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RESUMO

O presente artigo em faz uma análise do PROUCA – programa um computador por aluno –bem como sua
história, teorias, paradigmas e desafios. Com o intuito de oferecer novas alternativas de formação para os
alunos, o computador é um recurso didático-pedagógico potencial e, portanto, o educador deve usá-lo
para o ensino e, consequentemente, criar formas para ampliar as abordagens de aprendizagem. Portanto
esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a inserção do programa Um Computador pó aluno em
Aracaju-SE. Quanto a metodologia é uma pesquisa bibliográfica e documental objetivando aprofundar o
conteúdo sobre a temática central deste projeto. Quanto aos objetivos, esta é uma pesquisa do tipo
descritiva, pois a mesma é realizada para descrever fenômenos ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Quanto à abordagem esta pesquisa tem um caráter qualitativo.
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ABSTRACT

This article analyzes the PROUCA - a computer program for student-as well as its history, theories,
paradigms and challenges. In order to offer new training alternatives for students, the computer is a
pedagogical-didactic resource potential and therefore the teacher should use it for teaching and thus
create ways to extend the learning approaches. Therefore, this research aims at analyzing the integration
of the program One Laptop per children in Aracaju-SE. As the methodology is a literature and
documentary aiming to deepen the content on the central theme of this project. As for goals, this is a
descriptive research, because it is held to describe phenomena or the establishment of relationships
between variables. How to approach this research has a qualitative character.
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1 INTRODUÇÃO
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Nos últimos anos a sociedade tem mudado as formas de se organizar, assim, muitos hábitos antigos hoje
já não se justificam e novos costumes têm se incorporado. Articulado a isso, a educação como principal
caminho para transformar esta sociedade tem sido muito pressionada por mudanças, principalmente
qualitativas, pois percebe-se que ela é a maior fonte de desenvolvimento social.

Atrelada às mudanças sociais, as tecnologias também tem se transformado, pois elas sempre estiveram
ligadas ao desenvolvimento humano. Segundo Kenski (2007, p. 15) as tecnologias são tão antigas quanto
à espécie humana, pois foi a engenhosidade humana que deu origem as mais diferenciadas tecnologias.

Com a evolução do homem e conseqüentemente das tecnologias, já que uma está ligada a outra, hoje em
dia é possível, em tempo real, sabermos o que está acontecendo do outro lado do mundo e isso nos auxilia
ainda mais no processo de desenvolvimento.

Nesse contexto vale ressaltar que as tecnologias não se limitam apenas aos eletroeletrônicos, mas a “[...]
um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e a
utilização de quaisquer equipamentos em determinados tipos de atividades” como conceitua ainda Kenski
(2007, p.24).

Na educação a inserção da tecnologia principalmente a introdução da informática ou da telemática tem
provocado uma revolução, seja na qualidade da educação, seja na construção do conhecimento, no
processo de ensino aprendizagem ou no processo de formação dos profissionais envolvidos na área,
principalmente os professores.

Engajada nessas mudanças, em 2010, no Brasil, foi instituído o “Programa Um Computador por Aluno”
(PROUCA) pelo governo federal e com ele pretende-se que a inserção da tecnologia promova o
desenvolvimento no processo educacional. Nessa perspectiva o município de Aracaju assim como alguns
outros do estado de Sergipe estão inseridos no PROUCA.

Assim o presente trabalho justifica-se por analisar um tema bastante relevante, ou seja, a inserção das
tecnologias da informação e comunicação na educação e no processo de ensino-aprendizagem para o uso
das tecnologias educacionais, sendo relevante no contexto do PROUCA no município de Aracaju.

Portanto esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a inserção do programa Um Computador por
Aluno em Aracaju-SE, pautando-se na história e nos desafios do programa.

Este artigo foi desenvolvido através dos seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e
documental objetivando aprofundar o conteúdo sobre a temática central deste projeto.

É importante ressaltar que quanto aos objetivos, esta é uma pesquisa do tipo descritiva, pois a mesma é
realizada para descrever fenômenos ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Quanto à
abordagem esta pesquisa tem um caráter qualitativo.

2 TECNOLOGIAS, TIC’S E O PROUCA EM ARACAJU

A partir do momento em que o homem começou a caminhar sobre a face da terra, começou a desenvolver
aparatos que fossem necessários à sua sobrevivência. Conforme suas experiências cotidianas foi possível
estabelecer uma relação entre o que era conhecido e o que acabara de ser descoberto, através do
aprimoramento, favorecendo assim o surgimento de novos instrumentos e artefatos que seriam mais úteis
ao seu próprio desenvolvimento.

A agilidade no conhecimento e a troca de experiências fizeram com que o homem mudasse o panorama
pré-histórico, a exemplo, a Revolução Agrícola, o deslocamento humano por longas distâncias. E assim,
começa-se a observar de fato que os conhecimentos e informações começavam a mudar o cenário do
crescimento humano no mundo.
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Em seguida, com a Revolução Industrial surgem às máquinas a vapor, os trens e os automóveis, o que
acaba consolidando as conquistas do homem ligadas ao desenvolvimento das tecnologias. Posteriormente,
surgem os computadores que mudam a dinâmica e o cotidiano do ser humano, daí novidades como redes
de comunicações globais como a internet, vêm colocar a humanidade a viver uma nova era, pois:

O uso do raciocínio tem garantido ao homem um processo crescente de
informações. Os conhecimentos daí derivados, quando colocados em prática, dão
origem a diferentes equipamentos, instrumentos, recursos, produtos, processos,
ferramentas, enfim, a tecnologias. Desde o início dos tempos, o domínio de
determinados tipos de tecnologias, assim como o domínio de certas informações,
distinguem os seres humanos. (KENSKI, 2009, p. 15).

No século XXI as tecnologias são notáveis e essências em diversos segmentos da sociedade. Mas, segundo
Pretto (1996) foi somente a partir da segunda metade do séc. XX que este movimento de transformações
científicas e tecnológicas se manifestaram de forma mais intensa.

Diversos aparelhos eletrônicos principalmente o computador invadiram os ambientes de socialização e
trouxeram junto com eles uma diversidade de ferramentas de comunicação que alteraram profundamente
as relações sociais e consolidaram o que Castells (1999) chama de “sociedade em rede”. Algumas das
chamadas pelos pesquisadores de TIC’s surgiram então com a finalidade de facilitar a realização de alguns
serviços ao mesmo tempo em que ampliam o acesso à informação como é o caso do computador.

Diante destes fatos é mais do que notório que a tecnologia tem papel primordial no fator de dominação,
não que esse processo tenha surgido com essa finalidade, mas, as relações econômicas, sendo grande
influenciadora no curso das sociedades mantiveram, e ainda mantém o conhecimento tecnológico como
instrumental de dominação. Por isso, percebe-se, que as grandes potências econômicas mundiais “[...]
investem grande parte de seus orçamentos na pesquisa de inovações que garantam a manutenção desse
sistema” (KENSKI, 2007, p. 16).

Nesse cenário de grandes mudanças, a educação que se faz presente no cotidiano e no crescimento do ser
humano, não deixa de acompanhar esses grandes avanços, pois ela é uma das principais áreas
propulsoras da sociedade, assim a introdução de tecnologias educacionais apresenta-se como uma nova
necessidade, isto é, um novo modo de educar, que tem tornado este processo mais dinâmico e moderno.

Dentro dessa revolução que pouco a pouco se faz presente no dia a dia da esfera educacional,
destacam-se os computadores, sites, redes sociais entre outros. Observa-se também que os estudantes
cada vez mais começam a dominar as tecnologias de forma precoce, o que de certa forma, proporciona
que o mesmo venha obter informações diferenciadas proporcionando um maior conhecimento e
levantando novos questionamentos no ambiente escolar, posteriormente aumentando seu desempenho e
almejando resultados finais satisfatórios. Para Renato (1997, p. 9):

A importância da reforma dos sistemas educativos é apontada pelas
organizações internacionais como uma prioridade na preparação dos
cidadãos para essa sociedade pós-moderna. Não é à toa que a introdução
das novas tecnologias digitais na educação apresentou mudanças para a
dinâmica social, cultural e tecnológica.

Essa introdução é realizada a partir das TIC – Tecnologias da Informação e comunicação. Com essa nova
ordem tecnológica a comunicação passa por uma transformação, na qual pode assumir, ao mesmo tempo,
o papel do emissor e do receptor no processo comunicacional e na educação possibilitar maior
dinamicidade no processo de ensino aprendizagem, visto que:
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A introdução do uso das TIC na educação encontra-se ligada aos laboratórios de
informática. Assim, no cotidiano escolar, professores e alunos passam a ter mais
contato com as atividades de ensino aprendizagem diferenciadas deixando de ser
exclusivamente em ambientes presenciais como a sala de aula. (VASCONCELOS
et al, 2010, p. 2).

Assim sendo, as TIC vêm para renovar às práticas docentes, fazendo com que as aulas tornem-se
ilimitadas, isto é, sejam realizadas independentemente da distância entre docentes e discentes. “É por isso
que as TIC vêm permitindo extrapolar as fronteiras de espaço/tempo, favorecendo, assim a velocidade do
processamento das informações e também a interatividade em qualquer parte do mundo.”
(VASCONCELOS et al, 2010, p. 3).

No entanto, o discurso da perfeição jamais deverá ser tomado como via de regra. Necessário será avaliar
este processo e também apontar seus principais problemas, uma vez que novos paradigmas trazem
consigo novos problemas.

Para Kenski (2007, p. 54-56), os indivíduos que optam por implantar as tecnologias na educação não
medem as consequências desta atitude, ou seja, não é feito nenhum tipo de problematização prévia para
que se tenha a devida noção das consequências deste sistema. Segundo a autora a tecnologia por si só
não resolve o problema das distrações, conversas paralelas etc., tem seus efeitos positivos, porém não são
eficazes como um todo.

É necessário que se tenha um controle sobre essa transformação, para que ao invés de solução venha se
tornar um problema educacional, e que não venha se construir uma imagem distorcida quanto essa nova
perspectiva das tecnologias no âmbito escolar. Além disso, é necessário que haja principalmente um
preparo adequado com os docentes nesse processo de implantação das tecnologias na aprendizagem,
afinal é preciso que se tenha uma mediação com qualidade entre professor e aluno.

Hoje em dia é notável a entrada das tecnologias por meio de computadores nas salas de aula. De acordo
com Tajra (2004, p. 52-61), o computador é definido dentro do ambiente escolar como uma ferramenta
pedagógica capaz de potencializar a aprendizagem de campos conceituais nas diferentes áreas de
conhecimento.

Para Moran (2000, p.24), a escola assim como outros setores da sociedade precisa “compreender e
incorporar” as novas linguagens tecnológicas, da mesma maneira que deve “[...] desvendar os seus
códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações”. Portanto a escola ao inserir
o computador no cotidiano do aluno faz com que este não fique alheio à nova ordem tecnológica.

Nesse sentido, as Tecnologias da Comunicação e Informação, especialmente o computador, ao passarem a
mediar às relações sociais entre os indivíduos criam, contudo maiores possibilidades de interação e acesso
à informação.

Portanto, exaltando a importância das tecnologias no processo de ensino aprendizagem e pautando-se
numa visão local, visto que este é ainda um processo muito precoce a nível nacional é importante destacar
e analisar o município de Aracaju, capital do Estado neste processo de inserção tecnológica no ambiente
educacional.

Atualmente em Aracaju está sendo implantado o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) instituído
em 2010 pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010. Uma iniciativa do governo federal do Brasil que é
coordenada em conjunto com o Ministério da Educação e têm por objetivo promover a inclusão digital
pedagógica e o desenvolvimento do ensino aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas
brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops educacionais.
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O PROUCA integra planos, programas e projetos, de tecnologia educacional vinculando-se às ações do
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e do Programa Nacional de Tecnologia Educacional –
PROINFO (Decreto nº 6.300, de 12/12/2007). O programa se articula ao PROINFO, cuja ação é a de
formação dos profissionais da educação para o uso pedagógico das tecnologias em âmbito educacional.

Os equipamentos do PROUCA chamados de laptops educacionais são utilizados tanto nos espaços
escolares, por estudantes e professores, de acordo com regras estabelecidas, como em suas residências,
iniciando assim um processo de inclusão de familiares e da comunidade em geral no processo tecnológico.

Com a edição do Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010, regulamentou-se o PROUCA e o regime
especial de aquisição de computadores para uso educacional permitindo, com isso, que Estados,
municípios e o Distrito Federal adquiram computadores portáteis novos para uso nas suas redes públicas
de educação básica.

O PROUCA é derivado de um projeto suíço apresentado ao governo brasileiro, após reuniões com
especialistas brasileiros para debates sobre a utilização pedagógica intensiva das TIC (Tecnologias da
Informação e Comunicação) nas escolas brasileiras. No ano de 2006 foram feitos estudos a respeito da
implantação do PROUCA e em 2007 foram selecionadas as primeiras escolas em cinco Estados, como
experimentos iniciais. Em 2010 foi selecionada a empresa que fabricaria e forneceria os leptops
educacionais a aproximadamente 300 escolas públicas previamente selecionadas.

Assim, a utilização do computador traz para dentro da sala de aula a necessidade de desenvolvimento de
outras habilidades além das mínimas exigidas, como por exemplo, saber ler e escrever. Ou seja, a
presença do computador faz com que alunos e professores necessitem do domínio dos recursos que a
máquina oferece para que assim ela seja uma facilitadora nas relações que serão construídas dentro da
sala de aula.

No município de Aracaju o PROUCA começou a ser implantado no ano de 2011, e:

A primeira instituição pública a receber o PROUCA foi a Escola Municipal de ensino
fundamental Maria Thetis Nunes localizada no bairro América. O lançamento foi
em 2011 na própria escola com a entrega simbólica dos laptops pelo gestor
municipal. 386 alunos e 37 professores receberam computadores do programa e
a formação dos docentes para o uso pedagógico dos computadores foi dada pela
Universidade Federal de Sergipe. (PROUCA, 2012, p.2).

Com a ampliação do Programa Um Computador por Aluno, Aracaju entra para a história por ser a primeira
capital do Brasil a distribuir computadores a todos os alunos do 1º ao 9º ano e a todos os professores da
rede municipal de ensino.

Nesse contexto das tecnologias no ambiente educacional é importante discutir a formação dos profissionais
envolvidos, principalmente os professores. Posto que se faz necessário prepará-los para lidar com as
diversas situações, pois por mais que o professor tenha domínio instrumental do computador e da rede é
necessário que saiba discutir os propósitos e as condições fundamentais da sua plena integração na escola
e na própria atividade humana.

Nesse sentido, é muito importante o engajamento dos professores no processo de formação para o
desempenho das atividades pedagógicas, pois vale elucidar a concepção de Freire (2011, p. 25) quando
pondera que “embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado
forma-se ao ser formado”. Assim, segundo o mesmo autor “não há docência sem discência”.

Portanto a formação dos professores para o desenvolvimento das atividades do Programa um Computador
por Aluno é essencial, pois não basta o professor saber utilizar o computador ou ter o domínio do
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conteúdo, é importante também que ele saiba mesclar as experiências de forma positiva e compreender
que aquela ferramenta é apenas mais uma no processo de ensino aprendizagem, e não a única.

“Portanto, é importante formar professores que possam articular sua experiência docente, sua
especialidade curricular e o trabalho com o computador” (RIPER, 1999, p. 74). Nesse contexto no
município de Aracaju a formação dos professores ganha destaque, pois a preparação dos mesmos para o
uso das ferramentas do PROUCA começou a ser desenvolvida de forma prévia, mesmo antes da
implantação do programa, o que facilita no decorrer do processo e conseqüentemente o desempenho dos
alunos.

Nesse sentido concorda-se com Lévy (1999, p. 171) quando ressalta que nesse processo educacional com
a inserção tecnológica, os professores aprendem ao mesmo tempo em que os estudantes e atualizam
continuamente tanto seus saberes disciplinares quanto suas competências pedagógicas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade em todo seus aspectos vem passando atualmente por mudanças sejam elas qualitativas ou
não, nessa perspectiva, a educação como objeto de transformação social não pode parar no tempo. É
necessário que o paradigma da “escola do século XIX” seja superado, e assim se possa construir um
padrão de educação melhor que o atual.

Com isso, o uso das TIC na educação está transformando os sistemas educativos e possibilitando novas
formas de aprendizagem, de forma mais prazerosa e colaborativa, contudo possibilitando novas
ferramentas de auxilio aos processos de ensinagem.

Nesse contexto, o Programa Um computador por Aluno- PROUCA consolidado no municipio de Aracaju no
ano 2012 com a entrega de 9000 laptops. Além de melhorar o processo de ensino aprendizagem o
PROUCA em Aracaju também veio com a perspectiva de possibilitar acessibilidade, mobilidade,
interatividade, inclusão digital e social.

Mas a inserção das TIC, especialmente este programa em Aracaju trás consigo novos paradigmas, e como
todo paradigma, novos desafios. Para o desenvolvimento das atividades do PROUCA é necessário toda
uma infraestrutura que dê suporte ao uso do laptop, além disso, as atividades com o computador não
podem ser desenvolvidas ao acaso, é necessário formação adequada aos profissionais envolvidos,
principalmente os professores.

Contudo é importante destacar que os cursos de formação e capacitação são oferecidos pela Prefeitura
municipal de Aracaju através do NTE (núcleo de tecnologias educacionais) aos professores envolvidos no
programa, no entanto ainda existe muita resistência de docentes quanto à inserção e uso da tecnologia na
educação.

Assim, para que possamos superar a velha máxima de que temos uma escola do século XIX, professores
do século XX e alunos do século XXI é necessário engajamento e compromisso com a educação, seja
através de políticas publicas, gestores, professores, alunos, enfim, todos que envolvidos de uma forma ou
de outra neste processo.
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