo quando os professores trabalham com projetos”. A aluna 

T. acrescentou: “é uma pena a gente usar tão pouco os laptops”.  

Os alunos indicaram que o uso dos equipamentos durante o ano de 2013 foi 

mínimo. Alguns afirmaram que não utilizaram o equipamento durante o ano. O uso 

intensivo dos equipamentos, inclusive com conexão à Internet, apareceu como 

reivindicação nas falas de praticamente todos os alunos. Uma única aluna não indicou 

como necessário o uso dos laptops, pois, para ela as aulas estavam boas da forma como 

se encontravam, os professores eram muito capacitados e não havia necessidade de usar 

esses equipamentos. 

Quando levantei a possibilidade deles levarem os equipamentos para casa, as 

opiniões divergiram. Alguns alunos demonstraram interesse nessa possibilidade, outros, 

porém, apresentaram suas razões para permanecer da forma como se encontrava, ou 

seja, o uso apenas dentro da unidade escolar. Os alunos que defenderam a entrega dos 

equipamentos para o seu uso dentro e fora da escola, apresentaram-no como mais um 

material didático importante para a aprendizagem. A aluna que não possui celular e nem 

computador/notebook disse que gostaria de poder levar o equipamento para sua casa, 

pois, na maior parte das vezes os professores não conseguem finalizar as atividades em 

sala de aula e pedem para que os alunos concluam e enviem pelo e-mail; ela disse que 

se sente prejudicada quando isto ocorre, pois, não têm como fazê-lo. Quando esta aluna 

lembrou este fato, até mesmo os alunos que inicialmente disseram ser contra 

disponibilizar o equipamento para uso em casa voltaram atrás, pois, lembraram que as 

atividades são salvas no equipamento e nem sempre eles conseguem concluí-las durante 

as aulas, inviabilizando o seu envio. 

Entre as razões apresentadas pela escola para a não liberalização dos 

equipamentos para os alunos usarem em casa está o receio de sua devolução. Segundo a 

coordenadora pedagógica do turno matutino, a escola tem dificuldades na devolução do 
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livro didático e, portanto, teme que com os equipamentos ocorra o mesmo. Outro fator 

apontado pela escola diz respeito à falta de segurança no entorno da escola. 

Após o GF, conversei com a coordenadora pedagógica do período matutino e ela 

afirmou que considera o PROUCA um avanço para a escola, apesar de todos os 

problemas apontados pelos alunos. Para ela, “há necessidade sim de ajustes no 

programa, porém, os equipamentos contribuem para melhorar o processo de 

aprendizagem dos alunos”. Com relação ao fato deles não poderem levar os 

equipamentos para casa, afirmou que “a escola estuda meios de fazê-lo de forma a ser 

uma iniciativa que produza resultados positivos”. Para ela, os dois fatores apontados 

anteriormente dificultam a liberação do equipamento para o aluno, pois, há alguns 

aparelhos com defeitos que não foram substituídos – quando ocorre de um aparelho não 

funcionar na aula, ele é substituído por outro – e os equipamentos são compartilhados 

com alunos de outros turnos. Nessa lógica, o mote do programa “um computador por 

aluno” não foi levado em consideração, uma vez que um mesmo aparelho é 

compartilhado por estudantes de turnos diferentes. 

Ao verificar a avaliação feita por Lavinas e Veiga (2012), concordo com o 

aspecto positivo encontrado em comunidades pobres que, por meio da inserção dos 

equipamentos do PROUCA nas escolas públicas, conseguiram inserir os alunos no 

mundo da informática e da Internet, conforme descrito anteriormente. Mas, as autoras 

indicam que o processo de implementação do PROUCA foi marcado por fortes déficits 

e elevado grau de descoordenação, o que demonstra que o programa deveria ter sido 

avaliado de forma mais aprofundada pelas instâncias governamentais no sentido de se 

encontrar soluções para os problemas apresentados, aperfeiçoando-o para que os 

recursos públicos dispendidos fossem melhor aproveitados. Um dos objetivos do 

PROUCA é proporcionar a imersão na cultura digital dos sujeitos envolvidos, 

professores e alunos das escolas contempladas com os equipamentos do programa, algo 

que a meu ver não ocorreu, pois, embora as autoras indiquem que houve a inclusão 

digital deles, em especial no que se refere às escolas do UCA Total, acredito que esta 

imersão vai além da inserção dos equipamentos nas escolas. 

A falta do pleno funcionamento dos equipamentos e da conexão com a Internet 

são pontos falhos no programa nas escolas pesquisadas. Se houve inclusão digital, a 

meu ver, ela ocorreu de forma subalterna, parcial, pois, os sujeitos participantes da 
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pesquisa aparecem como consumidores passivos das tecnologias disponibilizadas para a 

escola, do acesso às páginas da Internet – quando ocorrem, e não como produtores de 

conteúdo, como portadores plenos dessas tecnologias disponibilizadas. 

2. Como as crianças (re) agem ao contato com o laptop do PROUCA 

Os alunos do período vespertino estão no ciclo de desenvolvimento humano I45 – 

o chamado Ciclo I, que seria correspondente às três primeiras séries num regime de 

seriação. O grupo foi constituído por sete alunos, sendo três meninas e quatro meninos. 

A faixa etária dos alunos estava entre sete e dez anos. Eles demonstraram muita 

inibição, se limitando a responder o que era indagado, dificultando, assim, o 

desenvolvimento da técnica do grupo focal. Para escutar estes alunos, então, foi preciso 

adaptar o roteiro preparado para a condução do grupo focal em perguntas, em 

questionamentos, que pudessem alcançar o objetivo de ver como estes alunos utilizam e 

avaliam os equipamentos do PROUCA. 

Devido à inibição citada, fui questionando os alunos sobre os aspectos que 

interessavam à pesquisa, ou seja, a visão e a utilização que estas crianças faziam com os 

equipamentos – os laptops educacionais do PROUCA – e a avaliação que faziam dele. 

Para tanto, iniciei perguntando o que eles achavam do uquinha46 – apelido dado na 

escola ao laptop do PROUCA. Para o aluno F., que começou respondendo, “o que eu 

acho bom no uquinha é a tecnologia”, o que, na minha análise, comprova aquela ideia 

de que esta se refere apenas aos dispositivos recentes, conforme visto em Sancho 

(1998), no Capítulo 1 desse trabalho. É evidente que, para uma criança, fica difícil fazer 

outra leitura que não seja esta, ou seja, de quê tecnologia refere-se aos equipamentos 

disponíveis no contexto atual. Apenas este aluno se dispôs a falar sobre esta questão 

inicial. 

Quando perguntei o que eles gostavam no uquinha, a participação foi maior com 

alguns alunos destacando alguns softwares instalados no laptop, outros apontando as 

atividades desenvolvidas com ele nas aulas. Para o aluno H., por exemplo, “o que eu 

                                                 
45  São alunos das turmas: A1, B1, B2, C1, C2. 
46  Este apelido pode ser analisado sob dois aspectos: quando um aluno mais velho, como o do 
grupo focal do período matutino se refere ao netbook dessa forma, ele o faz com uma grande dose de 
ironia, apresentando-o no diminutivo e enfatizando suas limitações. Para os alunos do período vespertino, 
conforme observei, a referência se faz de forma carinhosa, expressando uma afinidade com os programas 
instalados e o próprio formato do equipamento. 
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gosto no uquinha são os jogos de ciências e de matemática, gosto de tirar fotos e de 

escrever textos”. Ao questioná-lo sobre a Internet, ele respondeu que “eu gosto, é que 

quase não tem Internet, ela funciona muito pouco”. As atividades citadas pelo aluno 

indicam que os professores do período vespertino procuram diversificar a utilização dos 

aparelhos, uma vez que há o problema de conexão com a Internet e, na maior parte das 

vezes, não há como utilizá-la. A aluna G., disse que “no netbook há um aplicativo que 

permite tirar e trabalhar as fotos, colocando efeitos nelas”. Considerei interessante a 

utilização da palavra “aplicativo” por essa aluna, pois, nos grupos focais anteriores não 

houve o uso de tal termo, o que demonstra certa familiaridade dela com a terminologia 

referente à informática. 

A coordenadora do período vespertino informou, após o grupo focal, que a 

escola possui um “sistema de monitoria”, em que os alunos com maior facilidade e 

desenvoltura na utilização dos laptops auxiliam os menores, aqueles com maiores 

dificuldades no seu manuseio. O sistema de monitoria, segundo a coordenadora E., 

ocorre assim: “são, são alunos de outras turmas que auxiliam os que estão com mais 

dificuldades. Por exemplo, os alunos da turma C que auxiliam os da B. Pega dois, três 

alunos que se destacam no uso do laptop da turma C e levo para a B para eles me 

auxiliarem. E aí quando é a A os da B vem para a A para ajudarem. É uma troca, é um 

grupo de alunos que tem mais facilidades para manusearem o laptop e que ajudam os 

demais”. A aluna que fez referências ao aplicativo da foto é uma das monitoras da turma 

C.  

Com o grupo focal, ao solicitar que avaliassem o uso dos laptops nas aulas, 

houve uma nítida divisão nas opiniões expressadas pelos alunos. Segundo a aluna H., 

que até então se mantivera calada, “não vi mudanças nas aulas, eu gosto delas mesmo 

sem usar o uquinha”. Para o aluno G., as aulas com os laptops são “mais animadas, o 

tempo passa mais rápido e não é preciso copiar do quadro”, o que evidencia alguns 

aspectos da escola manufatureira (ALVES, 2005), já apresentados anteriormente. O 

aluno F., considerou o uso do laptop interessante, porque os professores estão usando 

um recurso que “muitas outras escolas não possuem”, demonstrando dar uma grande 

importância aos equipamentos, ao ponto de avaliar as escolas por sua posse ou não. Já o 

aluno H., argumentou que “eu passei a gostar mais das aulas depois que comecei a 

usar o uquinha, é muito bom mesmo”.  
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Como já expliquei anteriormente, a funcionalidade desse grupo focal foi atípica, 

sendo mais apropriado até denominá-lo de entrevista coletiva, uma vez que se baseou 

em perguntas e respostas. Assim, na continuidade desse processo, perguntei se os alunos 

possuíam equipamentos de informática em suas casas – tais como computadores, 

notebooks, netbooks, entre outros. O aluno G., afirmou que na sua casa tinha dois 

computadores – sendo um portátil; acrescentou que o computador de mesa está “velho e 

lento e o notebook é do meu irmão e ele não me deixa usar”. Este aluno destacou que 

entre os usos que faz do computador está a navegação na Internet, com acesso, 

principalmente, a sites de jogos. Para o aluno L., o computador que tem em casa não é 

muito interessante porque “quase não tem jogos e ainda não tem internet lá em casa”. 

Outros alunos se manifestaram dizendo possuir computador em casa, mas, três alunos 

do grupo ficaram calados e não emitiram respostas a esta questão. Os usos que os 

alunos fazem do computador em casa são, em sua maioria, relacionados ao uso da 

Internet, principalmente para jogos. Mas, houve também manifestações quanto ao 

acesso às redes sociais – destacando o Facebook, o que chama a atenção pela faixa 

etária desses estudantes. A aluna G., por exemplo, afirmou usar a Internet para “postar 

fotos no Facebook e conversar com os colegas”. 

Com relação aos laptops e seu uso em sala de aula, os alunos disseram que 

preferem o acesso à Internet. Para eles, com acesso à rede é possível fazer pesquisas, 

encontrar reportagens. Mas, segundo informou o aluno H., “a Internet é muito ruim, é 

difícil ela funcionar e quando funciona não são todos que conseguem abrir as páginas, 

aí a gente fica só nos joguinhos do uquinha”. Como o problema de conexão à Internet 

dificulta a sua utilização, os professores do período vespertino utilizam os softwares 

instalados no laptop, geralmente, jogos relativos a alguma disciplina. A aluna M., 

destacou que no laptop tem “joguinhos de português, matemática e ciências”. Ainda 

com relação aos aplicativos instalados no equipamento, houve uma manifestação geral 

de entusiasmo quanto ao uso do laptop para tirar fotos e modificá-las utilizando o 

aplicativo que permite essas modificações, indicando se tratar de uma preferência entre 

eles. 

Em alguns momentos repetia alguma questão para comprovar o que já haviam 

dito sobre ela e, também, para oportunizar aos mais tímidos novos momentos de 

participação. Assim, voltando ao uso dos laptops nas aulas, indaguei se eles gostavam 
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mais de copiar do quadro no caderno ou de copiarem num editor de textos. Como já 

havia perguntado se o uso dos equipamentos tornava as aulas melhores, quis saber se 

apenas com o uso deles, independente das atividades propostas, se os alunos se sentiam 

mais “motivados”. A cópia no editor de textos foi unânime e ao indagar sobre esta 

preferência, o aluno F., explicou que “no kword (editor de textos do laptop), eu consigo 

ver os erros de português, porque as palavras erradas ficam sublinhadas de vermelho”. 

A aluna H., afirmou que preferia utilizar o editor de textos para copiar porque “cansa 

menos as mãos”. 

Outra questão que propus foi com relação à monitoria, uma vez que três alunos 

do grupo eram monitores. Eu procurei saber se eles gostavam dessa “função” e como a 

exerciam. O aluno G., se manifestou dizendo que era bom ser monitor, pois, “eu gosto 

de ensinar meus colegas”. Foi significativa a ênfase dada a essa resposta, pois, 

denotava que ele sentia uma importância muito grande nessa sua atuação. Ele 

acrescentou que os alunos menores,os quais ele auxilia, demonstram confiança e que 

ajudam bem no manuseio dos equipamentos. Segundo a aluna G., toda vez que os 

monitores concluem o trabalho de monitoria nas salas, os alunos menores “agradecem, 

dizem que gostou, batem palmas”. Avalio que, para os alunos monitores, há uma 

distinção entre os demais e ele se sente como um agente significativo no processo. O 

próprio sentido da aula é alterado, uma vez que ele não fica restrito às atividades 

propostas. Resta saber se isto não pode atrapalhá-lo, uma vez que o seu tempo na escola, 

nesses momentos, é gasto com atividades consideradas fora do currículo oficial. Mas, ao 

mesmo tempo, ele está exercitando a solidariedade para com os seus colegas, o 

compartilhamento do seu saber sobre os aplicativos utilizados. 

Quando perguntei para os participantes do grupo sobre a possibilidade de levar 

os laptops para casa ficaram eufóricos e mais de um quis responder à questão proposta. 

Para o aluno G., seria interessante porque “poderia aprender a usar o uquinha cada vez 

mais”. Para a aluna H., seria muito bom poder levar o aparelho para casa, porém, avalia 

que “nem todos os alunos iriam cuidar bem dele”. Indicando que nem todos saberiam 

cuidar do equipamento, esta aluna continuou afirmando que “a escola deveria deixar os 

alunos com bom comportamento levar o uquinha para casa e se tiver má utilização ou 

mal comportamento devolver”. Esta fala indica a permanência na escola dos rótulos, 

isto é, os alunos são classificados conforme o seu comportamento e este, na maioria dos 
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casos, é considerado bom quando o estudante se adapta sem contestação alguma aos 

regulamentos da escola. O aluno F., explicou que cuida bem do equipamento, pois, “só 

uso o uquinha com as mãos limpas e não como nem bebo quando estou usando ele”. 

Esta afirmação foi seguida por outras que demonstram os cuidados que os alunos desse 

turno têm com os laptops. E avaliam que esses cuidados em sua utilização, bem como a 

atenção no uso do equipamento, são motivos que justificariam levá-los para suas casas. 

Observei que os alunos que não responderam quando indagados se possuíam 

computadores em suas casas foram os que se manifestaram mais favoravelmente a levar 

os laptops para suas residências, o que pode ser um indicativo de que por meio desses 

aparelhos é que eles entram em contato com a “cultura digital”. 

O sistema operacional dos laptops foi substituído por uma nova versão, 

conforme indicações do grupo focal do turno matutino e da coordenação pedagógica. 

Perguntei para os alunos se eles já haviam utilizado os equipamentos após esta 

substituição e qual a avaliação que faziam dele. Eles disseram que após a substituição 

do sistema já utilizaram os equipamentos – os alunos do grupo focal do período 

matutino dessa escola disseram que ainda não utilizaram após a troca do sistema 

operacional – e consideraram bom o sistema, pois, segundo o aluno H., “ficou mais 

rápido, porque antes demorava muito para iniciar e mais fácil de acessar os 

programas”. Ao que tudo indica, pelas afirmações dos alunos, o sistema ficou mais 

intuitivo, com uma boa diversificação de softwares instalados e um acesso mais rápido 

aos aplicativos. 

Perguntei aos alunos se todos os professores usavam os equipamentos, e eles 

responderam que não. Alguns professores utilizam com mais frequência do que outros, 

mas há, também, aqueles que nunca utilizaram. A justificativa para a não utilização, 

segundo os alunos, está na falta de conexão com a Internet. A aluna G., por exemplo, 

comentou que “a professora de História não usa, ela fala que não tem Internet e não 

tem aplicativos para a matéria dela”. Mas, de forma crítica, a aluna H. afirmou que 

“tem professores que utilizam, mesmo quando não tem Internet”. Essas manifestações 

indicam que a falta de conexão com a Internet, para esses alunos, não pode ser usada 

como desculpa para não utilizar os laptops. 

Mesmo fazendo referências positivas aos laptops, ao novo sistema operacional e 

seus aplicativos, o aluno F. fez a seguinte observação “o governo poderia trocar estes 
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equipamentos por tablets, pois têm uma tecnologia melhor”. Isto demonstra que, apesar 

da pouca idade, estes alunos já entendem as limitações dos equipamentos recebidos pela 

escola do PROUCA. 

Apesar de não atender às características de um grupo focal, avalio como positiva 

a participação desses alunos, pois, trouxeram elementos significativos para o estudo. 

Mesmo com a timidez inicial deles e com o processo marcado por perguntas e respostas, 

demonstraram maturidade na forma como procuraram responder às questões e 

apresentando o seu ponto de vista. Foi possível observar que eles gostam da escola, 

procuram seguir as regras e demonstram interesse em aulas mais atrativas, que possam 

prender-lhes a atenção e nos equipamentos que possam promover o contato com a 

cultura digital. Eles criticaram a falta de conexão com a Internet, as limitações técnicas 

dos “uquinhas” e a pouca utilização desses equipamentos pelos professores. Não houve 

consenso quanto a levar os aparelhos para casa, porém, como já descrito, alguns alunos 

se manifestaram favoráveis a levá-los o que pode indicar a falta de outros meios para o 

uso das tecnologias digitais. A meu ver, o fato de o aluno não poder levar os 

equipamentos para casa equivale a não utilizar o laptop em uma de suas características 

básicas, que é a mobilidade proporcionada por ele; consequentemente, as outras 

características, como a conectividade, que já não funciona plenamente na escola, 

também não são atingidas, denotando que o PROUCA possui sérias limitações que 

precisam ser revistas. 

3. Visão da gestão, da coordenação e dos docentes sobre o PROUCA 

Os sujeitos responsáveis pela escola – direção e coordenação escolar – e os 

professores contribuíram sempre que solicitados para o bom andamento desse estudo, 

seja disponibilizando ambientes adequados para os grupos focais, seja respondendo 

questionários, seja nos relatos informais. Desde a primeira visita foi exposto o objetivo 

da pesquisa e como pretendia conduzi-la. Houve um receio inicial, por parte da gestão, 

no sentido de identificação da escola e em seu desgaste, uma vez que ela compreendia 

os limites do programa em sua unidade. Mas, por várias vezes, indiquei que o propósito 

dessa investigação era ouvir as crianças e os jovens quanto ao que sabiam a respeito do 

PROUCA e ao uso dos equipamentos disponibilizados por este programa e não em uma 

avaliação da escola e/ou de seus professores. 



 

 

190 

Não houve, portanto, por parte da gestão escolar obstáculos para o 

desenvolvimento da pesquisa. A greve dos docentes durante quase todo o segundo 

semestre atrasou a realização dos grupos, porém, acredito que não tenha influenciado 

nas observações feitas pelos alunos. A avaliação que os alunos fizeram da escola e dos 

professores, tanto do período matutino, quanto do vespertino, demonstra que eles 

gostam e aprovam o trabalho desenvolvido nela. A diretora da escola contribuiu, ainda, 

com o preenchimento de um questionário relativo aos dados da unidade escolar. Com 

relação ao PROUCA, a gestora C. emitiu algumas críticas à condução do programa na 

sua escola: “os alunos gostam do uquinha, mas, a escola fica perdida sem conexão com 

a Internet, sem acompanhamento técnico, sem formação para os professores; eu acho 

uma pena, porque acredito que ele (o programa) tem muito potencial e poderia ajudar 

os alunos da escola, com a inclusão digital deles”. O professor C., do período 

vespertino, considera que o programa da forma como foi implantado foi “um 

desperdício de recursos públicos. Os equipamentos são obsoletos, uma tecnologia 

ultrapassada, a Internet nunca funcionou bem e falta formação para os professores e 

funcionários da escola”. 

A coordenadora pedagógica do período matutino auxiliou na escolha dos alunos 

para o Grupo Focal e organizou o ambiente onde poderia escutá-los com mais 

privacidade. Ela atuou no ano anterior como professora da disciplina de Matemática e, 

portanto, tinha um bom conhecimento dos alunos participantes da pesquisa. Ela se 

mostrou, desde os primeiros contatos, como uma adepta aos recursos tecnológicos na 

sala de aula. Em conversas informais, ela relatou que sente um melhor rendimento dos 

alunos quando utiliza recursos como datashow, notebook e acesso à Internet. Afirmou 

que os alunos ficam mais concentrados, diminuem as conversas paralelas, há uma 

participação mais efetiva de todos e o resultado, quase sempre, é positivo. Avaliou que 

o PROUCA foi um fato positivo, contribuindo para a inclusão digital dos alunos, 

mesmo com o recorrente problema da falta de conexão com a Internet. Com todos os 

problemas apontados é preciso relativizar esta inclusão digital, pois, ela não contempla 

as premissas indicadas por Chaves (2006) e descritas nesse trabalho. 

A coordenadora M. relatou que os cuidados com os equipamentos são 

constantes. Ela afirmou que “os alunos só utilizam os laptops com as mãos limpas, não 

podem lanchar quando estão usando eles e recebem instruções para a sua 



 

 

191 

conservação”. A entrega e a devolução dos laptops é feita por uma funcionária que tem 

a função de fazer a sua manutenção, ou seja, é ela a responsável por colocar esses 

equipamentos para carregar, de distribuí-los em sala de aula e de recolhê-los após o uso. 

Segundo a coordenadora, o fato de existir uma pessoa com esta função auxilia tanto no 

planejamento das atividades em sala de aula quanto na conservação dos laptops. 

Ainda com relação aos cuidados com os equipamentos, a coordenadora do 

período vespertino acrescentou que os alunos conhecem as regras para o seu uso, ou 

seja, não podem comer ou beber quando estiverem utilizando-os, as mãos devem estar 

devidamente higienizadas, não podem ficar circulando com eles na sala, a entrega e a 

devolução só pode ser feita pela funcionária responsável. 

Mesmo afirmando que as aulas são mais atraentes para os alunos e são mais 

produtivas, em termos de resultados satisfatórios, as coordenadoras não apresentaram 

argumentos que demonstrassem alterações na rotina de sala de aula com o uso dos 

equipamentos. As atividades que elas relacionaram passam por pesquisas na Internet – 

quando há conexão, o que é muito raro segundo os relatos e as falas dos sujeitos 

participantes dessa investigação – por acesso aos jogos disponíveis no laptop, em 

especial os da área de ciências exatas e a produção de textos. São atividades que 

passam, também, por uma certa rotina que pode, a meu ver, contribuir para o desânimo 

na utilização dessas tecnologias em sala de aula. 

Os professores que entrevistei demonstraram pessimismo com a continuidade do 

programa. Eles disseram que o laptop do PROUCA é limitado e obsoleto e que, mesmo 

tendo a aceitação dos alunos, não conseguem desenvolver uma sequência de atividades 

satisfatórias, que promova, realmente, a aprendizagem dos estudantes. Para estes 

professores, a sua formação para o uso desses equipamentos deveria ser contínua, pois, 

se sentiam inseguros. Citaram a substituição do sistema operacional como um problema, 

uma vez que mal se habituaram ao anterior e já tinham que utilizar um novo, sem terem 

recebido formação para tanto. Esta fala evidencia que os cursos de formação – sob a 

responsabilidade do Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE Municipal e/ou da 

equipe do Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais – 

LabTime/UFG – precisam ser repensados no sentido de promover segurança a estes 

docentes. 
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No geral, estes sujeitos – gestora, coordenadoras e professores – demonstram 

clareza quanto aos limites do PROUCA em sua unidade escolar, mas, manifestam 

entusiasmo pelos equipamentos disponibilizados à escola, tendo-os como importante 

fator de inclusão digital. 

4. Definindo as categorias de análise 

Após a transcrição e organização dos dados obtidos nas duas realidades 

pesquisadas, conforme já apresentado, organizei as unidades temáticas de acordo com a 

frequência de palavras e termos no sentido de agrupá-las em categorias que fossem 

comuns às duas escolas, lócus dessa pesquisa. Essas unidades foram abordadas nos itens 

anteriores, destacando as ênfases apontadas pelos sujeitos participantes quanto ao 

agrupamento das temáticas. Assim, após a apresentação das unidades temáticas, foi 

possível organizá-las em duas categorias: 1) as condições materiais das escolas, na 

implementação do PROUCA e 2) inclusão digital. 

As unidades de registro contribuíram na elaboração dessas categorias, por sua 

frequência nos corpus da pesquisa e por permitir inferências e análises que desvelaram a 

realidade contraditória da política de inclusão digital estabelecida pelo programa em 

foco nas escolas pesquisadas. 

4.1. Condições materiais das escolas na implementação do PROUCA  

As condições materiais das escolas se constituem numa importante categoria de 

análise, uma vez que a sua falta ou a sua precariedade podem comprometer os demais 

itens de funcionamento da escola. 

Entre os problemas indicados pelos sujeitos participantes da pesquisa, 

especialmente os alunos durante os grupos focais, encontram-se os de estrutura física 

das escolas, enfatizados na falta de quadras cobertas, nos ventiladores com defeitos, na 

falta de laboratórios de informática na deficiência da conexão com a Internet e nas 

limitações técnicas do laptop do PROUCA. 

Esses problemas e deficiências, evidenciados nas falas dos participantes, 

demonstram uma fragilidade e uma contradição das políticas públicas para a área da 

educação: ao mesmo tempo em que a escola não possui as mínimas condições de 
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estrutura física, a ação dos governos se dá no sentido de dotá-las com as tecnologias 

mais recentes como que, por si só, essas tecnologias fossem resolver os demais 

problemas ou alavancar o processo de ensino e aprendizagem. Ao que tudo indica elas 

tem, justamente, o propósito de escamotear essa realidade precária. 

A escola estadual, um dos lócus dessa pesquisa, por exemplo, funciona em 

período integral e, no entanto, não oferece as mínimas condições de atendimento aos 

seus alunos. A falta de uma quadra coberta, de banheiros adequados à higienização após 

as atividades físicas e de ventiladores funcionando nas salas de aulas foi recorrente nas 

manifestações do grupo focal, indicando a urgência na solução desses problemas. Do 

mesmo modo, os alunos da escola municipal indicaram problemas como a falta da 

quadra coberta, a ampliação da sala de leitura, a instalação do laboratório de 

informática, o conserto dos ventiladores com defeito, entre outros. Essas condições 

materiais de funcionamento das escolas públicas evidenciam necessidades e 

contingências de sujeitos que, cotidianamente, vivenciam uma realidade precária 

resultante de uma organização sócio-econômica e política excludente, que privilegia os 

aspectos econômicos em detrimento dos valores humanos. 

Dessa forma, as condições materiais da escola, a falta de infraestrutura que 

permita um funcionamento adequado, são frutos de políticas públicas que se estruturam 

no sentido de atender determinadas exigências que, numa sociedade capitalista, quase 

sempre estão atreladas à produção e ao mercado. Ao analisar as limitações da escola 

numa perspectiva dialética, Orso (2011, p. 230) afirma que: 

 [...] a educação deve ser entendida como expressão da sociedade em 
que está inserida, bem como da etapa de desenvolvimento atingido, o 
que permite compreender por que, resguardados alguns elementos 
comuns, cada sociedade possui um determinado tipo de educação. 

A estrutura das escolas que temos, então, com suas limitações e problemas 

permanece por conta de uma perspectiva classista que entende que para as classes 

trabalhadoras, para os pobres, da forma como ela se encontra já é satisfatória. Assim, a 

inserção de alguma benfeitoria, inclusive das tecnologias mais recentes, ocorre como 

sinônimo de preocupação com a qualidade da escola pública pelos grupos dominantes, 

mas, que acaba mascarando a precariedade dessa instituição. 
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A entrada das tecnologias digitais na escola, por exemplo, ocorre por conta, em 

grande parte, dos acordos e das exigências dos organismos internacionais (LIBÂNEO, 

2012; EVANGELISTA, 2013). E, geralmente, a utilização dessas tecnologias é 

condicionada por estes acordos, que propõe seu uso numa perspectiva pragmática, 

tecnicista, de instrumentalizar a escola para que, quando muito, ela contribua na 

formação da mão-de-obra adequada ao mercado. Nessa perspectiva, a escola é 

esvaziada de seu conteúdo humanista, de atualização histórica das novas gerações 

(PARO, 1999), para atender às exigências do mercado. Mas, com as condições 

apresentadas nas escolas pesquisadas e evidenciadas pelos estudantes, até mesmo a 

preparação para o mercado de trabalho está comprometida. No limite, a utilização 

dessas tecnologias da forma como são implementadas na escola gerarão futuros 

consumidores. 

Libâneo (2013) afirma que há um processo global, sistemático e 

institucionalizado de uniformização das políticas educacionais em escala mundial, 

preconizado pelos organismos internacionais multilaterais (Fundo Monetário 

Internacional – FMI, Banco Mundial – BM, Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, entre outros), concretizadas em acordos 

bilaterais com objetivos e estratégias concertados supranacionalmente. “Esses 

organismos passam a influir em planos, programas, diretrizes e formas de execução 

ligados a políticas econômicas, financeiras e sociais, ainda que os países possam fazer 

ajustes às realidades locais” (LIBÂNEO, 2013, p. 47). 

Dessa forma, segundo o autor, as políticas educacionais de países em 

desenvolvimento ou emergentes passam a ser formuladas, em boa parte, pelo BM e se 

consubstanciam em princípios, normas e procedimentos para a área da educação. E as 

orientações desse organismo multilateral significam a modelação dos sistemas e 

instituições educacionais numa perspectiva economicista, geralmente, associando 

pobreza, desenvolvimento econômico e escola. Os relatórios do BM, desde os anos de 

1970, expressam essa associação entre políticas educacionais e combate à pobreza. 

Libâneo (2013, p. 51), afirma que: 

[...] Esses relatórios expressam claramente a tese de que os 
financiamentos do Banco devem estar centrados em programas de 
alívio à pobreza e de redução da exclusão social, como condição para 
o aumento da produtividade em função do desenvolvimento na ótica 
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do neoliberalismo econômico. Obviamente, a reforma no sistema 
educacional aparece como política prioritária [...].  

Com este viés economicista, que associa automaticamente educação e 

desenvolvimento econômico, as propostas do BM para a educação nos países 

emergentes e em desenvolvimento constituem-se em políticas compensatória para os 

pobres no sentido de evitar as tensões sociais que possam comprometer as reformas 

econômicas (LIBÂNEO, 2013; EVANGELISTA, 2013). E esta perspectiva da educação 

como “subsistema do aparato produtivo” (FREITAS, 2011, p. 1), definindo objetivos 

para a escola a partir de necessidades estratégicas de mão-de-obra, esvaziando-a de seu 

caráter humanista e sobrecarregando-a de responsabilidades e exigências que servem 

apenas para culpabilizar gestores, professores e alunos quanto ao fracasso em atingir as 

metas propostas. Para Libâneo (2013, p. 61), “as políticas educacionais em curso sob 

auspícios dos organismos internacionais carregam uma visão de escola em que há 

sobreposição da missão social sobre a missão pedagógica”. 

Se por um lado as escolas estão sendo esvaziadas de seus conteúdos históricos, 

científicos, culturais, artísticos e tecnológicos e não estão conseguindo atualizar as 

novas gerações, por outro, estão cheias de atribuições e exigências que não lhes dizem 

respeito, e que promovem situações em que, segundo Neves (2004, p. 10), 

[...] ela se configura em meio empregado pela classe dominante e 
dirigente no Brasil de hoje para que a classe trabalhadora pense 
minimamente e os que exercem funções intelectuais se tornem, em sua 
grande maioria, especialistas com reduzida capacidade de elaboração 
da crítica às relações sociais vigentes. 

A falta de condições materiais encontradas nas escolas pesquisadas, não só para 

a implementação do PROUCA, mas, para a própria continuidade das demais atividades 

reflete as propostas políticas para essa instituição. Ao mesmo tempo, a quantidade de 

exigências e atribuições que lhe são impostas esgota as possibilidades de o coletivo da 

escola pensar em alternativas, em organização da luta por melhores condições de 

trabalho, por planos de carreira, por melhores salários. Conforme Evangelista (2013), a 

escola está enquadrada na nova “pedagogia da hegemonia”, que tem uma lógica 

perversa de esvaziar a formação do professor, sobrecarregá-lo de exigências e 

preocupações, que acabam conduzindo-o ao sofrimento por conta de sua “alegada 

incompetência”. As consequências dessa lógica acirram a intensificação e a 

precarização do trabalho docente e a sua culpabilização pelos fracassos dos programas e 



 

 

196 

políticas educativas que o colocam como portador das condições de resolver os 

problemas relacionados à escola. Segundo Evangelista (2013, p. 38), 

A invasão da escola por tal lógica é subliminar. Esse programa 
educativo se exprime na consciência do professor; nas salas de aulas 
lotadas; nos baixos salários e ausência de planos de carreira para 
todos; na falta de livros e revistas; na proliferação de professores 
substitutos, monitores, tutores; na ausência de equipe técnica; na 
precariedade infraestrutural para o trabalho, entre tantas outras 
ausências.  

Com esta lógica e com as determinações dos interesses econômicos, entende-se 

a avaliação positiva – mesmo com todas as limitações apresentadas – do laptop 

educacional pelos professores, coordenadoras, gestoras e, até, pelos alunos. O aparelho 

é limitado, mas, diante da realidade precária vivenciada pela escola é considerado como 

um diferencial, como um avanço (conforme indicado, anteriormente, na fala de uma 

coordenadora). E as precárias condições materiais das escolas, embora afetando o 

trabalho pedagógico e interferindo na aprendizagem dos alunos, que sentem seus efeitos 

no cotidiano escolar, acabam naturalizadas, vistas como insuperáveis, levando à sua 

aceitação. 

Nos limites em que se encontram as escolas públicas, em especial as que 

serviram para esta investigação, a adição das tecnologias digitais é vista como uma 

alternativa para alavancar o processo educacional, contribuindo para melhorar a 

aprendizagem dos alunos, ainda circunscrita aos índices dos exames nacionais. 

Assim, a inclusão digital e a imersão dos sujeitos das escolas na cultura digital, 

que são objetivos do PROUCA, com as atuais condições materiais de trabalho não serão 

alcançadas. A própria tecnologia disponibilizada para as escolas acaba tornando-se 

obsoleta entre a proposta de estruturação e sua efetiva implantação na realidade escolar. 

Entre a elaboração dos programas de inclusão digital via ambiente escolar, a aquisição e 

entrega dos equipamentos para as instituições contempladas até o efetivo uso por 

professores e alunos das escolas públicas, há tantas intercorrências que a tecnologia 

pensada no início da proposta já chega obsoleta ao seu destino final. E como foi descrito 

anteriormente atende plenamente aos propósitos das políticas compensatórias, 

elaboradas para escamotear as contradições e evitar as possíveis contestações.  
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Num outro sentido, mas, não menos importante, a implantação dos programas 

nacionais de inclusão de tecnologias no ambiente escolar requisita das instâncias 

estaduais e municipais (e mesmo das escolas) adequações mínimas para a contemplação 

com os equipamentos. O PROUCA, por exemplo, tinha entre seus critérios para a 

entrega dos equipamentos que as escolas dispusessem de condições mínimas como rede 

elétrica, armários de armazenamento, entre outras. O não atendimento a estes critérios 

foi evidenciado nas escolas visitadas e tem seu ápice na precariedade da conexão à 

Internet. A falta de conexão com a Internet nas escolas pesquisadas, e criticada por 

alunos, professores e gestores, denota uma falta de planejamento da coordenação 

nacional do programa e em sua supervisão nas instâncias estaduais e municipais. 

Assim, o papel da infraestrutura no processo de implementação do PROUCA 

nas escolas deveria ter sido considerada para não inviabilizar aquilo que é tido um 

diferencial no programa, no caso a conectividade do laptop. Mas, a falta de 

planejamento coaduna-se e reforça a política compensatória preconizada pelos 

organismos internacionais que financiam a educação, que se limitam à inserção das 

tecnologias digitais como indicativas de modernização. 

As condições estruturais das duas escolas que serviram de lócus para a pesquisa 

são muito próximas, apresentando praticamente as mesmas deficiências e precariedades. 

Essa proximidade permitiu desmembrar a categoria “condições materiais das escolas na 

implementação do PROUCA” em subcategorias, tais como: a tecnologia do laptop 

educacional; a falta de laboratórios de informática e os problemas de conectividade à 

Internet. 

4.1.1. A tecnologia do laptop educacional 

O laptop entregue pelo programa às escolas recebe críticas dos alunos quanto à 

lentidão em seu funcionamento e aos softwares instalados. Planejado para ser um 

aparelho de baixo custo (seu formato físico – o hardware e os programas instalados – os 

softwares), foi avaliado pelos sujeitos participantes da pesquisa sob diferentes 

perspectivas, que serão discorridas adiante. 

De acordo com o manual de adesão do programa: 
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O laptop possui configuração exclusiva e requisitos funcionais 
próprios para atendimento ao programa, com tela de cristal líquido de 
7 ”(sete polegadas), bateria com autonomia mínima de 3 (três) horas e 
peso de até 1,5 kg. Possui 1 GB (um gigabyte) de memória RAM e 
armazenamento de 8 GB (oito gigabytes). Também é equipado para 
acesso a rede sem fio e conexão à Internet. Tem desenho exclusivo de 
modo a garantir maior segurança aos estudantes e também maior 
resistência a impactos e quedas reduzindo assim a possibilidade de 
danificação do equipamento. Os softwares e aplicativos embarcados 
nos equipamentos são software livre. (BRASIL, 2010, p. 2) 

Essas características técnicas são muito precárias, o que torna o equipamento 

obsoleto frente às tecnologias mais recentes. Alguns aparelhos celulares, por exemplo, 

possuem maior capacidade de processamento e de armazenamento que os indicados nas 

características descritas no manual. Embora tenha sido planejado para evitar riscos de 

danos, a sua forma não é das mais atraentes, principalmente, para os alunos jovens que 

possuem ou acessam outros dispositivos, com telas maiores e mais rápidos no 

processamento dos dados. O software47 livre que, a meu ver, é um diferencial no 

equipamento, pois, poderia proporcionar a sua popularização junto ao público jovem, 

não foi bem recebido pelos estudantes. A própria lentidão e/ou travamento do 

equipamento pode ocorrer em função desse software, que dependendo da atividade pode 

exigir mais memória no processamento dos dados e causar esses problemas. 

A Instituição de Ensino Superior – UFG – responsável pelo programa no estado 

de Goiás promoveu, recentemente, a troca do sistema operacional desses equipamentos 

em algumas escolas, inclusive na escola municipal em que foi desenvolvida essa 

pesquisa. Segundo alguns alunos do período matutino dessa escola, a substituição do 

sistema tornou o aparelho um pouco mais rápido no processamento dos dados (abrir ou 

fechar programas, acessar ou fechar arquivos, etc.), mas, ainda assim, a limitação do 

laptop é significativa e bastante criticada por eles. Já para os alunos do período 

vespertino, a troca do sistema operacional com a instalação de alguns aplicativos 

melhorou o aparelho. 

                                                 
47
  Software livre é definido como qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, 

estudado, modificado e redistribuído com algumas restrições. A liberdade de tais diretrizes é central ao 
conceito, o qual se opõe ao software proprietário que não pode ser alterado e é comercializado na busca 
do lucro. A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença e tornar o código 
do programa disponível. Esta definição se encontra no site portal do software livre 
<http://www.softwarelivre.gov.br/tire-suas-duvidas/o-que-e-software-livre> 
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Embora com as limitações apresentadas, o laptop é visto pela gestão, 

coordenação e pelos professores participantes da pesquisa como um avanço, um recurso 

que contribuiu para melhorar as aulas. As características físicas desse equipamento não 

foram criticadas por esses sujeitos, que enfatizaram o problema da conexão com a 

Internet como o ponto falho do programa. Mesmo a lentidão do primeiro sistema 

operacional do laptop não foi tão destacada por esses sujeitos. 

Já para os alunos dos grupos focais, o equipamento é muito limitado e poderia 

ser substituído por tablets ou smartphones. Mas, mesmo com as limitações e críticas, 

esses alunos indicaram o uso dos laptops como um diferencial nas aulas, ou seja, o seu 

uso é aguardado por eles. E a possibilidade de levar o aparelho para suas residências foi 

considerada positivamente pela maioria dos alunos, mesmo por aqueles que indicaram 

possuírem aparelhos com melhores configurações técnicas. 

Conforme já indicado anteriormente, Chaves (2006) considera a entrega de 

equipamentos como um dos critérios para promover a chamada inclusão digital, porém, 

insuficiente se não contar com os outros dois critérios já anunciados nesse trabalho. Se o 

programa governamental pretendia alcançar a inclusão digital desses sujeitos, os alunos 

e professores das escolas públicas, e promover a sua imersão na cultura digital, 

conforme os objetivos apresentados, a escolha dessa tecnologia limitou a concretização 

dessa proposta.  

Conforme os dados obtidos juntos aos sujeitos participantes, alunos e 

professores possuem, em sua maioria, aparelhos com tecnologias mais recentes e 

conseguem melhores resultados do que com os laptops do PROUCA, e mesmo aqueles 

que não possuem podem ter fácil acesso em lan houses, em centros comunitários e/ou 

de inclusão digital, comuns nos centros urbanos Então, a razão de entregar 

equipamentos e promover a inclusão digital para sujeitos que, de alguma forma, já se 

encontram incluídos digitalmente acaba sendo inócua, especialmente por não 

contemplar uma inclusão plena, mas, parcialmente, só com a entrega dos equipamentos. 

Concordando com Paro (1999), quanto à importância social das escolas na atualização 

histórico-cultural das novas gerações, avalio que as tecnologias digitais nas escolas 

públicas podem contribuir nessa atualização, especialmente com a produção do 

conhecimento que já se encontra digitalizada em vários bancos de dados e disponíveis 
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nas redes, em especial na Internet. Defendendo a inclusão digital via ambiente escolar, 

Bonilla (2010, p. 44) afirma que:  

[...] consideramos a escola como lócus primeiro e natural dos 
processos de “inclusão digital”, aqui entendida como formação da 
cultura digital, uma vez que se constitui ela em espaço de inserção dos 
jovens na cultura de seu tempo – e o tempo contemporâneo está 
marcado pelos processos digitais. Como a escola deve ser espaço-
tempo de crítica dos saberes, valores e práticas da sociedade em que 
está inserida, é da sua competência, hoje, oportunizar aos jovens a 
vivência plena e crítica das redes digitais 

Para que ocorra essa vivência plena das redes digitais, conforme apregoada pela 

autora, é preciso contemplar a escola com condições estruturais que possam permitir o 

pleno desenvolvimento dos sujeitos. É preciso que os programas governamentais de 

inclusão das tecnologias digitais, por meio do ambiente escolar, transformem-se em 

políticas solidamente estruturadas para garantir as condições necessárias ao 

funcionamento desses programas. Conforme descrito nesse trabalho, há escolas que não 

possuem nem capacidade elétrica para o carregamento dos laptops e, embora contem 

com os equipamentos, não podem usar por conta de um elemento básico que é a energia 

elétrica, o que denota falta de planejamento das instâncias envolvidas ou um uso 

eleitoreiro do programa. 

E, além do atendimento às condições estruturais das escolas públicas e da 

inserção das TIC em sua realidade, é preciso que haja formação contínua para os 

professores poderem utilizar e incorporar essas tecnologias ao seu fazer pedagógico. E, 

finalmente, para que ocorra a inclusão dos sujeitos é preciso contemplar os demais 

participantes, ou seja, é preciso englobar a comunidade escolar. 

Ao propor a disponibilização do laptop para o aluno levar para casa, o PROUCA 

almejava a inclusão de outros sujeitos, como os pais dos estudantes. Mas, nas escolas 

participantes dessa pesquisa, essa disponibilização ainda não foi implementada. Para 

Lavinas e Veiga (2012, p. 20), 

[...] ao contrário do que pensam muitos professores reticentes ao uso 
domiciliar do laptop UCA, autorizar sua posse real pelo aluno – que 
deve dele dispor livremente – é a melhor maneira de fomentar a 
inclusão digital e renovar o interesse pela escola e pelo aprendizado. 
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Evidentemente que para atingir a inclusão digital só essa disponibilização não 

basta, conforme já assinalei em outras passagens desse trabalho. Se a própria escola, que 

deveria ser o lócus privilegiado para atingir a inclusão digital dos sujeitos participantes 

de seu cotidiano, não conta com as mínimas condições para que ela ocorra, é de se 

esperar que outras realidades sofram de limitações iguais ou maiores do que as dessa 

instituição. Como afirma Bonilla (2010, p. 44),  

[...] muito precisa ser investido para que a escola se transforme num 
espaço de formação, dos professores, dos alunos e da comunidade 
escolar, para a vivência plena da cultura digital, como parte integrante 
de sua proposta pedagógica. Observamos que esta perspectiva parece 
estar ainda distante das atuais formulações políticas. 

Considero relevante destacar que, numa sociedade extremamente dividida como 

a brasileira, de graves contrastes sócio-econômicos, a precariedade das condições 

materiais das escolas públicas, bem como a qualidade dos materiais e equipamentos 

disponibilizados, como o laptop educacional do PROUCA, reflete o descaso de uma 

elite política e econômica alheia às necessidades das populações mais carentes. 

Conforme já indicado anteriormente, as determinações dos organismos multilaterais nas 

políticas educacionais brasileiras são instituídas com o consentimento da elite política, 

são acordos bilaterais e possuem orientações pragmatistas, utilitaristas e tecnicistas. 

As políticas educacionais na perspectiva dos organismos multilaterais 

consideram currículo e escola como instrumentos para resolver problemas sociais ou 

econômicos, atendendo aos interesses do mercado. Dessa forma, segundo Libâneo 

(2013), a escola ao atender às orientações prescritas pelos organismos multilaterais 

perde o foco, substituindo conhecimento e aprendizagem por um currículo baseado em 

habilidades e competências desprovidas de reflexividade. 

Assim, há uma priorização no desenvolvimento de habilidades e competências 

requeridas pelo mercado de trabalho. A inclusão das tecnologias digitais nas escolas 

teria essa atribuição, ou seja, capacitar os alunos para lidarem com elas no trabalho, 

porém, devido aos problemas estruturais e à obsolescência dessas tecnologias, até a 

formação para o mercado fica comprometida. 
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4.1.2. A falta de laboratórios de informática nas escolas  

O laboratório de informática esteve presente em outras propostas de inclusão 

digital via ambiente escolar, conforme os programas apresentados no transcorrer desse 

trabalho. O próprio Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo (em vigor 

desde 1997), tem entre seus objetivos iniciais a entrega dos laboratórios e a difusão da 

tecnologia informática, hoje ampliada para outras tecnologias digitais. 

Conforme já indicado anteriormente, as escolas recebiam computadores 

(desktops) do ProInfo de acordo com o seu quantitativo de alunos, sendo que o maior 

número se constituía de 22 microcomputadores (desktops ou computadores de mesa). O 

Ministério da Educação – MEC, por meio desse programa, entregava os equipamentos 

e, em contrapartida, as secretarias estaduais e municipais deveriam providenciar as 

instalações para os laboratórios de informática nas escolas públicas. A manutenção 

técnica desses aparelhos deveria ficar a cargo das secretarias também, mas, como já 

indiquei num estudo anterior (SANTOS, 2007), acabava recaindo sobre as unidades 

escolares, que em muitos casos não tinham como fazê-la, relegando os equipamentos ao 

sucateamento. 

Uma queixa recorrente de gestores e professores, além do sucateamento dos 

computadores por falta de manutenção técnica ou de peças desses laboratórios, era 

quanto ao número de equipamentos, considerado sempre aquém da demanda escolar. As 

escolas não conseguiam promover um uso individualizado dos computadores, quando 

os professores utilizavam-nos nas atividades pedagógicas era preciso colocar mais de 

um aluno num mesmo equipamento, o que desestimulava o uso por parte dos docentes e 

dos próprios estudantes. 

A alternativa do computador portátil individual proposta pelo PROUCA foi, de 

certa forma, atender à solicitação das escolas por mais computadores, permitindo um 

maior número de indivíduos para utilizá-los. Acontece que, com a menor quantidade de 

computadores dos laboratórios o professor já enfrentava dificuldades para verificar e 

filtrar os acessos e coordenar os usos, com o aparelho individual portátil (mesmo não 

funcionando plenamente) ampliam-se essas dificuldades. E, com essa ampliação, 

surgem os regulamentos e controles, conforme discorrido sobre o uso das redes sociais 
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nessa pesquisa, pois, num cotidiano atarefado, complexo e precário como é o escolar, na 

maior parte das vezes, restam poucas alternativas além da regulação. 

Mesmo com a entrega dos laptops educacionais, algumas escolas estão 

recebendo, também, equipamentos para os laboratórios de informática, como no caso da 

escola estadual onde desenvolvi essa pesquisa. E é preciso destacar que, mesmo com os 

aparelhos individualizados, os alunos expressaram a importância do laboratório de 

informática, solicitando que a Secretaria de Estado da Educação – SEE providenciasse a 

instalação elétrica e lógica (que permite conexão à Internet) para verem os 

equipamentos funcionando. 

Para os alunos do grupo focal, da escola estadual, a instalação do laboratório de 

informática seria um recurso valioso para enriquecer as aulas e, talvez, mais interessante 

do que os laptops, uma vez que os computadores dispõem de uma tecnologia melhor em 

termos de design, de processamento e de armazenamento de dados. 

Diante das deficiências técnicas do aparelho individualizado e da restrição de 

seu uso ao ambiente escolar, como ocorre, não seria mais interessante ampliar o número 

de computadores, fornecerem a infraestrutura e a manutenção técnica aos laboratórios 

de informática do que investir na compra de aparelhos defasados? E, mesmo que 

substituam essa tecnologia, como tem sido indicado com a compra de tablets pelo MEC, 

será que os problemas detectados podem ser resolvidos com a simples troca de 

tecnologias? As pesquisas relativas ao PROUCA, apresentadas no transcorrer desse 

trabalho, apontaram os problemas estruturais como os maiores empecilhos para o êxito 

do programa, então, estes problemas não são pontuais, eles são determinantes, até certo 

ponto, para que os programas de inclusão digital via escola possam funcionar. E, se 

programa após programa esses problemas estruturais permanecem é porque a 

intencionalidade política que os alicerçam não visa promover uma real inclusão digital 

dos sujeitos das escolas públicas. 

Se a intencionalidade política fosse, realmente, de promover a inclusão digital 

dos sujeitos da escola, da forma como é preconizada pelos programas, promovendo sua 

“imersão na cultura digital”, os problemas estruturais já teriam sido sanados e as 

tecnologias seriam vistas de forma mais ampla, ou seja, os laboratórios de informática, 

os laptops e os demais dispositivos que adentram os muros das escolas não seriam 
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considerados isoladamente, mas, como um conjunto de recursos disponíveis para 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Da forma como são propostas, é como 

se uma tecnologia inviabilizasse o uso de outra. Substituem-se as tecnologias, os 

equipamentos, mas, permanecem as estruturas que obstaculizam o trabalho didático, 

pedagógico, de construção do conhecimento.  

Conforme já discorrido nesse trabalho, as determinações políticas e econômicas 

do governo atreladas às orientações e prescrições dos organismos multilaterais apontam 

a inclusão de tecnologias como panacéia para os problemas relacionados à 

aprendizagem. Condicionada por estas prescrições, as tecnologias são associadas ao 

desenvolvimento de competências e habilidades como se a aprendizagem tivesse se 

transformado num “pacote restrito e elementar de destrezas úteis para a sobrevivência e 

para as necessidades imediatas e mais elementares das pessoas” (TORRES, 2001, p. 

40).  

As limitações impostas ao uso das tecnologias digitais nas escolas, expressas 

tanto na precariedade das condições materiais, quanto na falta de formação permanente 

e crítica dos professores e demais funcionários para o seu uso com os alunos, são 

resultados das políticas educacionais em curso sob o ideário neoliberal. Um dos 

aspectos mais visíveis desse ideário, os exames nacionais de avaliação, exercem tal 

pressão sobre professores, gestores e alunos, que dificulta qualquer proposta pedagógica 

que não tenha por objetivo preparar os alunos para essa finalidade. 

Dessa forma, o uso das tecnologias digitais que, a meu ver, poderia potencializar 

o trabalho pedagógico da escola e contribuir para a aprendizagem e a construção do 

conhecimento de alunos e professores, fica só a nível de potência, ou seja, não se 

concretiza no cotidiano escolar. Como possibilidade, o uso de computadores, laptops, 

Internet no ambiente escolar, poderia contribuir no desvelamento da realidade, na 

organização dos sujeitos, na ampliação da cidadania e na reivindicação dos direitos. 

Resulta daí a intencionalidade política em manter precárias condições estruturais e 

grandes limitações para que essas tecnologias não sejam plenamente incorporadas ao 

cotidiano escolar. Por outro lado, a entrada desses equipamentos nas escolas serve como 

discurso da inclusão social e digital. 
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4.1.3. Os problemas de conectividade à Internet  

Algumas características do laptop do PROUCA foram enfatizadas como 

diferenciais com relação aos programas anteriores de inclusão das tecnologias digitais 

via ambiente escolar. Para Almeida e Prado (2013, p. 38), “outro cenário se descortina 

com um novo sistema tecnológico – o laptop – que propõe conectividade, mobilidade, 

interatividade e imersão, características tecnológicas que interferem diretamente nas 

dimensões educacionais”. Dentre essas características, a conectividade ressalta como 

potencializadora da imersão dos sujeitos da escola na cultura digital.  

O laptop do programa foi planejado para proporcionar rápida conexão por meio 

de uma rede sem fio, possibilitando a constituição de múltiplas comunidades de 

aprendizagem e favorecendo o trabalho cooperativo, segundo as funcionalidades do 

aparelho já descritas. Essa possibilidade, no entanto, não chegou a se concretizar nas 

escolas em que se desenvolveu essa pesquisa. 

Por meio da conexão com a Internet os professores das escolas poderiam propor 

trabalhos colaborativos, em que os alunos poderiam exercitar a autoria, avançando nas 

pesquisas e desenvolvendo sua própria aprendizagem, conforme se depreende das 

orientações do programa citadas anteriormente. Mas, os problemas de conexão com a 

Internet são constantes, desde o início do programa nas escolas de Goiás. 

E as experiências de uso do acesso à Internet, conforme descrito nos grupos 

focais, se pautam em pesquisas em sites de buscas, em copiar das páginas acessadas 

para o caderno, sem a constituição de comunidades de aprendizagem, defendidas pelo 

programa. Os alunos demonstraram que o uso do laptop em sala de aula, mesmo para 

copiar das páginas acessadas, é melhor do que copiar do quadro. O uso do aparelho, por 

si só, é visto como uma alternativa à rotina das aulas. Mas, a motivação maior está no 

acesso às redes sociais, aos sites de jogos e de vídeos, mesmo com toda a vigilância e 

regulação da escola. 

O significado no uso da Internet varia conforme os sujeitos das escolas. Os 

professores procuram utilizá-la para pesquisas sobre os conteúdos trabalhados, muitas 

vezes com dificuldades para orientar a procura e organização do material, pois, 

ressentem-se da falta de formação adequada para tanto. Quando os professores solicitam 

a cópia de conteúdos da Internet, conforme relatado pelos grupos focais, demonstram 
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que a utilização dos laptops ocorre por conta das cobranças de gestores e dos próprios 

alunos e não por conta de uma significação que esta atividade possa ter em sua 

disciplina. 

Para os alunos, o acesso à Internet só possui significado se puderem acessar as 

páginas de sua predileção. O acesso às redes sociais foi um assunto recorrente nos 

grupos focais e demonstra que, pelo menos para os alunos que participaram, a Internet 

se resume a elas. A possibilidade de constituir conhecimentos, de formar uma 

comunidade de aprendizagem, de elaborar pesquisas, não foi aventada pelos 

participantes dos grupos. A própria elaboração de páginas para a Internet, como um 

blog não foi sequer citada pelos alunos, o que demonstra certo limite em seu uso. 

A persistência do problema com a conexão à Internet, no entanto, dificulta os 

acessos, as pesquisas e a formação das comunidades de aprendizagem, conforme 

apregoadas pelo Grupo de Trabalho do Programa UCA – GTUCA. Para alcançar estes 

objetivos além da resolução do problema de conexão com a Internet, será preciso 

investir na formação dos professores, alterar a rigidez da rotina escolar e criar uma 

cultura que efetive o uso da rede para o surgimento das “comunidades de 

aprendizagem”. 

Ao proporem a criação dessas comunidades, sem darem as mínimas condições 

de efetivação aos professores, abrem-se brechas para as críticas, culpabilizando-os pelo 

fracasso eminente de tal proposta. A imersão na cultura digital, além do mero acesso às 

páginas da Internet, proporcionando o desenvolvimento da autoria, da elaboração de 

páginas, da colaboração no processo da aprendizagem, do entendimento da 

funcionalidade da rede torna-se uma falácia, por total falta de condições para alcançá-

las. 

A imersão na cultura digital, que poderia avançar para o que Winner (2010) 

chama de cidadania digital promovendo uma maior participação política dos indivíduos, 

acaba comprometida com a obsolescência da tecnologia disponibilizada no laptop e 

com os problemas de conexão com a Internet apresentados pelos alunos e demais 

sujeitos das escolas. É possível inferir que, aqui também, há uma clara intencionalidade 

política no sentido de que não ocorra essa cidadania digital. Indicando a possibilidade 
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de autonomia que a Internet propicia aos sujeitos, o que poderia contribuir para 

constituir essa cidadania digital, Castells (2013, p. 13) afirma que: 

[...] as relações de poder são constitutivas da sociedade porque aqueles 
que detêm o poder constroem as instituições segundo seus valores e 
interesses. O poder é exercido por meio da coerção (o monopólio da 
violência, legítima ou não, pelo controle do Estado) e/ou pela 
construção de significado na mente das pessoas, mediante 
mecanismos de manipulação simbólica. (...) Entretanto, uma vez que 
as sociedades são contraditórias e conflitivas, onde há poder há 
também contrapoder – que considero a capacidade de os atores sociais 
desafiarem o poder embutido nas instituições da sociedade com o 
objetivo de reivindicar a representação de seus próprios valores e 
interesses. 

Como é possível depreender da afirmação do autor, numa sociedade cindida e 

excludente como a atual, os sistemas institucionais refletem as relações de poder e só a 

ação dos sujeitos históricos, homens e mulheres organizados, pode alterar essa realidade 

naquilo que é designado por Castells (2013) como contrapoder. Assim, considero a 

cidadania digital nessa perspectiva, na possibilidade de se contrapor ao estabelecido, de 

servir como contrapoder aos interesses instituídos que, no caso das escolas pesquisadas, 

mantém a precariedade das condições materiais de trabalho, dificultando a reflexão e o 

desvelamento da realidade constituída por interesses que passam além da emancipação 

do sujeito e privilegiam as determinações econômicas. 

4.2. A inclusão digital proporcionada pelo PROUCA 

O termo inclusão, utilizado nesse trabalho em outras passagens, tem o 

significado de incluir algo ou alguém que esteja fora. Para alguns autores (BONILLA, 

2010; BONETI, 2006; SORJ; GUEDES, 2005), o termo é reducionista e ideológico e se 

trata de uma positivação de uma problemática social, a da exclusão (BONILLA, 2010). 

Dessa forma, a inclusão aparece, geralmente, associada com as estratégias de superação 

da pobreza (BONETI, 2006). Para este autor, muito mais do que um termo “entende-se 

(...) que a inclusão, antes de se constituir uma noção ou conceito de uma ação positiva 

(em oposição à exclusão) se constitui em um discurso” (p. 188). 

Dessa forma, a inclusão digital proposta pelo Programa Um Computador por 

Aluno – PROUCA e manifestada como positiva por gestoras e professores das escolas 

pesquisadas, se dá pela alocação de equipamentos, no caso os laptops, mas, não atinge 

plenamente os sujeitos.  



 

 

208 

Este tipo de inclusão, que se dá pela inserção de equipamentos em realidades 

geralmente pobres, traz um apelo midiático significativo, porém, não abrange a questão 

de forma completa. Para Bonilla (2010), as iniciativas governamentais de inclusão 

digital devem pautar-se por questões relacionadas “à capacitação da população para o 

uso, oferta de serviços e conteúdos e as formas de utilização dessas tecnologias (...) 

fundamental para uma efetiva democratização das TIC” (p. 42). 

Trabalhando com a dualidade inclusão-exclusão, Sorj e Guedes (2005) afirmam 

que políticas públicas podem aproveitar as novas tecnologias para diminuir a exclusão 

digital, que se configura nas consequências sociais, econômicas e culturais da 

distribuição desigual no acesso a computadores e Internet. Para esses autores, 

políticas públicas podem aproveitar as novas tecnologias para 
melhorar as condições de vida do conjunto da população e dos mais 
pobres, mas a luta contra a exclusão digital é sobretudo, uma luta para 
encontrar caminhos para diminuir o impacto negativo das novas 
tecnologias sobre a distribuição de riqueza e oportunidades de vida 
(SORJ; GUEDES, 2005, p. 102). 

Apesar da pertinência da análise citada é preciso cuidado para não associar de 

forma automática inclusão de tecnologias com inclusão social; com o determinismo 

tecnológico, visto como agente de mudanças em detrimento da ação humana. Isto 

porque, como já discorrido, os organismos multilaterais que financiam ações, programas 

e políticas nos países emergentes ou em desenvolvimento, em setores estratégicos da 

economia e da sociedade, prescrevem orientações que defendem essas mesmas 

premissas destacadas acima. 

Conforme indicado no transcorrer desse trabalho, a inserção das tecnologias nas 

escolas, mesmo sendo vista como inclusão digital, não ocorre plenamente devido às 

questões relacionadas à infraestrutura e à democratização efetiva de seu uso. Os 

problemas apontados quanto aos limites das tecnologias disponibilizadas, os laptops e a 

conexão à Internet, bem como a ausência de propostas para contemplar os alunos do 

período noturno nas escolas participantes dessa pesquisa, indicam que até mesmo este 

aspecto básico da inclusão digital, que é a disponibilização dos equipamentos não foi 

alcançado. 

Além disso, é preciso considerar, como alerta Bonilla (2010), a necessidade de 

ultrapassar a ideia de uso das TIC como ferramenta de capacitação para o mercado de 
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trabalho, por meio de cursos técnicos para a população de baixa renda, ou como 

recursos didáticos em que predomina o ensino conteudista da escola, espaço em que é 

normalmente proibido o acesso a salas de bate-papo, jogos, redes sociais, entre outros 

sites. Em oposição a esses sentidos, Bonilla (2010, p. 42) aponta que: 

Enquanto isso acontece nos espaços de acesso público, os filhos das 
famílias com melhor poder aquisitivo estão explorando ampla e 
livremente os ambientes digitais, vivenciando a cultura, a 
interatividade, a produção colaborativa, a partir de seus computadores 
pessoais, em casa. Obviamente, promover uma iniciação da 
população, no uso das tecnologias, a chamada alfabetização digital, 
não deixa de ser uma ação social válida. No entanto, o que se discute é 
o quanto tais abordagens contribuem para que os sujeitos se articulem 
ativamente nas dinâmicas sociais contemporâneas, através das 
tecnologias, para gerar as transformações necessárias às suas 
demandas sociais, culturais e políticas. 

Esse quadro perpetua-se na inserção das tecnologias no ambiente escolar, por 

conta das determinações político-econômicas evidenciadas anteriormente, pela rigidez 

dessa instituição e por falta de uma percepção crítica da mídia pelos sujeitos das 

escolas. Assim, com tal quadro, entende-se a avaliação positiva que professores, 

gestores e alunos fazem dessas ações de inclusão das TIC na realidade escolar, como no 

caso os equipamentos do PROUCA. 

Avalio que da forma como ocorre o que se convencionou chamar de inclusão 

digital, em programas governamentais como o desse estudo, gerada em uma lógica 

legitimada na distribuição desigual das riquezas, dos investimentos públicos e dos 

privilégios, ou seja, a exclusão a que esses sujeitos das escolas públicas estão expostos é 

tão significativa que mesmo uma inclusão como a do PROUCA, que se pauta pela 

entrega dos laptops, e que pode ser identificada como subalterna, precária e 

marginalizada é bem vista, considerada como um avanço para os parâmetros que esses 

sujeitos têm na realidade vivenciada. Tanto é que, mesmo com os problemas estruturais 

indicados, não há uma percepção crítica dos participantes quanto às limitações que os 

mesmos promovem inutilizando a proposta de inclusão. 

As estruturas políticas, econômicas e culturais do atual modelo de produção que 

vigora atualmente indicam que a inclusão digital, tanto quanto a social, são pautas de 

lutas, de projetos contra hegemônicos, que precisam ser articulados pela sociedade 

organizada. A escola pública é um lócus privilegiado para a pertinência desse debate, 
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pois, lida com vários sujeitos e dispõe de condições de atualizar historicamente as novas 

gerações. Mas, como já indicado, as determinações econômicas e as proposições para 

essa instituição tem esgotado a sua capacidade de atualização, esvaziando-a de sua 

função política, de seu sentido social, e enchendo-a de exigências e atribuições para 

torná-la mais vulnerável. Bonilla (2010, p. 43) afirma que: 

[...] as escolas públicas enfrentam grandes dificuldades de ordem 
estrutural, pedagógica e tecnológica. Poucos alunos têm acesso aos 
computadores em suas escolas e mais reduzido ainda é o número de 
professores que propõem atividades de aprendizagem articuladas 
diretamente com as TIC. Quando isto acontece, elas são utilizadas 
numa perspectiva instrumental, com cursos básicos em torno de algum 
software, ou para fazer uma pesquisa na internet, que em nada muda 
as dinâmicas já instituídas pela escola e que há muito vêm sendo 
criticadas; também porque essas atividades, muitas vezes, são 
coordenadas pelos responsáveis pelos laboratórios e não pelos 
professores de sala de aula, ou então, porque os professores não 
possuem formação para propor outras atividades, além das 
tradicionais pesquisas. 

Alguns aspectos são relevantes na análise efetuada pela autora, porém, é preciso 

acrescentar que este funcionamento atende a proposta de inclusão defendida pelos 

organismos multilaterais e pela elite político-econômica do país. A própria formação do 

professor, indicada pela autora, pode ser questionada, pois, da forma como é 

preconizada só irá reforçar o caráter instrumental de sua atividade. Para Pretto (2012), 

qualificar o trabalho cotidiano dos professores é fundamental se a meta for modificar a 

realidade educacional do país, porém, essa qualificação deve servir para que o professor 

entenda o uso dessas tecnologias numa perspectiva de ciência e de construção do 

conhecimento, não só com ações instrumentalizadas de acionar softwares ou ligar 

equipamentos. E essa crítica final é feita, justamente, às formações propostas pelo 

PROUCA a que o autor acompanhou. 

É imprescindível, portanto, que os professores e alunos possam utilizar esses 

equipamentos numa perspectiva crítica, para além da instrumentalização técnica, 

participando ativamente da cibercultura, não só como consumidores, mas, como 

produtores dessa cultura. Para que isto ocorra é preciso que as condições materiais 

sejam alteradas, o que só poderá ser atingido pela organização do coletivo escolar. É 

necessário que a imersão na cultura digital possa contribuir para ampliar a capacidade 

de reflexão e de contestação à ordem vigente, desvelando os interesses econômicos e 

políticos que perpetuam a desigualdade e, consequentemente, a exclusão. 
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A imersão na cultura digital preconizada pelo programa deveria, a meu ver, 

proporcionar este desvelamento da realidade. Os sujeitos das escolas ao imergirem na 

cultura digital deveriam ir além do consumo de seus produtos, pois, poderiam articular 

propostas e projetos, desenvolvendo comunidades colaborativas de aprendizagem, de 

interesses sociais e políticos, que fizessem a contra hegemonia aos interesses meramente 

econômicos nas escolas e sociedades. 

Os alunos e professores avaliam positivamente a entrada das tecnologias digitais 

no ambiente escolar, conforme descrito nesse trabalho, o que contribui para alcançar 

esse nível de compreensão e de uso dos recursos disponibilizados. Evidentemente que, 

diante de tanta precariedade, é um trabalho que demanda tempo. Mas, é preciso ter 

utopia de que a inclusão digital via ambiente escolar possa contribuir para ampliar a 

cidadania.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utopia está lá no horizonte. 
Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. 
Para que serve a utopia? 

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. 
Eduardo Galeano. 

A presente investigação sobre o Programa um Computador por Aluno – 

PROUCA representou em sua trajetória e constituição um esforço de sistematização, de 

análise e de compreensão da política de inclusão digital via ambiente escolar. Ao 

mesmo tempo, significou a busca pelo entendimento de como essas tecnologias 

adentram os muros das escolas públicas e como os sujeitos que vivenciam a realidade 

escolar, em especial os alunos, as utilizam no seu fazer didático-pedagógico. 

Os dados coletados revelam uma realidade precária, limitada por determinações 

e prescrições que impedem a formação de uma consciência crítica e autônoma dos 

sujeitos participantes. Dessa forma, a suposição de condições inéditas para o exercício 

da cidadania, trazidas ou potencializadas pela tecnologia digital e, principalmente, pela 

Internet, conforme aponta Becker (2008), subordina-se a uma lógica excludente que 

mascara as desigualdades e não permite um trabalho educativo que faça avançar a 

autonomia dos sujeitos, ampliando sua cidadania. 

No processo histórico constituído de inclusão das tecnologias na educação 

brasileira, as prescrições técnicas, tecnicistas, utilitaristas, quase sempre sobrepujaram 

as concepções humanistas. Mas, isto é perceptível em toda trajetória educacional 

brasileira, pois, a própria história da educação no Brasil é constituída de lacunas, de 

vazios, quando se refere às camadas excluídas da população. Considerando essas 

premissas, o objetivo desse estudo de verificar como se dá o uso e a apreensão dos 

equipamentos do PROUCA pelos alunos das escolas públicas de Goiânia, no sentido de 

compreender a elaboração e a implementação de políticas públicas de inclusão digital 

via ambiente escolar, encontrou uma realidade marcada pela precariedade das condições 

materiais, das deficiências infraestruturais, mas, também pela potencialidade de 

transformação dos sujeitos das escolas. E as prescrições e determinações que partem de 
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diferentes instâncias acabam afetando a realidade escolar e dificultando a realização do 

trabalho didático-pedagógico dos sujeitos envolvidos. 

Assim, o referencial teórico utilizado nesse trabalho serviu para entender como 

os alunos das escolas públicas de Goiânia, contemplados com os laptops do PROUCA, 

se situam na chamada sociedade em rede. Com este referencial evidenciou-se a 

distância entre as políticas de inclusão digital via ambiente escolar, a sua real efetivação 

e o alcance dos sujeitos envolvidos, pois, a situação encontrada denota as contradições 

de uma sociedade excludente na qual predominam interesses econômicos que 

sobrepujam a formação humanista e a busca da consciência autônoma. A inclusão 

digital presenciada nas escolas pesquisadas ficou só na entrega dos equipamentos e a 

imersão na cultura digital preconizada pelo programa não foi nem de leve tangenciada, 

o que reduz em muito a participação nessa nova realidade e a consequente cidadania. 

Por outro lado, o uso dos Grupos Focais permitiu dar voz aos alunos e desvelar a 

compreensão que possuem quanto às limitações e possibilidades do laptop recebidos do 

PROUCA. Apesar da precariedade presenciada e das reiteradas críticas ao equipamento 

e à conexão com a Internet, de forma geral os alunos participantes dos grupos 

demonstraram interesse em utilizar os laptops, mesmo com todas as limitações 

indicadas no transcorrer desse trabalho. Isso demonstra a ênfase que os recursos 

tecnológicos – especialmente os aparelhos de tecnologias recentes – possuem na 

sociedade, a forma como entram nas escolas e são utilizados, bem como, os limites da 

instituição escolar frente à alunos ávidos pela incorporação desses recursos ao processo 

pedagógico. 

Entre os objetivos do PROUCA destacam-se a constituição de comunidades de 

aprendizagem e o trabalho colaborativo entre os alunos e seus professores. Embora não 

esteja explicitado nesses objetivos, há indícios de que tanto o trabalho colaborativo, 

quanto às comunidades de aprendizagem, ligam-se diretamente ao trabalho no 

ciberespaço. Entre as características do laptop educacional entregues às escolas e 

divulgadas pelo programa destacam-se: a mobilidade, a conectividade, o uso do 

equipamento por todos os alunos e professores e a imersão na cultura digital. Estas 

características indicam dimensões que vão além do mero manuseio ou acesso ao 

equipamento, sinalizando para usos diversos e, consequentemente, o desenvolvimento 

de comunidades de aprendizagem e o trabalho colaborativo. Acontece que, para 
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alcançar estes objetivos, as escolas deveriam contar com a estrutura de conexão 

funcionando, pois, sem acesso à Internet, como foi demonstrado ao longo desse 

trabalho, a aprendizagem enunciada, que poderia ocorrer pela interação nas redes 

constituídas por alunos e professores, fica só a nível de “potência”, isto é, de 

possibilidade, não se efetivando em ato, em alterações no fazer dos sujeitos das escolas. 

Como já indicado ao longo desse trabalho, os problemas estruturais dificultam 

ou impedem o acesso à Internet e, consequentemente, à constituição das comunidades 

de aprendizagem que se daria, principalmente, no mundo virtual. Por outro lado, a 

formação oferecida aos professores, conforme indicaram os participantes dessa 

pesquisa, não foi suficiente para proporcionar-lhes segurança no acesso à rede e à 

constituição dessas comunidades. E é preciso considerar, ainda, que os usos que os 

alunos fazem não se restringem aos objetivos conteudistas das escolas. Quando as 

condições estruturais permitem, o acesso à Internet se dá no sentido de procurarem 

aquilo que faz parte de seu universo, ou seja, não demonstram interesse quanto às 

atividades propostas pelos professores que, geralmente, se limitam às pesquisas em 

bancos de dados predeterminados. Os alunos acessam suas comunidades, mesmo com 

as regulações que as escolas fazem ao seu acesso, mas com sentidos diferentes daqueles 

que foram pensados e estabelecidos como objetivos do PROUCA. Os usos se diferem e 

os sentidos também, enquanto os professores planejam um uso, digamos, didático-

pedagógico, o aluno pensa num uso mais lúdico, de acesso ao que lhe traz satisfação 

que, como foi visto, se limita na maior parte do tempo ao acesso às redes sociais. A 

própria regulação que a escola faz ao acesso às redes sociais já indica a diferença nos 

sentidos e usos que estes sujeitos possuem com relação ao laptop educacional. 

Nesse sentido, a utilização dos laptops educacionais do PROUCA, por 

professores e alunos das escolas que serviram como lócus para esta investigação, difere 

muito pouco do uso que era feito nos laboratórios de informática das escolas antes desse 

programa. Ou seja, a mudança de tecnologia, com as características de mobilidade e de 

conectividade dos laptops, não significou alterações substanciais no processo de ensino 

e de aprendizagem, nos indicativos dos professores e dos alunos.  

O programa preconiza a imersão na cultura digital, porém, não há indicativos do 

que vem a ser esta imersão e nem mesmo como alcançá-la, limitando-se a indicá-la com 

o trabalho colaborativo aliado às características de mobilidade e de conectividade do 
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laptop educacional já citadas. Compreendo esta imersão como um estágio em que os 

sujeitos conseguem navegar no ciberespaço, em três dimensões distintas e interligadas, 

quais sejam: a autoria, o trabalho colaborativo e a consciência do que faz e do que 

ocorre nesse espaço.  

Da forma como vêm ocorrendo nas realidades investigadas, a imersão é 

considerada apenas do ponto de vista da navegação, em que os sujeitos das escolas 

aparecem como meros consumidores de informações ou dados disponibilizados na 

Internet. O trabalho de autoria que poderia se dar, por exemplo, na elaboração de 

páginas, de blogs ou mesmo de comunidades, não ocorreu, seja por conta dos problemas 

de estrutura já citados, seja por conta das dificuldades dos professores em propor e 

manter tais atividades com seus alunos. E estas atividades poderiam ser desenvolvidas 

num processo colaborativo entre alunos/alunos, professores/alunos, 

professores/professores e demais participantes das unidades escolares, o que não foi 

presenciado ao longo da coleta de dados. O próprio sentido e uso da Internet pelos 

alunos, que em grande parte se constitui em acessar bancos de páginas (motores de 

busca mais populares da Internet) atendendo às solicitações de pesquisa dos professores, 

bem como o acesso às redes sociais (mesmo proibidas), se dá sem a plena consciência 

do processo e de sua participação nele. Assim, considero que a imersão na cultura 

digital não foi atingida, o que coloca em risco a participação desses indivíduos na 

sociedade em rede e na cibercultura. 

A cibercultura, nesse sentido, entendida para além dos aspectos tecnológicos, 

mas, como resultado de um processo cultural, humano. A cibercultura, para além da 

interconexão dos computadores, resulta da atividade dos sujeitos na produção e 

colaboração constitutivas deste espaço dinâmico em que predomina a comunicação e a 

interatividade, que é o ciberespaço. Assim, além das deficiências estruturais apontadas, 

que não permitem a adequada navegação dos sujeitos das escolas pesquisadas por este 

espaço, não houve atividades que pudessem contribuir para desenvolver a autoria, a 

comunicação e a interatividade, bem como a compreensão de que podem produzir e 

contribuir tanto para o desenvolvimento do ciberespaço quanto para a cibercultura, ou 

seja, passando de meros consumidores de bits, de páginas/sites, de informações para 

seus produtores.  
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Nos laboratórios de informática das escolas, quando havia conexão disponível, 

predominavam as pesquisas na Internet, sem um trabalho colaborativo, sem a 

construção das comunidades de aprendizagem, com vários alunos para um mesmo 

equipamento, dificultando a utilização e a compreensão do que estava sendo 

desenvolvido nos computadores, conforme indiquei em estudo anterior (SANTOS, 

2007). O laptop, enquanto aparelho individual, traz embutido em sua tecnologia a 

mobilidade, isto é, a possibilidade de uso para além dos limites das salas de aulas e do 

próprio laboratório. Mas, pelo que foi apresentado pelos participantes dessa 

investigação, isto ficou só a nível de possibilidade, uma vez, que o uso continua restrito 

ao ambiente da sala de aula, quase sempre limitado às pesquisas nos bancos de dados 

mais conhecidos da Internet. Assim, a mobilidade e a conectividade do aparelho, 

indicadas como diferenciais, não são utilizadas de forma adequada, uma vez, que 

permanece praticamente as mesmas atividades que eram desenvolvidas nos laboratórios 

de informática – que tinham mais limitações estruturais do que os laptops. 

Os alunos indicaram a precariedade da estrutura implementada para o 

funcionamento da Internet e criticaram a tecnologia disponibilizada por meio dos 

aparelhos do programa. Segundo os registros feitos, já descritos na apresentação dos 

dados, os equipamentos poderiam ser substituídos por outros com maior capacidade de 

processamento e armazenamento dos dados. E a falta de conexão à Internet ou a sua 

precariedade de funcionamento foram apresentadas nas duas unidades escolares 

pesquisadas como o aspecto mais negativo dessa política de inclusão digital via 

ambiente escolar. 

Mas, apesar da precariedade das condições materiais das escolas, das 

deficiências e limitações tecnológicas do equipamento disponibilizado pelo PROUCA, e 

mesmo da distância da proposta de imersão na cultura digital, esses aparelhos provocam 

o fascínio de alunos e professores. Tanto, que o seu uso é tido como um diferencial para 

aulas e professores, isto é, os melhores professores, que promovem as melhores aulas, 

são aqueles que utilizam os laptops, mesmo estes não funcionando a contento, devido a 

sua lentidão, e, muitas vezes, com dificuldades de conexão à Internet. Isto só evidencia, 

a meu ver, a precariedade da realidade escolar atual. 

Para Almeida e Prado (2011), o laptop educacional possui características 

técnicas – conectividade, interoperabilidade, mobilidade e imersão – que impulsionam a 
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inovação pedagógica, a constituição de redes de aprendizagem, podendo ser utilizado 

em diferentes atividades, em múltiplos espaços, permitindo o desenvolvimento do 

diálogo social e da aprendizagem pessoal e coletiva. Isto ocorreu, porém, só a nível de 

propaganda, ficou na potencialidade do equipamento que, mesmo com as limitações 

apresentadas, poderia promover alterações na realidade escolar, se esta dependesse 

apenas dele.  

Conforme apresentado, as determinações e prescrições, os limites da escola 

numa sociedade excludente e elitista desde suas origens, obstaculizam o adequado uso 

das tecnologias em seu cotidiano, no sentido de potencializar a criatividade e auxiliar na 

aprendizagem e na construção de conhecimentos dos alunos. Assim, os problemas 

estruturais das escolas, observados e relatados pelos sujeitos no transcorrer dessa 

pesquisa, obedecem ao princípio da inclusão digital subalterna, ou seja, se efetiva a 

entrega de equipamentos, mas, de forma parcial, como política compensatória, sem a 

real intenção de promover verdadeiramente condições de uso, de estudos e de vida mais 

digna para os indivíduos. 

Para Castells (1999), as funções e os processos dominantes na era da informação 

estão cada vez mais organizados em torno das redes. Para este autor, as redes 

constituem a nova morfologia social de nossa sociedade, que modifica substancialmente 

a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. E 

isto ocorre por conta do padrão tecnológico das redes, constituídas por nós e códigos de 

comunicação. E, nesse contexto, a rede se torna um instrumento apropriado para a 

economia capitalista voltada para a inovação, globalização e concentração 

descentralizada; para uma política destinada ao processamento instantâneo de novos 

valores e humores públicos e para uma organização social que vise a suplantação do 

espaço e invalidação do tempo. As características dessa nova realidade social, apontadas 

por Castells (1999), ampliaram-se exponencialmente. Tanto, que governos e regimes, 

políticos de diferentes matizes ideológicos e empresários procuram formas de regulação 

e de limitação no uso da rede, em especial da Internet. Assim, a questão proposta por 

Galloway (2010) – qual o potencial de uma rede? – demonstra a importância das redes 

no contexto contemporâneo e marcam as iniciativas de regulação de um espaço que, até 

então, se pautava pela autonomia e pela autoria dos indivíduos. 
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A utilização democrática das redes poderia contribuir para a efetivação da 

cidadania digital, indicada por Winner (2010). Porém, o próprio conceito de cidadania 

ao longo da história humana teve significados diferentes. Para os gregos de Atenas, da 

Antiguidade Clássica, por exemplo, a cidadania se restringia aos homens livres – 

mulheres e escravos não tinham participação política na sociedade – e isto numa 

civilização considerada precursora da democracia. Becker (2008) indica que o conceito 

de cidadania implica um sentido de pertencimento, um processo de identificação que se 

desenvolve com base em referências a partir das quais se define a inclusão ou a 

exclusão dos indivíduos. E que, embora a rede possa potencializar a ação daqueles que 

já possuem algum grau de comprometimento/engajamento, não consegue solucionar no 

nível da tecnologia questões que pertencem ao âmbito mais geral das relações sociais e 

políticas. Dessa forma, a utilização das redes nas escolas poderia potencializar o 

desvelamento da realidade político-social para alunos e professores, auxiliando-os a 

conhecerem seus direitos e deveres, atualizando os conhecimentos historicamente 

acumulados e propiciando a construção da aprendizagem; mas, isto pressupõe o 

funcionamento da conexão com a Internet, o conhecimento de sua lógica e estruturação 

e a imersão dos sujeitos na cultura digital, conforme indicado anteriormente. Da forma 

como está posto, o uso das redes nas escolas públicas, subordinadas a uma lógica 

excludente, não irá provocar alterações substanciais na realidade, será o mais do 

mesmo, ou seja, seu uso se restringirá às pesquisas que visam à memorização de 

conteúdos, à subordinação a determinados bancos de dados e o uso que se espera para 

conservar as atuais estruturas políticas, econômicas e sociais. 

O trabalho de autoria e de colaboração, a constituição de redes de aprendizagem 

e a possibilidade de ampliar a participação dos sujeitos, atingindo a cidadania digital 

ficam subordinados a esta lógica excludente que mantém as estruturas vigentes. 

Uma das conclusões desse estudo indica que a inclusão digital preconizada pelo 

programa, ocorre às margens de sua potencialidade. Ou seja, não há uma inclusão por 

conta dos problemas de infraestrutura e pelo fato de não contemplar os outros critérios 

além da mera entrega dos equipamentos. Além disso, não promoveu a imersão na 

cultura digital dos sujeitos das escolas pesquisadas. O uso limitado dos equipamentos e 

da conexão à Internet não permitiu o desenvolvimento das comunidades de 

aprendizagem, o trabalho colaborativo e o desenvolvimento da autoria. 
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Em outro sentido, mas contemplando a inclusão digital, não promoveu a 

inserção de outros sujeitos para o uso desse equipamento, conforme propugnado pelo 

programa e pelo governo. Este aspecto envolve, também, a questão da cidadania, 

especialmente, em realidades mais pobres e distantes dos grandes centros urbanos. 

O referencial teórico utilizado para este estudo permitiu fazer as análises 

apresentadas que são, evidentemente, parciais, provisórias e que possuem uma 

perspectiva dialética da realidade investigada. Outras abordagens, portanto, sobre essa 

realidade podem e devem ocorrer, permitindo a construção do conhecimento. Mas, este 

estudo contribui, a meu ver, no aprofundamento do conceito de inclusão digital, uma 

vez que é ampliado para uma participação mais ativa e plena dos indivíduos na cultura 

digital, caracterizada por uma associação entre inclusão digital, imersão na cultura 

digital e cidadania. E analiso que esta inclusão encontra-se limitada por determinações e 

prescrições, limitada por interesses econômicos, que mostram esses programas 

governamentais de inclusão digital via ambiente escolar enredados em contradições 

patentes, como o confronto na realidade investigada entre as precárias condições de 

infraestrutura e a disponibilização de uma tecnologia como os laptops (mesmo com 

todas as limitações já elencadas). A inclusão digital, na perspectiva que acredito, mesmo 

com todas as limitações que o modo de produção capitalista impõe, deve promover 

efetivamente o sujeito social, ampliando sua cidadania, possibilitando uma emancipação 

do seu pensamento, para que não torne mero consumidor de tecnologias, de bens ou 

informações. 

As políticas de inclusão digital pela via escolar já possui sua história no Brasil, 

marcadas, sobretudo, por programas governamentais e por entregas de equipamentos às 

escolas públicas. É possível verificar nessas propostas um viés assistencialista, 

eleitoreiro e de inclusão subserviente, uma vez que se resumem, principalmente, à 

entrega de equipamentos para alunos e professores das escolas contempladas e não uma 

apropriação real dos recursos e de uma formação que possa permitir a estes sujeitos 

compreenderem a significação histórica e cultural das tecnologias disponibilizadas. Nos 

estudos já realizados sobre a temática da inclusão digital via ambiente escolar, os 

registros apontam, em sua maioria, para limitações nos usos dos equipamentos, recaindo 

quase sempre, na utilização de determinados softwares e recursos dos hardwares 

entregues às escolas, o que acaba privilegiando as empresas fabricantes. 
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Por fim, acredito que outros estudos sobre o PROUCA e/ou outras tecnologias 

disponibilizadas por programas governamentais para as escolas, relacionadas às 

questões da aprendizagem dos alunos e à formação de professores precisam ser 

desenvolvidos mostrando a pertinência ou não dos investimentos públicos na introdução 

das tecnologias digitais nas escolas públicas. 

A epígrafe no início dessas considerações afirma a importância da utopia. Ela 

deve nos mover, nos incentivar a caminhar. É com ela que os professores, gestores e 

alunos das escolas públicas caminham... com todas as dificuldades, com a precariedade 

indicada, com as pressões exercidas por vários lados, esses sujeitos acreditam na 

importância da instituição escolar e, mesmo sem saberem ao certo como agir, procuram 

caminhar para efetivar a utopia de uma escola plena, solidária e humana. 

E encerro este trabalho com uma provocação de Eduardo Galeano, que ela possa 

permitir reflexões salutares a todos os leitores: 

Dia a dia nega-se às crianças o direito de ser criança.  
Os fatos, que zombam desse direito, ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana. 
O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se acostumem a 

atuar como o dinheiro atua. 
O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em 

lixo. 
E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa do televisor, 

para que aceitem, desde cedo, como destino, a vida prisioneira. 
Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. 

(De pernas para o ar – a escola do mundo às avessas). 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 – LEVANTAMENTO SITUACIONAL 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
QUESTIONÁRIO 1 – PARA A GESTÃO ESCOLAR 

1 – Indique: 
(   ) quantidade de professores 
(   ) quantidade de alunos 
(   ) quantidade demais funcionários 
(   ) quantidade de salas de aula 
(   ) quantidade de microcomputadores (se tiver laboratório de informática) 
(   ) quantidade de laptop do PROUCA. 
 
2 – Indique os níveis de ensino ministrado pela escola: 
 
 
3 – Indique o IDEB alcançado pela escola: 
 
 
 
4 – Como se encontra o funcionamento dos equipamentos do PROUCA (todos estão 
funcionando; há assistência técnica; há um computador para cada aluno)? 
 
 
 

5 – Como está o funcionamento da Internet na escola? É a Internet do PROUCA? 

 

 

6 – Qual o nível socioeconômico dos alunos da escola? 

 

 

7 – Como está o uso dos equipamentos do PROUCA pelos professores e alunos na 
escola? 

 

8 – Os alunos levam o laptop para casa? Por quê?  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2 – LEVANTAMENTO SITUACIONAL 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

QUESTIONÁRIO 2 

QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO – PARA A GESTÃO ESCOLAR 

1 –Este questionário faz parte dos instrumentos de pesquisa utilizados por Sebastião 
Pereira dos Santos, aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação, para investigar 
o Programa Um Computador por Aluno – PROUCA no Estado de Goiás. Os dados são 
sigilosos e serão tratados para efeito de análise do programa, não haverá identificação 
da instituição pesquisada (escola) e nem dos sujeitos participantes (gestores, 
coordenadores, funcionários ou alunos). O objetivo da pesquisa é auxiliar na construção 
de conhecimentos a respeito do programa e das políticas públicas de inclusão social e 
digital e contribuir para o aprimoramento dessas políticas. 

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO 
Sebastião Pereira dos Santos 

1 – Ano em que a escola foi fundada?  

 

2 – Em que ano a escola recebeu os equipamentos do PROUCA e a partir de quando 
começou a utilizá-los?  

 

3 – A escola conta com algum projeto de extensão? Quais? Quem está desenvolvendo? 
Há participação dos professores da escola nesses projetos? 

4 – Quando chegaram os equipamentos de informática para o laboratório? Qual a 
perspectiva para a sua implantação e funcionamento? 

5 – Como se deu o processo de formação dos professores para a utilização dos laptops 
do PROUCA?  

 

6 – Qual a quantidade de alunos matriculados em 2013? Quantos estão frequentando? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DOS GRUPOS FOCAIS 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO – PARA OS ALUNOS DO GRUPO FOCAL 

 
Este questionário tem por objetivo levantar dados referentes aos sujeitos componentes 
do grupo focal. São dados relacionados à composição etária e socioeconômicas desses 
sujeitos. 
 
1. Qual a sua idade?  
2. Qual o seu sexo: 
(  ) Masculino                           (  ) Feminino 
 
3. A casa em que você mora é: 
(  ) Própria      (  ) Alugada     (  ) Cedida     (  ) Outras 
 
4. Você mora com: 
(  ) Seus pais     (  ) Seus avós      (  ) Seus tios      (  ) Outros parentes 
 
5. Quantas pessoas moram com você? 
(  ) Uma a três     (  ) Quatro a sete     (  ) Oito a dez      (  ) Mais de dez 
 
6. Qual o nível de escolaridade do seu pai? 
(  ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo Ensino Primário) 
(  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 
(  ) Ensino Médio (2º grau) 
(  ) Ensino Superior     curso: 
(  ) Pós-Graduação     (  ) Especialização     (  ) Mestrado     (  ) Doutorado 
(  ) Não estudou 
(  ) Não sei 
 
7. Qual o nível de escolaridade da sua mãe? 
(  ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo Ensino Primário) 
(  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 
(  ) Ensino Médio (2º grau) 
(  ) Ensino Superior     curso: 
(  ) Pós-Graduação     (  ) Especialização     (  ) Mestrado     (  ) Doutorado 
(  ) Não estudou 
(  ) Não sei 
 
8. Você faz algum tipo de atividade remunerada (serviço fixo em que recebe algum 
dinheiro)? 
(  ) Sim                                 (  )Não 
 
9. Com esta atividade remunerada (com o dinheiro que recebe), você ajuda nas despesas 
de sua casa? 
(  ) Sim                                  (  ) Não 
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Se você marcou não, o que você faz com o dinheiro? 
 
10. Você recebe mesada (dinheiro) dos seus pais? Com que freqüência? O que você faz 
com este dinheiro? 
 
11. Você possui celular? Quais os usos que você faz dele? 
 
 
12. Quais e quantos desses objetos abaixo você possui em sua casa: 
EX: (X) Televisores (2). 
 
(  ) Televisão a cores (    ) 
(  ) Geladeira (    ) 
(  ) Rádio (    ) 
(  ) Máquina de Lavar roupas (    ) 
(  ) Computador de mesa (    ) 
(  ) Notebook (    ) 
(  ) Tablet (    ) 
(  ) Netbook (    ) 
(  ) Aparelho Celular (    ) 
(  ) Aparelho de Jogos eletrônicos (Playstation, X-box, etc) (     ) 
(  ) Modem (     ) 
(  ) Roteador (     ) 
(  ) Microcomputador (     ) 
 
13. Você possui conexão com a Internet em sua casa? 
(  ) Sim         (  ) Não 
 
14. Você acessa a Internet? 
(  ) Sim        (  ) Não 
Se sim, onde? 
 
15. Por meio de qual aparelho você acessa a Internet (celular, notebook, 
microcomputador, tablet, etc)? 
 
16. O que você faz na Internet (quais os sites que acessa? Posta fotos? Baixa músicas ou 
vídeos?) 
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APÊNDICE D – ROTEIRO UTILIZADO NA CONDUÇÃO DO GRUPO FOCAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL 
 
1 – Opinião dos alunos sobre a escola 
 
2 – Avaliação do grupo focal quanto aos laptops que a escola recebeu do PROUCA 
 
3 – Utilização dos equipamentos pelos alunos (se na escola, em casa...). Quais as 
atividades ou programas que mais atraem os alunos nesse equipamento? 
 
4 – Houve mudanças nas aulas com o uso desses equipamentos. 
 
5 – O grupo acredita que estes equipamentos trazem contribuições importantes na 
aprendizagem? 
 
6 – Qual o uso mais freqüente é feito dos equipamentos nas aulas? 
 
7 – Vocês acessam a Internet na escola com os netbooks? Quais as páginas que mais 
acessam? Acham importante estes acessos? 
 
8 – O que vocês mais gostam de fazer quando utilizam o uquinha nas aulas? 
 
9 – E o que menos gostam de fazer com ele? 
 
10 – O que acham que a escola poderia fazer com os laptops?  
 
11 – Vocês levam os uquinhas para casa? 
 
12 – Os alunos possuem computador/notebook em casa? E conexão com a Internet? 
 
13 – O uso que o grupo faz das redes sociais. 
 
14 – Verificar a existência de controles na escola e/ou nas residências para o acesso às 
redes sociais. 
 
15 – Verificar se os participantes do grupo focal possuem páginas na Internet (blogs, 
páginas nas redes sociais, sites, etc). 
 
16 – Avaliação de sua participação no grupo. Contribuições de cada participante. 
 


