
 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
PROJETO UCA EM SERGIPE: ANÁLISE DA INCLUSÃO SOCIODIGITAL E DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFESSORES EM UMA 

ESCOLA DA REDE PÚBLICA 
 

 

 
 

 

DANIELE SANTANA DE MELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2014 

 



DANIELE SANTANA DE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJETO UCA EM SERGIPE: ANÁLISE DA INCLUSÃO SOCIODIGITAL E DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFESSORES EM UMA 

ESCOLA DA REDE PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal de Sergipe, em 

cumprimento dos requisitos para obtenção do grau de 

Mestre em Educação, sob a orientação do 

Professor  Doutor Henrique Nou Schneider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

M528p 

 
Melo, Daniele Santana de 
    Projeto UCA em Sergipe: análise da inclusão sociodigital e da 

formação continuada em serviço dos professores em uma escola da 
rede pública / Daniele Santana de Melo; orientador Henrique Nou 
Schneider. – São Cristóvão, 2014. 

118 f.: il.  
 
 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal 
de Sergipe, 2014. 

 
  

 
1. Inclusão digital. 2. Integração social. 3. Professores -Formação. 

I. Schneider, Henrique Nou, orient. II. Título. 
 

CDU 37:316.42   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço ao Deus da minha vida, pois tenho a plena certeza de que sempre está, em 

todo tempo, ao meu lado; é Ele quem me capacita, me fortalece para romper as dificuldades, 

dando-me discernimento e sabedoria e permitiu que alcançasse mais um sonho em minha vida. 

Sem Ele nada posso nem poderia fazer. 

Reconheço a importância da minha família, dos amigos de sempre e dos que conheci 

durante o percurso (os de perto e os de longe), que estiveram comigo, chorando, sorrindo, 

ensinando e compartilhando momentos de alegria e tristeza. 

Sou sempre grata aos meus pais, Deolucio e Maria Cristina, meus mestres; reconheço 

todo o amor dedicado por eles a mim e guardarei seus ensinamentos para toda vida.  

Aos meus irmãos, Ana Carolina e Lucas, os quais amo demais pelo carinho e cuidado 

comigo. Graças à educação dada por nossos pais, há entre nós a cumplicidade de sonharmos os 

sonhos uns dos outros.  

Ao amor da minha vida, minha linda sobrinha Sarah, que sempre se auto convidava 

para me ajudar na produção da dissertação e nos demais afazeres.  

Aos meus cunhados, Tatiana e Fábio, pela força de sempre. 

A toda minha graciosa família, sempre preocupados e ansiosos pela concretização 

dessa conquista. 

Agradeço imensamente ao meu querido orientador Prof. Dr. Henrique Nou Schneider, 

por essa construção dissertativa e pelas orientações que ultrapassam o meio acadêmico. 

Agradeço à Profª Dra. Solange Lacks e ao Prof. Dr. Antônio Menezes Vital pelas ricas 

contribuições no exame de qualificação. 

Agradeço ao Prof. Dr. João Batista Carvalho Nunes que, ao lado da Profª Solange, 

apresentou na banca final valiosas considerações que levaram ao produto final. 

Agradeço ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação (GEPIED), 

pela troca de conhecimentos em conjunto, o que tem resultado em momentos ímpares de 

celebrações e aprendizagens. 

Ao grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe (GEPEASE), pois 

jamais esquecerei os meus primeiros passos no campo científicos, bem como os amigos para 

todas as horas que nele encontrei. 

Sou grata ao movimento que amo e faço parte, a Aliança Bíblica Universitária do 

Brasil – ABUB, pelas intercessões valiosas, pelos meus amigos amados em Cristo. 

  



Agradeço à Sociedade Semear pelo apoio de sempre e por compreender minhas 

ausências diante das produções e viagens científicas. Confesso também que seu espaço físico 

foi literalmente lugar de refúgio e de inspirações para a dissertação, para trocas e empréstimos 

de livros, para reflexões. Nesse momento, cito a amiga Ivanilde, que foi de grande ajuda com 

seu olhar experiente de mestra. 

Agradeço à minha amiga Adriana Novais, companheira de todas as horas. Não tenho 

como descrever a imensa gratidão por sua amizade, por seus ensinamentos, pelas correções, 

pelas trocas de leituras e experiências, ocorridos em momentos e por caminhos os mais variados 

(as redes sociais bem sabem de nossa interação constante nos momentos de luta e de louvor, 

quando palavras não são suficientes e entram em jogo os emoticons e figurinhas). 

À minha amiga Renata Sampaio, por quem tenho muito carinho, muita admiração, 

desde o curso de especialização quando compartilhávamos os mesmos sonhos de ingressar no 

mestrado e assim foi. Não passamos na primeira tentativa, mas perseveramos e estamos aqui. 

Valeu por tudo! 

À minha querida turma do mestrado: colegas, amigos e professores. Juntos vivemos 

momentos ímpares de conhecimentos que servirão de alicerce em nossa profissão e que vão 

além da dimensão cidadã. 

Às minhas queridas Jeane Andrade e Viviane Tavares, que contribuíram imensamente 

nas correções dos meus textos.  

Aos meus lindos Charley Silva e Miriam Prescina, guerreiros que me ajudaram sem 

entraves nas transcrições das entrevistas. 

Agradeço também a todos que fizeram parte da equipe de formação continuada do 

Projeto UCA, pois esta abriu as portas para minha participação na seleção de tutores, o que deu 

novo rumo no campo de pesquisa e fez nascer meu projeto e hoje a dissertação; o que era sonho 

tornou-se realidade. 

Enfim, agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para minha chegada 

até aqui. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu pai 

Deolucio, à minha mãe Maria 

Cristina, aos meus irmãos Ana 

Carolina e Lucas e à minha linda 

sobrinha Sarah. Por me 

incentivarem sempre na busca dos 

meus sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo da educação está em inventar e 

reinventar a civilização sem barbárie. 

 

Florestan Fernandes (1989) 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 
O presente estudo está voltado à análise do processo de inclusão sociodigital por meio da 

distribuição de equipamentos, sob uma perspectiva de formação continuada em serviço, 

proporcionada por um dos projetos articulados pelas políticas públicas direcionadas às 

Tecnologias da Informação e Comunicação no meio educacional. Trata-se de um Estudo de 

Caso em uma das escolas da rede pública estadual contempladas pelo projeto Um Computador 

por Aluno. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as contribuições da 

formação continuada em serviço oferecida pelo Projeto UCA para as práticas pedagógicas dos 

professores. Os objetivos específicos da pesquisa são: analisar e descrever as prática 

pedagógicas dos professores em formação em serviço no âmbito do UCA; analisar instrumentos 

e metodologias adotados pelos professores em sua prática pedagógica, após a implementação 

do Projeto UCA e verificar “se” e “como” ocorreu/ocorre o processo de ensino à luz das 

diretrizes do Projeto UCA. As análises dos dados revelaram as experiências dos professores 

atreladas à prática com o laptop, bem como a relação da teoria e da prática obtidos pelo processo 

da formação continuada em serviço, permitindo conhecer como se deu o processo de inclusão 

sociodigital entre os envolvidos. Conclui-se que é necessário associar os projetos 

implementados na escola a uma proposta de intervenção direcionada a um processo de 

avaliação constante no qual os professores sejam os protagonistas, sinalizando as necessidades 

prioritárias de acordo com o contexto escolar no qual estão inseridos, o que, sem dúvida, 

proporcionaria um melhor direcionamento em suas práticas pedagógicas futuras.  

 

Palavras-chave: Projeto Um Computador por Aluno. Formação Continuada em Serviço. 

Inclusão Sociodigital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ABSTRACT 

 

 

The present study is aimed at analyzing the process of inclusion sociodigital through 

distribution equipment, from one perspective, ongoing education, provided by one of the 

projects articulated by public policies directed to Information Technologies in the educational 

environment. This is a case study in a school of public schools covered by the project One 

Laptop per Child. In this sense, the objective of this research is to analyze the contributions of 

ongoing education offered by UCA design for the pedagogical practices of teachers. The 

specific research objectives are: to analyze and describe the pedagogical practice of teachers in 

in-service training within the UCA; analyzing tools and methodologies adopted by teachers in 

their practice, after the implementation of the UCA design and verify "if" and "how" occurred 

/ teaching process in the light of the guidelines of UCA Project occurs. Data analysis revealed 

the experiences of teachers linked the practice to the laptop as well as the relationship of theory 

and practice obtained by the process of ongoing education, allowing to know how was the 

process of inclusion sociodigital. We conclude that involve interesting projects implemented in 

school to a proposed intervention that maps to the constant review process, which teachers are 

protagonists, signaling the priority needs in relation to the school context in which they are 

inserted, which, without doubt provide the best targeting of new teaching practices. 

 

Keywords: Project One Computer per Student. Continuing Training Service. Inclusion 

sociodigital. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade vigente, ainda impactada pela revolução tecnológica digital implementada 

na segunda metade do século XX e cuja penetrabilidade se faz onipresente no campo da 

atividade humana, observa-se uma crescente rapidez na difusão de novas descobertas 

tecnológicas que têm provocado emergentes transformações no âmbito social.  

 Manuel Castells (2003, p. 459), na obra “O fim do milênio”, sinaliza que “a tecnologia 

da informação tornou-se a ferramenta indispensável para a implementação efetiva dos 

processos de reestruturação socioeconômica”. O autor segue apontando variados indícios de 

transformações em todos setores da sociedade, o que tem provocado certa dependência das 

tecnologias como a via principal a ser percorrida para se chegar a determinado fim.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) marcam presença em diversas 

áreas – econômica, política, social. Concordando com Warschauer (2006), percebe-se que há 

um relacionamento entre tais áreas, com as TIC determinando cada nível de padrão nos setores 

empresariais e contribuindo para a otimização da organização, nos processos de compra e 

venda, ou seja, perpassa pela administração em sua totalidade.  O autor assinala que, no campo 

político, há uma preocupação entre os governos (em escala global) quanto à evidência das TIC 

para a promoção da inclusão social e destaca: “o uso da TIC é uma prática social que envolve 

acesso a artefatos físicos, conteúdo, habilidades e apoio social. A aquisição das TIC não é uma 

questão apenas de educação, mas também de poder” (WARSCHAUER, 2006, p. 75).  

No campo educacional, a utilização das TIC tem promovido investimentos para sua 

inserção nas escolas públicas e, assim, em sua amplitude, estas surgem como suporte do 

processo educativo, possibilitando maior integração do âmbito escolar à sociedade 

informatizada. 

Dentre os investimentos das TIC na educação, destaca-se o Projeto Um Computador por 

Aluno – UCA (foco deste trabalho), que foi implementado em algumas escolas públicas 

brasileiras através da distribuição de laptops com conteúdo para fins educacionais, favorecendo 

o processo de inclusão digital e a promoção do seu uso pedagógico. Esse projeto foi apresentado 

ao Governo brasileiro em janeiro de 2005 e, em 2007, foi implementado em sua fase pré-piloto, 

distribuído entre cinco escolas brasileiras. No ano de 2010, deu-se início à fase piloto, 

abrangendo 300 escolas públicas no Brasil, inclusive Sergipe, contemplando 22 escolas locais.   

Para operacionalizar a inovação na escola, o projeto UCA contou com ações planejadas, 

direcionadas para a formação continuada de professores e gestores. Para assegurar o êxito desse 

processo de implementação, foi necessário que a escola passasse por adequações em relação à 
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infraestrutura, que adquirisse novos mobiliários e que providenciasse o necessário para garantir 

o acesso à internet sem fio. Além disso, houve formação de grupos direcionados para a 

operacionalização, tais como: Grupo de Trabalho de Assessores Pedagógicos do Projeto Um 

Computador por Aluno (GTUCA); Grupo de Formação e Acompanhamento; Equipes de 

Formação e Pesquisa em Instituições de Ensino Superior – IES (Globais); Equipes de Formação 

em IES (Locais) e multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia Estadual - NTE e Núcleos de 

Tecnologia Municipal - NTM; professores e gestores das escolas contempladas e alunos-

monitores. 

A minha trajetória profissional com o Projeto UCA iniciou-se em setembro de 2009, 

quando fui apresentada ao Projeto que seria implementado no Estado Sergipe e convidada a 

apresentar meu currículo para atuar como tutora no processo de formação continuada dos 

professores. O convite surgiu a partir de experiências oriundas da formação continuada do 

Projeto Sala Verde/UFS e da pós-graduação lato sensu em Mídias na Educação - MEC/UFS.  

A equipe de trabalho ficou à espera dos laptops específicos, a fim de que se iniciasse o 

processo de formação, o que somente veio a acontecer após seis meses. Fiquei ansiosa para 

iniciar esse novo momento profissional que já visualizava como um grande desafio, pois seria 

minha primeira experiência na função de tutora. Esta vivência apresentava-se de forma 

providencial, visto que, na época, estava em processo de especialização em Mídias na Educação 

(como citado anteriormente) e a proposta do Projeto dialogava com os propósitos da pesquisa 

de conclusão do curso. Assim, todas as dúvidas e angústias que assaltavam tiveram que 

aguardar para serem sanadas, pois sem os laptops era impossível haver planejamento e conhecer 

as respostas, na prática.  

Aos poucos fui conhecendo os demais componentes da equipe, que se dividiam entre 

professores da Universidade citada e alguns funcionários da Secretaria de Educação de Sergipe. 

Assim, a oportunidade de vivenciar literalmente a inserção do Projeto UCA nas escolas 

contempladas, visualizando de perto os impactos da formação continuada com os professores 

em sala de aula instigou, ainda mais, o desejo de realizar uma pesquisa em nível de mestrado.  

A fim de conhecer outras pesquisas que tratassem da temática, fez-se o levantamento do 

estado da arte das produções que abordam a repercussão da inserção do Projeto UCA, levando 

em consideração o reflexo da formação continuada, a aplicação das tecnologias na prática 

pedagógica e o aspecto da inclusão digital. Os trabalhos que se aplicam nesta visão são os de 

Mendes (2008), Santos (2010) e Piorino (2012). Em seus trabalhos, os autores apresentam 

semelhanças em relação às categorias abordadas, nas análises da introdução do Projeto UCA, 
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na indagação quanto ao processo de formação continuada oferecida pelo projeto mencionado e 

na temática da inclusão digital. 

A dissertação de Mendes (2008) trata de um Estudo de Caso de cunho exploratório em 

uma escola da rede pública em Palmas – TO que foi uma das pioneiras da fase pré-piloto do 

Projeto UCA. A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar indícios de mudanças com a 

introdução do laptop. A autora concluiu, a partir dos resultados obtidos, que o laptop, além de 

trazer as TIC para a escola, abre as portas para a informação, mas sinaliza que não foi somente 

o laptop que proporcionou mudanças na escola; é preciso repensar a prática de maneira a 

oferecer condições aos professores dentro de seu contexto social. 

O trabalho de Santos (2010), também um Estudo de Caso, objetivou analisar o processo 

de implementação do laptop na escola na fase piloto de avaliação do Projeto UCA em Palmas 

-TO e verificar a ocorrência de mudança e permanências no currículo. A autora apresenta em 

seus resultados a necessidade de que as futuras implantações de laptops educacionais ocorram 

em um contexto marcado pela reflexão sobre práticas curriculares vigentes e que as práticas 

educativas não fiquem restritas à mera adaptação da tecnologia, mas que colaborem na 

construção do currículo.  

A tese de Piorino (2012) aborda uma pesquisa qualitativa que se configura em Estudo 

de Campo, desenvolvida em uma escola estadual de São Paulo. A pesquisa teve como objetivo 

mostrar que a formação dos professores de uma escola que participa do Projeto UCA 

possibilitou o desenvolvimento da competência pedagógica-digital. Foi destacado, nas 

considerações finais, que o processo de apropriação tecnológica e pedagógica dos professores 

pesquisados está acontecendo gradativamente e que a escola que participa do Projeto UCA 

permite o desenvolvimento de microcompetências pedagógico-digitais, porém a autora sinaliza 

que é preciso maior flexibilidade nos cursos de formação. 

Atualmente, o Projeto UCA está presente em pesquisas de autores como Cysneiros 

(2010), Almeida e Prado (2011), Valente (2011), as quais também serviram de embasamento 

teórico para as discussões aqui levantadas.  

Atenção especial ao Projeto UCA tem sido dada pela Sociedade Brasileira de 

Computação - SBC, que desenvolve, desde 2011, no Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação e, agora, como atividade do Congresso Brasileiro de Informática na Educação - 

CBIE, um workshop com uma linha temática especialmente voltada para as práticas docentes 

acerca do Projeto UCA. 
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Em 2011, no 22º Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) e 17º 

Workshop de Informática na Escola (WIE)1, evento realizado na cidade de Aracaju/SE no 

período de 21 a 25 de novembro, abriu-se espaço para a apresentação de trabalhos, publicações 

e formação de mesa temática com coordenadores e representantes de diversos estados 

brasileiros contemplados com o Projeto UCA, promovendo um balanço das ações, bem como 

das dificuldades e desafios enfrentados a partir da inserção do laptop educacional na realidade 

escolar. 

A quantificação dos trabalhos resultantes da edição de 2011 foi encontrada no encarte 

do Simpósio, num total de vinte e dois artigos sobre o Projeto UCA, nos quais constam nomes 

dos autores, títulos e o local da apresentação. Já nos anais do SBIE2 de 2011, desse total de 

vinte e dois trabalhos, foram disponibilizados apenas onze artigos, oito destes artigos foram 

localizados no site de busca Google e três desses não foram encontrados (pode ser consultada 

no Apêndice A, Tabela 1). 

Em 2012, no CBIE que ocorreu no período de 26 a 30 de novembro, na cidade do Rio 

de Janeiro, foram apresentados dez trabalhos no Workshop, que podem ser encontrados nos 

anais do Congresso3 (vide Apêndice A, Tabela 2). Destaca-se o SBIE/CBIE por se caracterizar 

como o primeiro evento a discutir a temática do Projeto UCA, suscitando discussões, 

possibilidades e desafios de sua trajetória enquanto política pública de inclusão digital na 

educação brasileira. Além dos trabalhos apresentados nos eventos, percebe-se a emergência da 

temática nas produções decorrentes dos trabalhos de conclusão em cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu em todo o Brasil. Foram encontrados dezesseis trabalhos, sendo treze 

dissertações e três teses, obtidos através do site http://bdtd.ibict.br/, do site 

http://bancodeteses.capes.gov.br, através de pesquisas no google (Apêndice A, Tabela 3). 

Neste sentido, as pesquisas científicas contribuem para a discussão sobre a 

implementação do Projeto UCA, suscitando novas investigações sobre os reflexos da inserção 

do laptop no contexto educacional. Esse trabalho busca fazer a relação entre as categorias 

teóricas do Projeto UCA, Formação de Professores em Serviço e Inclusão Sociodigital, 

promovendo o estreitamento entre elas, por compreender que há uma interligação.

                                                 
1 Promovido anualmente pela Comissão Especial de Informática na Educação da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC), tendo como principal objetivo a divulgação de iniciativas nacionais de aplicação das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na escola. http://www.cbie.org.br/18-wie.html. 

2 http://www.br-ie.org/sbie-wie2011/ 

3 http://www.br-ie.org/index.php/anaissbie 

http://bdtd.ibict.br/
http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.cbie.org.br/18-wie.html
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O presente trabalho é um dos pioneiros no estado de Sergipe e trata-se de um Estudo de 

Caso realizado em uma escola pública, razão da sua importância por jogar luz sobre as 

particularidades do desenvolvimento deste Projeto em Sergipe, permitindo refletir sobre as 

deficiências e sobre os êxitos com maior segurança.  

Portanto, considerando-se as concepções e práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores que participam do Projeto UCA, o interesse investigativo direciona-se às questões 

relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem que, por sua vez, conduzem às percepções 

do professor diante de sua prática com o Projeto UCA, bem como os processos de (re) 

construção desta decorrentes do mesmo. 

Isso porque os professores representam os agentes do desenvolvimento das práticas 

escolares e, portanto, a pesquisa partiu do pressuposto de conhecer os reflexos da implantação 

do Projeto UCA entre os docentes envolvidos e verificar se houve concretização da inclusão 

digital em suas práticas escolares. Sendo assim, a questão que norteia a pesquisa é: Como as 

práticas pedagógicas dos professores que participaram da formação continuada do 

Projeto UCA foram alteradas, a partir da utilização dos Laptops na realização de 

atividades e trabalhos com os alunos?  

A partir da questão norteadora, delineou-se o objetivo geral deste trabalho de pesquisa, 

a saber: Analisar o processo de implementação do Projeto UCA e suas respectivas 

contribuições na formação continuada em serviço para as práticas pedagógicas dos 

professores da Escola Estadual Elias Andrade, em Moita Bonita- SE.  

Para alcançar tal objetivo, formulou-se os seguintes objetivos específicos: 

- Conhecer as práticas pedagógicas dos professores em formação continuada em serviço 

no âmbito do UCA;  

- Analisar instrumentos e metodologias adotados pelos professores em sua prática 

pedagógica após a implementação do Projeto UCA; 

-  Identificar “se” e “como” ocorreu/ocorre o processo de ensino à luz das diretrizes do 

Projeto UCA. 

Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, a qual, de acordo com 

Minayo (1994, p. 22), “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas”. 

Para Triviños (2008, p. 131), “na pesquisa qualitativa, de forma muito geral, segue-se a mesma 

rota ao realizar uma investigação. Isto é, existe uma escolha de um assunto ou problema, uma 

coleta e análise das informações”. 

Situando no contexto histórico da pesquisa qualitativa, Gressler (2007) expõe que ela 

tem sua origem no final do século XIX, emergindo de conceitos sociais e de questionamentos 



20 

 

a respeito do método utilizado pelas ciências naturais. Na década de 70, a pesquisa qualitativa 

despertou interesse nos países da América Latina, onde continuam crescendo os aspectos 

qualitativos da educação. Porém, tem suas raízes na antropologia, incorrendo entre sociólogos 

para somente então irromper no campo educacional.  

Para consolidação deste estudo, utilizou-se um questionário e entrevistas que podem, 

inclusive, subsidiar outras etapas da pesquisa, reforçando ou reavaliando instrumentos, 

estratégias e hipóteses. De acordo com Richardson (1999, p. 88): “a coleta de dados, entrevistas, 

observações e discussões em grupo podem enriquecer as informações obtidas, particularmente 

pela profundidade e pelo detalhamento das técnicas qualitativas”.  

Quanto ao estudo de caso, Yin (2010, p. 24) afirma que este “[...] permite que os 

investigadores retenham características holísticas e significativas dos eventos da vida real”, 

podendo ser também “simples e específico [...]” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.17). Assim, 

tratamos com professores de uma escola da rede estadual sobre a prática pedagógica após a 

implementação de um projeto na mesma escola. Justifica-se, assim, o caminho metodológico 

da pesquisa realizado por essa trilha pelo uso do estudo de caso como metodologia de pesquisa 

qualitativa. Ainda encontra-se suporte em Triviños quando ele afirma que “o foco do exame 

pode ser uma escola, um clube, uma Associação de vizinhos, uma Cooperativa de Produção e 

consumo etc. Agora não uma organização como um todo o que interessa, senão uma parte dela” 

(2008, 135). 

As vinte e duas escolas contempladas com a inserção do Projeto UCA em Sergipe estão 

situadas no litoral, no agreste e no sertão. Segundo Richardson (1999, p.95), “a escolha de um 

local adequado de pesquisa e a familiaridade do pesquisador com os membros do grupo são 

aspectos fundamentais da pesquisa qualitativa”.  

Assim, a escolha se deu através do campo de estudo da pesquisa na Escola Estadual 

Engenheiro Elias Andrade, que está localizada na Praça Tiradentes, número 14, Bairro Centro, 

na mesorregião agreste sergipana. Foi uma das escolas que atuei como tutora no espaço virtual 

e-Proinfo 2.0 e onde realizei visitas de campo, quando solicitada para acompanhar as atividades 

da formação continuada. Ademais, pude conhecer todos os professores participantes da 

formação continuada na função de formadora.  

Dentre os professores da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade, selecionaram-se 

aqueles das diversas áreas que participaram da formação desenvolvida pelo Projeto UCA, em 

atividade docente ou não no momento da pesquisa. Foram aplicados questionários com 13 

desses professores, mas participaram da entrevista apenas quatro deles, devido ao fato de que 
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estes fizeram parte do grupo de docentes da primeira formação e que elaboraram o ProGItec - 

Projeto de Gestão Integrada à Tecnologia. 

 Para atingir os objetivos esperados, a pesquisa segue com as especificações de 

instrumentos de coleta de informação, abaixo: 

- Análise documental: análise do manual do Projeto UCA e do Projeto de Gestão 

Integrada à Tecnologia (ProGItec) elaborado durante a formação continuada pelo Projeto UCA, 

que foi inserido ao Projeto Político Pedagógico da escola;  

- Questionário: o “[...] questionário pode proporcionar respostas mais refletidas que as 

obtidas em uma primeira aproximação com o tema pesquisado” (RICHARDSON, 1999, p. 

205); 

- Observação: “a observação é uma das mais importantes fontes de informações em 

pesquisas qualitativas em Educação” (VIANNA, 2007, p. 12); 

- Entrevista semiestruturada com os docentes e a equipe gestora do curso de formação 

continuada, com o objetivo de verificar quais as suas concepções acerca do Projeto UCA, 

abordando, também, a questão do uso das TIC na educação e a inclusão sociodigital. Além 

disso, a entrevista objetiva conhecer como os professores desenvolveram as ações pedagógicas 

na utilização do laptop em sua atuação e se eles relacionam (ou não) essas práticas com os 

conhecimentos construídos ao longo da formação recebida pelo Projeto UCA. 

Por considerar a natureza dessa pesquisa, optou-se pelo uso da entrevista 

semiestruturada, a qual, de acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznadjder (1999, p. 168), por 

sua natureza interativa, “permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente por meio de questionários, explorando-os em profundidade”. Para 

Triviños (2008, p. 146), “a entrevista semiestruturada [...], ao mesmo tempo em que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance 

a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”. 

Nesse sentido, as respostas dos sujeitos permitem desenvolver o processo de 

retroalimentação, favorecendo a pesquisa. 

O tratamento dos dados será feito através do método da Análise de categorias, pois “a 

categorização 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” (FRANCO, 2008, p. 59). Dessa forma, contribui para a elucidação dos caminhos a 

percorrer, como também para o alcance dos objetivos e do progresso da pesquisa. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro seções, além da Introdução. Na 

segunda seção, Uma Política Pública para Tecnologia Educacional, é abordado o histórico 
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do UCA, analisa-se o contexto das políticas públicas e tecnologias no cenário educacional e os 

vestígios das marcas digitais registradas na Educação através do projeto UCA.  

Na terceira seção, Formação Continuada em Serviço, é discutido o UCA na formação 

continuada em serviço do professor, contextualizando a (de) formação do professor (inicial e 

continuada), discorrendo sobre as lacunas existentes na formação para/com as tecnologias; 

apresenta-se o UCA como vetor agregador de valor para a formação continuada, as diretrizes 

da formação continuada, além da configuração do Laptop adotado pelo projeto. 

Na quarta seção, intitulada Inclusão Sociodigital com o UCA, são apresentadas as 

situações em favor da inclusão sociodigital, evidenciando o contraste entre laptops e o status 

quo, a inserção da tecnologia digital em escolas carentes, procurando agregar dados ao cenário 

através da reflexão acerca do grau de dromoaptidão4 de alunos e professores. Ainda, serão 

confrontadas as gerações X e Y, verificando os pontos fortes e as dificuldades manifestadas na 

prática docente.  

Na quinta seção, O UCA na Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade, é feita a 

caracterização da escola pesquisada, apresentando os dados obtidos a partir da coleta realizada 

entre os professores de uma escola contemplada pelo Projeto UCA em Sergipe. Além disso, 

associa-se a teoria que fundamenta o Projeto aos dados adquiridos no campo empírico. Na seção 

também será feita uma síntese das perspectivas de diferentes vertentes a favor da educação. 

Por fim, são feitas as Considerações finais, relacionando a análise feita a partir dos 

dados, dentro das categorias elencadas, evidenciando o alcance dos objetivos propostos e 

fazendo uma reflexão sobre o caminho percorrido e o que se há a percorrer, em propostas 

futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Segundo Trivinho (2007), Dromoaptidão (Dromos, do prefixo grego, que significa rapidez) é uma característica 

de nossa época impulsionada pela violência da velocidade com que os aparatos tecnológicos se transformam 

exigindo dos indivíduos, categoricamente, que estes acompanhem tal ritmo. 
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2 UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

 

Essa seção tem a finalidade de apontar uma das Políticas Públicas relacionadas ao 

contexto das tecnologias no campo educacional, tendo como foco as discussões acerca do 

Projeto UCA.  

 

2.1 O Projeto Um computador por Aluno 

 

A sociedade vigente, regida pelos efeitos da globalização, perpassa por novos e variados 

conceitos e valores que estão imperando na ordem social, econômica e cultural. A presença de 

artefatos tecnológicos digitais está cada vez mais inserida no âmbito escolar, sob a perspectiva 

de enriquecer e proporcionar a construção do conhecimento, atrelados a interesses econômicos 

e políticos. 

  

Tendo em vista toda esta dinâmica vigente, percebe-se que os contextos 

escolares, para não ficarem à margem e mesmo manterem-se atualizados, têm 

sido alvo de ações comerciais e políticas que pretendem levar para estes 

espaços os tais artefatos tecnológicos – computadores, televisores modernos, 

lousas interativas, projetores, laptops, dentre outros (PINHEIRO; ROSA; 

BONILLA, 2012, p. 2). 

 

Reverberando com as exigências do século XXI, as tecnologias têm sido foco na 

formação de professores, não só na maestria do ensino e aprendizagem, como bem coloca 

Nóvoa, “mas também na construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da 

diversidade e no desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias” 

(2009, p.13). No que diz respeito ao uso das tecnologias, o intuito é oferecer aos alunos uma 

aprendizagem significativa, para a qual se faz necessário maior reflexão sobre o tema e suas 

relações com o processo de ensino e aprendizagem.  

Diante do acelerado desenvolvimento que o mundo vivencia, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais sinalizam que: 

 

[...] a tecnologia está presente direta ou indiretamente em atividades bastante 

comuns. A escola faz parte do mundo e para cumprir sua função de contribuir 

para a formação de indivíduos que possam exercer plenamente sua cidadania, 

participando dos processos de transformação e construção da realidade, deve 

estar aberta e incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções e 

demandas (BRASIL, 1998, p. 138).
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Percebe-se que a escola é um espaço privilegiado para se apresentar e discutir mudanças 

ocorridas na sociedade com a função de emancipar o cidadão, ou seja, que promovam uma 

formação crítica e reflexiva que contribuam para o desempenho da cidadania. Assim, a presença 

das tecnologias, junto a um planejamento articulado com a realidade local, possibilita mudanças 

favoráveis à tão almejada qualidade educacional.  

“Em Educação, uma tecnologia pode ser materializada em objetos simples como: 

cadernos e lápis, livros e mobílias, como, também, em objetos complexos como computadores, 

câmeras digitais, pendrives, DVD, laboratórios didáticos [...]” (CYSNEIROS, 2010, p. 6). Não 

se trata apenas de equipar as escolas com recursos de última geração, mas se vai além dessa 

visão tecnológica, considerando que o vetor de qualidade está na utilização destes instrumentos 

como um canal sem ruídos, fluindo para a construção do conhecimento. 

 

Quando falamos em tecnologias costumamos pensar imediatamente em 

computadores, vídeo, softwares e internet. [...] Mas o conceito de tecnologia 

é muito mais abrangente. Tecnologias são os meios, os apoios, as ferramentas 

que utilizamos para que os alunos aprendam. A forma como nos organizamos 

em grupos, em salas, em outros espaços: isso também é tecnologia. O giz que 

escreve na lousa é tecnologia de comunicação, e uma boa organização da 

escrita facilita – e muito – a aprendizagem. [...] O livro, a revista e o jornal são 

tecnologias fundamentais para a gestão e para a aprendizagem, e ainda não 

sabemos utilizá-la adequadamente. O gravador, o retroprojetor, a televisão, o 

vídeo também são tecnologias importantes. [...] (MORAN, 2003, p. 153). 

 

Entre os desafios na área educacional, pesquisas revelam que “o Brasil ainda está 

distante de uma qualidade educacional considerada razoável, sobretudo no que se refere às redes 

públicas de ensino, que atendem à maioria das crianças e dos jovens brasileiros” (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 27).  

Em contrapartida, existem ações que vêm sendo elaboradas pelo governo brasileiro, 

relacionadas às políticas públicas na educação, a exemplo das TIC, cujo objetivo é introduzir 

de forma ampla os artefatos tecnológicos no campo escolar. Nota-se que:  

 

Há algum tempo, o governo federal começou a desenhar políticas públicas 

para a disseminação de tecnologias digitais com fins pedagógicos. No início 

do anos 80, com o Projeto Educom, e a partir de 1997, com o lançamento do 

Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), implementado pelo 

Ministério da Educação (MEC), políticas públicas com este intuito foram se 

conformando (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 47).
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Um dos primeiros projetos, em se tratando de informática na educação, foi o Educom 

(desenvolvido no começo dos anos 80), seguido pelo ProInfo, que estabeleceu a base de 

distribuição de computadores em laboratórios de informática para as escolas públicas. 

A partir de então, percebe-se uma sequência de forte investimento na ampliação desses 

equipamentos e do acesso à internet nas escolas públicas, com a montagem de laboratórios de 

informática e a inserção de computadores, laptops, tablets, lousa digital, dentre outros, no 

universo escolar. 

A distribuição de computadores e da instalação de acesso à internet parte de uma série 

de programas e projetos, tais como: Programa Nacional de Formação Continuada em 

Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado), que é um programa que integra e articula a 

distribuição dos equipamentos tecnológicos para as escolas; Programa Banda Larga nas 

Escolas, que serve para conectar à Internet as escolas com laboratórios de informática; Portal 

do Professor, que se constitui em um acervo online onde se armazena e circulam conteúdos 

educacionais multimídia voltados para o professor, além do Projeto Um Computador por 

Aluno, que oferece um computador portátil  para cada aluno na escola pública, foco desta 

pesquisa. 

 

Como é a educação escolar que estabelece as bases do tipo de relação futura 

entre indivíduo e aprendizagem, além de constituir-se, particularmente em 

países pobres, em fator decisivo de inclusão social e econômica, a 

disponibilização de tecnologias digitais nas escolas tornou-se foco de políticas 

públicas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 28). 

 

 

O projeto UCA, ao distribuir laptops no espaço escolar, permitiu que alunos menos 

beneficiados entrassem em contato na escola com a mesma realidade da sociedade digital e com 

os benefícios da mobilidade, pois ele pode levar o equipamento para casa, permitindo que outros 

membros da família interajam com o laptop. 

 

[...] Um Computador por Aluno é relevante pela abrangência e pelo potencial 

de promover a inclusão social. Primeiramente, é voltado para as camadas 

menos favorecidas da população, que frequentam a escola pública “[...]”. O 

papel do Parlamento, mais uma vez cumprido, é propiciar o arcabouço legal 

para políticas públicas dessa natureza, bem como fiscalizar as ações do 

Executivo, especialmente as que tenham real potencial transformador em 

nossa sociedade. A interatividade das novas mídias mergulha o estudante 

numa atmosfera contínua de criação e numa cultura de inovação, tornando-o 

protagonista do seu próprio destino e do futuro da nação (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2008, p. 11).
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Com base nessas citações, ficam claras as finalidades do Projeto UCA. Além disso, 

revelam a responsabilidade da Câmara dos Deputados na assessoria e fiscalização da 

implementação do projeto. Nota-se que uma política pública compreende a avaliação de vários 

setores do governo. 

Os primeiros passos do Projeto UCA (BRASIL, 2010) foram dados em janeiro de 2005, 

através do Fórum Econômico Mundial, ocorrido em Davos, na Suíça, a partir da apresentação 

do pesquisador e professor Nicolas Negroponte acerca do projeto One Laptop per Child 

(OLPC) em sintonia com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), o Mídia Lab5. O 

projeto OLPC tem como base a premissa de que cada criança deve possuir um laptop. 

Em junho do mesmo ano, vieram ao Brasil Nicolas Negroponte, Seymour Papert (diretor 

do grupo de Epistemologia e aprendizado do MIT e um dos fundadores do Mídia Lab) e Mary 

Lou Jepsen (diretora de tecnologia e uma das fundadoras da OLPC) para apresentar e tratar do 

projeto em detalhes com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir da visita, o Presidente 

designou uma comissão interministerial para avaliar a proposta. 

Diante disso, ocorreram encontros com especialistas brasileiros para discutir a utilização 

pedagógica das TIC nas escolas, formalizaram-se parcerias com a Fundação de Apoio à 

Capacitação em Tecnologia da Informação (FacTI) e com a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) para o processo de validação da proposta da OLPC. No ano de 2006, a FacTI convidou 

três instituições para se integrar ao grupo técnico: o Centro de Pesquisa Renato Archer 

(CenPRA), que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Tecnologia do Brasil; a Fundação 

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), uma organização de pesquisa 

especializada em serviços de tecnologias e proposição de soluções inovadoras para os setores 

do governo, empresas e terceiro setor; o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI), 

que é uma associação para o desenvolvimento e inovação em tecnologias avançadas.  

Já em 2007, o projeto foi implantado em cinco escolas brasileiras, foi realizada a fase 

de testes, intitulada como pré-piloto, para, a partir daí, ser analisada a utilização do laptop em 

sala de aula. No ano de 2008, aconteceram reuniões mensais com o Grupo de Trabalho de 

Assessores Pedagógicos do Projeto Um Computador por Aluno (GTUCA) para a concretização 

do processo de formação, avaliação e monitoramento do Projeto UCA.

                                                 
5 O MIT Media Lab lançou uma iniciativa de pesquisa para desenvolver um laptop de US$ 100, uma tecnologia 

que pode revolucionar a forma como educamos as crianças no mundo. Para alcançar esse objetivo, foi criada uma 

nova organização sem fins lucrativos, a One Laptop per Child (OLPC), que é independente do MIT. 

http://wiki.laptop.org/go/Um_Laptop_por_Crian%C3%A7a  

 

http://wiki.laptop.org/go/Um_Laptop_por_Crian%C3%A7a
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Em 2009, diante dos cinco experimentos ocorridos em 2007, houve a materialização dos 

relatórios de avaliação, contribuindo para o processo de ampliação do projeto. 

Por desígnio do Ministério da Educação e da Presidência da República, a extinta 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) foi encarregada da função de operacionalizar o 

Projeto UCA, com o seguinte objetivo: 

 

Em sintonia com o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE e com os 

propósitos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional- ProInfo, o 

Projeto UCA visa criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias 

digitais nas escolas públicas brasileiras, para ampliar o processo de inclusão 

digital escolar e promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 

comunicação (BRASIL, 2009, p. 1). 

 

Dinamizando o processo de democratização do acesso à informação, o Projeto UCA 

promove, nas escolas contempladas, mudanças na infraestrutura, oportunidade de acesso à 

Internet e capacitação de professores e gestores para o uso da tecnologia, a favor da inovação 

das práticas pedagógicas.  

Em janeiro de 2010, foi criado o consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS que, através 

do pregão nº 107/2008, ficou responsável pelo fornecimento de 150.000 laptops para as 

aproximadamente 300 escolas públicas já escolhidas dentre os estados e municípios brasileiros. 

Coube ao Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED), às Secretarias 

de Educação Estadual ou Municipal dos Estados e à União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME), à Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação 

(SEED/MEC) e à Presidência da República, a escolha das escolas, com base nos seguintes 

critérios: 

 

- Cada escola deverá ter em torno de 500 (quinhentos) alunos e professores; 

- As escolas deveriam possuir, obrigatoriamente, energia elétrica para 

carregamento dos laptops e armários para armazenamento dos equipamentos; 

- Preferencialmente, deveriam ser pré-selecionadas escolas com proximidade 

a Núcleos de Tecnologias Educacionais - NTE - ou similares, Instituições de 

Educação Superior públicas ou Escolas Técnicas Federais. Pelo menos uma 

das escolas deverá estar localizada na capital do estado e uma na zona rural; 

- As Secretarias de Educação Estadual ou Municipal de cada uma das escolas 

selecionadas deverão aderir ao projeto através do envio de ofício ao MEC 

(Ministério da Educação) e assinatura de Termo de Adesão, no qual manifesta-

se solidariamente responsável e comprometida com o projeto. 

Para cada escola indicada, a Secretaria de Educação Estadual ou Municipal 

deverá enviar ao MEC um ofício, onde o(a) diretor(a) da escola, com a 

anuência do corpo docente, aprova a participação da escola no projeto 

(BRASIL, 2010). 



28 

 

 

Ainda no mesmo ano, em fase piloto, outras escolas foram implementadas e seis 

municípios brasileiros foram contemplados com o UCA Total: Barra dos Coqueiros/SE; 

Caetés/PE; Santa Cecília do Pavão/PR; São João da Ponta/PA; Terenos/MS e Tiradentes/MG. 

Em sua pesquisa, Mendes (2008) apresenta sua posição a respeito das políticas públicas 

à luz da inserção do Projeto UCA e “considera que a escola por si só é um organismo vivo 

ligado a um sistema e, portanto, necessita de incentivos e políticas públicas que visualizem as 

mudanças necessárias” (2008, p.8 e 9). Santos (2010), por sua vez, entende que “[...] a proposta 

governamental de se implementar laptops educacionais em escolas públicas brasileiras, [...], 

refletem os interesses econômicos e políticos das classes detentoras de poder” (2010, p. 173). 

Nesse contexto, o Estado de Sergipe foi contemplado, tendo o município de Barra dos 

Coqueiros/SE como participante do quadro do UCA Total, que corresponde à implementação 

do Projeto em todas as Escolas do município, tanto da rede estadual quanto municipal. Outros 

municípios sergipanos também foram inseridos no Projeto UCA, contemplando escolas 

públicas, quer da rede estadual, quer municipal, quer federal (mas não em sua totalidade, como 

ocorreu com Barra dos Coqueiros): Aracaju, Capela, Itabaiana, Poço Verde, Santa Luzia do 

Ithanhy, Simão Dias, Moita Bonita, Nossa Senhora da Glória, São Cristóvão e Tobias Barreto.  

Outro marco foi a Lei nº 12.249 de 14 de junho de 2010, o qual criou o Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA). Porém, nesse trabalho, optamos pela nomenclatura Projeto 

UCA, pois foi assim apresentado no início de sua implementação em Sergipe. Para a efetivação 

do Projeto UCA no estado, houve a participação do GTUCA, que ficou dividido em três frentes: 

GT Formação; GT Avaliação e GT Pesquisa. 

Percebe-se o quanto o Governo Brasileiro tem se empenhado nos investimentos a 

respeito da inserção da ampliação das TIC no âmbito escolar ao longo dos tempos Adorno, 

porém, afirma que para compreender o presente é preciso se questionar: “o que significa 

elaborar o passado” (1995, p. 29)? Concordando com o filósofo, faz-se necessário observar o 

passado e investigar o surgimento, os avanços e retrocessos dos projetos em programas 

semeados no campo educacional. Nesse sentido, estamos cientes de que não há como se alterar 

o passado mas é possível refletir sobre ele, procurando conhecer o que professores, alunos e 

comunidade escolar têm a dizer, a fim de planejar o futuro com base em tais posicionamentos. 

Compreende-se, portanto, a relevância dessa pesquisa por discutir uma política pública 

educacional no âmbito da inserção das TIC, na perspectiva de tentar compreender as 

consequências de decisões (muitas vezes centralizadas e definidas a partir do Governo/MEC) 

que são tomadas com o intuito de propor inovações no ambiente escolar, desconsiderando as 
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realidades dos contextos vivenciados pelos docentes e os desafios que tais decisões provocam 

na comunidade escolar. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 

 

Esta seção tem o objetivo de discutir o UCA na formação continuada do professor e os 

percalços desse processo, percorrendo as vias que conduziram às lacunas na formação dos 

professores para/com as tecnologias. Ainda, procura investigar o papel do Projeto UCA como 

vetor agregador de valor para a formação continuada em serviço, as diretrizes da formação 

continuada e a configuração do laptop adotado pelo projeto. 

 

3.1 Lacunas na Formação para/com as Tecnologias  

 

Nos últimos anos, presenciamos uma inquietação acerca da temática de formação 

continuada dos professores, seja por parte das universidades, dos grupos de pesquisas ou do 

poder público. “A ela se dão variados nomes: formação-em-serviço, educação permanente, e 

outras mais. Procura-se com ela melhorar a qualidade da escola e do ensino” (MEDIANO, 

1997, p. 91).  

Entre os conceitos em destaque sobre formação continuada está o de Nascimento: “[...] 

compreendo toda e qualquer atividade de formação do professor que está atuando nos 

estabelecimentos de ensino, posterior à sua formação inicial, incluindo-se aí os diversos cursos 

de especialização [...]” (1997, p. 70). 

Assim, com base nesse conceito mais amplo, a autora destaca o conceito de formação 

continuada em serviço: 

 

[...] por formação continuada em serviço compreendo aquelas atividades de 

formação continuada que se realizam no próprio local de trabalho dos 

professores e outras atividades que, apesar de não estarem inseridas no espaço 

de trabalho, são organizadas e/ou geridas pelas instâncias superiores dos 

sistemas de ensino e oferecidas aos professores que delas fazem parte, tendo 

as realidades escolares concretas a que estão vinculados estes professores 

como referência fundamental” (NASCIMENTO, 1997, p. 70). 

 

 

A partir destes conceitos, compreende-se a importância de refletir sobre a situação do 

trabalho do professor e em se rediscutir resoluções de problemas reais. Observa-se que o 

governo federal tem investido na educação, o que também vem favorecendo a formação do 

professor. Por sua vez, a formação continuada em serviço serve de espaço privilegiado para 

notificação das necessidades e dos desafios pedagógicos enfrentados pelos docentes. Então, na 
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dinâmica entre teoria e prática, ela busca preencher algumas das lacunas em especial a pesquisa 

para/com as tecnologias. 

Charlot (2005) afirma que a situação do ensino nos sistemas escolares e dos professores 

varia muito de país para país e aponta para o risco de falar do professor nas sociedades atuais.  

 

Essa abertura pode ocorrer em níveis diversos: é uma generalização do ensino 

fundamental nos países mais pobres (na África, por exemplo), uma 

generalização do ensino médio e uma abertura do ensino superior nos países 

mais ricos (como a França), uma combinação de todos esses fenômenos nos 

países ditos emergentes (no Brasil, por exemplo) (CHARLOT, 2005, p. 79). 

 

De acordo com a citação acima, que apresenta características de países pobres e ricos e 

que trata de duas esferas de ensino no Brasil (ensino médio e ensino superior), há um interesse 

nacional em se promover o acesso educacional para a população brasileira. O mesmo autor 

enfatiza, diante dos exemplos apontados, o que as organizações internacionais chamam de 

“educação para todos”. É esse movimento que as distintas reformas do ensino buscam 

acompanhar e é, portanto, a respeito dele que se deve pensar para compreender a profissão de 

educador em tempos de reformas. 

 
Essa abertura do ensino está articulada a dois outros fenômenos. Por um lado, 

instaurou-se um vínculo cada vez mais estreito entre o nível de escolarização 

do indivíduo e seu nível de inserção profissional: um cargo de direção, um 

cargo qualificado e mesmo um cargo simplesmente, qualquer que seja, é 

acessível somente a quem possui um diploma de certo nível (que varia de 

acordo com o nível médio de escolarização da população). Por outro lado, é 

afirmada, de maneira insistente, a exigência de um sucesso escolar de todos 

os alunos, exigência expressa pelos pais e pelos poderes públicos. Cada uma 

dessas três evoluções representa, em si, um progresso da democracia: é 

democrático abrir o ensino a todos; atribuir os empregos de acordo com os 

diplomas, e não em função das relações sociofamiliares; considerar que 

qualquer aluno tem direito ao sucesso escolar (CHARLOT, 2005, p. 79). 

 

 

Os fenômenos apontados apresentam os desafios do processo de escolarização e da 

conquista profissional. Nesse mesmo contexto, retratam a cobrança da família e dos poderes 

públicos, constatando que não basta o acesso ao ensino por todos (o que é de fato direito), mas 

é necessário investir de forma significativa no processo de formação tanto inicial como 

continuada do professor a fim de garantir um ensino de qualidade para todos.  

De acordo com Imbernón (2006), o tipo de formação inicial que os professores recebem 

não prepara significativamente para a aplicabilidade de uma metodologia nova, nem para a 

aplicação de métodos desenvolvidos por teóricos na dinâmica da sala de aula. Assim também 



32 

 

não há informação sobre um desenvolvimento, uma implementação e uma avaliação do 

processo de mudança. “E essa formação inicial é muito importante, já que é o início da 

profissionalização, um período em que as virtudes, os vícios, as rotinas etc. são assumidos como 

processos usuais da profissão” (IMBERNÓN, 2006, p.41). Desse modo, faz-se necessário que 

a formação inicial seja bem alicerçada para fortificar a caminhada profissional. O 

desenvolvimento da formação de professores deve ocorrer a partir de processos que remetam 

ao diálogo constante entre as teorias e as práticas. 

Como defende Nóvoa (2009, p. 37), é preciso que se “insista na necessidade de devolver 

a formação de professores aos professores, porque o processo de formação baseada na 

investigação só faz sentido se for construído dentro da profissão”. Nesse contexto, é ressaltado 

que a formação continuada em serviço parte do princípio da experimentação, da prática 

desafiadora aos problemas encontrados no contexto escolar e que requerem dos docentes a 

tomada de decisão e a busca por soluções para as questões. 

Imbernón (2006), em sua obra “Formação Docente e Profissional: formar-se para a 

mudança e a incerteza”, destaca cinco grandes linhas ou eixos de atuação para a formação 

permanente: 

 

- A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a análise, a 

compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade. A capacidade 

do professor de gerar conhecimento pedagógico por meio da prática educativa. 

- A troca de experiências entre iguais para tornar possível a atualização em 

todos os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os 

professores. 

- A união da formação a um projeto de trabalho. 

- A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais como a 

hierarquia, o sexismo, a proletarização, o individualismo, o pouco prestígio 

etc., e práticas sociais como a exclusão, a intolerância etc. 

- O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho 

conjunto para transformar essa prática. Possibilitar a passagem da experiência 

de inovação (isolada e individual) à inovação institucional (IMBERNÓN, 

2006, p.48). 

 

Nesse sentido, o autor demonstra a importância de analisar a repercussão da prática do 

professor a partir de avaliações sobre a própria prática, com destaque para a socialização e a 

construção de projetos em trabalhos conjuntos. Em contrapartida, a formação continuada em 

serviço permite aos professores realizar uma autoavaliação de sua prática, repensando-a em 

processo cíclico, sempre associando o princípio do micro ao macro, ou seja, do individual para 

o coletivo, entre os colegas de profissão. Nóvoa (2009) aponta que a escrita é uma aliada para 
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os professores no início da atividade profissional, pois permite aos mesmos autoanalisar suas 

práticas:   

  

O registro escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas 

profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior consciência do 

seu trabalho e da sua identidade como professor. A formação deve contribuir 

para criar nos futuros professores hábito de reflexão e de autorreflexivo que 

são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou 

mesmo pedagógica, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências 

pessoais (NÓVOA, 2009, p.40). 

 

A forma de registrar as experiências por escrito permite analisar o processo de formação, 

como também observar a transformação e os entraves perante as atividades, portanto, configura-

se como uma fonte de pesquisa crucial para fundamentar o histórico profissional. Pode ser a 

partir de um dossiê, que permite relembrar, através dos documentos escritos, a trajetória da 

práxis, bem como descrever os entraves surgidos e as estratégias utilizadas para a resolução do 

problema. 

Observa-se a importância do hábito de reflexão e de autorreflexão que se faz necessário 

desde a graduação. É preciso levar em conta os indícios que retratam algumas lacunas na 

trajetória inicial da formação dos profissionais da educação, entre elas está a discussão das TIC 

no processo de ensino e aprendizagem. Schneider (2013) sinaliza no texto “TIC e Educação: 

pontos impactantes” a ausência de cursos de formação de professor que oportunizem aos futuros 

professores a arte de utilizar e/ou operar adequadamente as TIC nas salas de aula. Nesse sentido, 

o autor já apresenta a lacuna na formação para/com as tecnologias desde a formação inicial. 

Nesse contexto, a formação continuada em serviço contribui por rediscutir e desenvolver 

habilidades e competências a favor do ensino e aprendizagem, por meio das TIC, como também 

proporcionar momentos reflexivos diante das situações reveladas na realidade escolar. 

Charlot (2005) chama a atenção para a percepção do profissional, afirmando que “trata-

se de compreender por que os professores apresentam, em toda parte, um certo ar familiar, seja 

com sua relação com os alunos ou no olhar que lança sobre eles, sobre si mesmo, sobre a forma 

como a sociedade os considera, etc.” (CHARLOT, 2005, p.75). É preocupante quando esse 

olhar reflete valores engessados e resistência a mudanças, tanto acerca de teorias e metodologias 

quanto acerca da forma como se dá a aquisição do conhecimento pelo aluno. Em todo o percurso 

da formação dos professores, a prioridade está na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. Ocorrem mudanças nas sociedades provocando reflexos no âmbito escolar. 

Entre essas mudanças, encontramos a relação com as TIC.
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[...] na formação de professores, prepará-los para trabalhar com as TIC de 

maneira a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, aumentando as 

possibilidades de comunicação síncrona e assíncrona, oferecendo ao aprendiz 

a pesquisa e a colaboração como estratégias para a construção de 

conhecimento e levando a Escola para o ciberespaço, quando, então, o ato de 

aprender não necessitará de tempo e nem de espaços pré-estabelecidos. Tudo 

isso assistido por um novo Professor, o qual terá o papel de organizar o 

conhecimento, provocar, motivar e coordenar a aprendizagem dos seus alunos 

(SCHNEIDER, 2013, p. 2). 

 

Assim, os investimentos na formação docente contribuem para disseminar os 

conhecimentos sobre a utilização das TIC na educação, colaborando com a inovação da práxis 

pedagógica. Candau defende que “o locus da formação a ser privilegiado é a própria escola” 

(1997, p.55). Ressaltando que no palco da escola, é permitido apresentar e representar as 

descobertas, promovendo a reflexão e a socialização dos conhecimentos.  

Nesse sentido, Schneider sinaliza o perfil de um novo professor, respaldado pela 

formação voltada para o trabalho com as TIC e acrescenta as novas possibilidades de utilização 

das mesmas. 

 

A Escola pode contribuir muito para o desenvolvimento desta aptidão 

adotando práticas de aprendizagem colaborativa. As TIC oferecem recursos 

que permitem criar comunidades virtuais de aprendizagem. Os professores 

devem recorrer a esses recursos para permitir que os alunos aprendam junto 

com colegas da turma e com outros que estejam em qualquer ponto do planeta 

Terra. É essa a Educação que o Homem contemporâneo espera encontrar! 

(SCHNEIDER, 2013, p. 14). 

 

Percebe-se o quanto as TIC podem proporcionar dentro e principalmente fora do espaço 

escolar, junto com o trabalho colaborativo. Também é importante o interesse do professor em 

desenvolver novas práticas, bem como incentivar o envolvimento dos alunos.  

 

3.2 O UCA no Processo de Formação do Professor 

 

As TIC provocam impactos na relação professor e aluno, como também na comunidade 

escolar. Portanto, as interfaces tecnológicas não podem ser apenas apresentadas ou oferecidas 

aleatoriamente, mas necessitam, sobretudo, ser diagnosticadas e analisadas por diversos 

segmentos, tanto dentro como fora da escola, como também levar em consideração a localidade 

onde está inserida, em seus fatores histórico, social e econômico, apresentando-se aos 

envolvidos a fim de atender suas necessidades, a exemplo da reestruturação tanto física quanto 

pedagógica dos espaços escolares.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 62, aborda 

a formação inicial do docente e enfatiza, no §2º, que “a formação continuada e a capacitação 

dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância” 

(BRASIL, 1996). As formações continuadas oferecidas pelo Ministério da Educação (MEC) 

ocorrem tanto na modalidade presencial quanto a distância, objetivando contribuir com o 

trabalho docente em suas práticas escolares.  

A Portaria nº 1.328, de 23 de setembro de 2011, determina, em seu Art. 3º, que a Rede 

Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica deverá 

atuar em articulação com os sistemas de ensino e com os Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente (BRASIL, 2011). Portanto, faz-se necessário formar profissionais 

que desenvolvam competências em suas práticas pedagógicas, dentro do contexto social e de 

acordo com as mudanças contemporâneas. 

Dessa forma, considera-se as TIC no campo educacional como elementos importantes 

na construção do conhecimento, pelas diversas habilidades que poderão ser desenvolvidas, 

numa proposta que dialoga com Kenski (2004), para quem a utilização das tecnologias na 

educação exige uma reestruturação sensível não apenas das teorias educacionais, mas da própria 

percepção e ação educativa. Para tanto, envolve reflexão, organização no processo de ensino e 

aprendizagem e reavaliação da dinâmica do planejamento.  

É fundamental que as TIC na educação estejam integradas e alinhadas ao 

desenvolvimento humano e que, na perspectiva dos professores, possam favorecer o avanço de 

inovações no contexto pedagógico. O desafio está em aplicar melhor as TIC para, dessa forma, 

contribuir com as diversas áreas, em escala social, econômica, financeira, educacional etc.  

Assim, a disseminação de tecnologias educacionais é um resultado da globalização, que, 

em todo o mundo, tem promovido propostas de investimentos financeiros e intensificado a 

retroalimentação do capitalismo. Na Educação, as consequências estão relacionadas ao 

cumprimento de metas e exigências estabelecidas pelos acordos internacionais. Como bem 

abordam os autores Burbules e Torres (2004, p. 12), “[...] a globalização tornou-se um discurso 

ideológico que move a mudança devido à urgência e necessidade de responder a uma nova 

ordem mundial [...]”. Para Santaella, “[...] sem as poderosas tecnologias comunicacionais 

atuais, a globalização não teria sido possível” (2003, p. 70). 

Assim, as tecnologias têm servido para disseminar discursos hegemônicos e 

globalizantes e, conforme Schneider, “pode-se afirmar que a globalização é o ápice do processo 

de internacionalização do mundo capitalista” (2002, p. 46).
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Tal discussão é vista à luz do caráter neoliberal, uma decorrência do Consenso de 

Washington, o qual, dentre outras diretrizes, aponta para algumas características que definem 

os programas de governo e investimento da sociedade atual: 

 
O programa de ajuste e estabilização proposto no marco deste “consenso” 

inclui dez tipos específicos de reforma (...): disciplina fiscal; redefinição das 

prioridades do gasto público; reforma tributária; liberalização do setor 

financeiro; manutenção das taxas de câmbio competitivas; liberalização 

comercial; atração das aplicações de capital estrangeiro; privatização de 

empresas estatais, desregularização da economia; proteção de direitos autorais 

(GENTILI, 1998, p. 14). 

 

Nessa conjuntura educacional, firmemente enraizada nos reflexos do capitalismo, há o 

repasse de investimentos econômicos para sua ampliação e modernização, cujos recursos são 

implantados nas escolas através de programas e projetos, perpassando pelos gestores, 

professores e alunos. Tal medida promove implantação de projetos e propostas nos espaços 

escolares das diversas regiões, mas os resultados projetados são, normalmente quantitativos, 

desprezando, em parte, os avanços qualitativos. Em contrapartida, esses projetos trazem à pauta 

um conjunto de ações que integram a tecnologia (computador e infraestrutura tecnológica) por 

meio da escola, o que representa uma das principais vias de disseminação dos objetivos 

propostos.  

De fato, o projeto UCA oferece formação continuada ao professor, objetivando a 

apropriação tecnológica, buscando atrelar teoria e práticas inovadoras. De acordo com Valente, 

“as práticas pedagógicas inovadoras acontecem quando as instituições se propõem a repensar e 

a transformar a sua estrutura cristalizada em uma estrutura flexível, dinâmica e articulada” 

(1999, p. 11). 

Conforme já mencionado, o Projeto UCA tem por objetivo de ampliar o processo de 

inclusão digital escolar e promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 

comunicação (BRASIL, 2009, p. 1), oferecendo formação continuada aos professores e 

gestores, a fim de facilitar atuação desses profissionais na prática pedagógica.  

 

Nessa perspectiva, para viabilizar a integração do laptop educacional às 

práticas escolares, é importante que os educadores da escola e do sistema de 

ensino ao qual ela pertence tenham a oportunidade de participar de programas 

de formação continuada com o foco nas práticas escolares baseadas no uso do 

laptop educacional, na reflexão sobre as mesmas, na identificação e análise 

das mudanças ocorridas, das dificuldades enfrentadas e das decisões 

necessárias para que essas práticas possam se concretizar (ALMEIDA e 

PRADO, 2011, p. 39).  
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A partir da formação continuada, foi dada aos docentes a oportunidade de conhecer 

oportunidades de mudanças em sua prática a partir do uso do laptop, de forma contextualizada, 

com a presença do equipamento na escola.  

 

Em primeiro lugar, a ideia da escola como o lugar da formação dos 

professores, como o espaço da análise partilhada das práticas enquanto rotina 

sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho 

docente. O objetivo é transformar a experiência coletiva em conhecimento 

profissional e ligar a formação de professores ao desenvolvimento de projetos 

educativos nas escolas (NÓVOA, 2009, p. 41). 
 

Nesse contexto, enfatiza-se o vetor agregador de valor na formação continuada 

oferecida pelo Projeto UCA, pois a formação foi realizada na escola, com oportunidade de 

utilização de um espaço virtual para socializar a dinâmica da formação. Ao final do processo, 

um projeto foi desenvolvido por todos os participantes com o objetivo de contribuir para o 

próprio Projeto Político Pedagógico da Escola. Trata-se do ProGItec, que será visto mais 

adiante. 

 
É urgente reforçar as comunidades de prática, isto é, um espaço conceptual 

construído por grupos de educadores comprometidos com a pesquisa e a 

inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e aprendizagem e se 

elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da formação pessoal, 

profissional e cívica dos alunos (NÓVOA, 2009, p. 42). 

 

Considera-se, portanto, que a dinâmica da formação docentes levou à construção de um 

material que servirá de base para as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, uma vez que 

esteja inserida em seu Projeto Político Pedagógico, voltado ao uso dos laptops e, ainda, com o 

diferencial de ter sido criado a partir de discussões dentro da própria comunidade docente.  

Nesse sentido, algumas dificuldades e riscos podem provocar estagnação profissional. 

Segundo Imbernón (2006), o professor deve lutar e envolver-se nessas políticas educativas e 

sociais para atingir a melhoria da educação, bem como para desenvolver a liberdade e a 

emancipação dos indivíduos.  

 

3.3 Diretrizes para a formação continuada no Projeto UCA 

 

O processo da formação continuada de professores das escolas contempladas pelo 

projeto UCA está centrado em inovações pedagógicas, com base na tecnologia e na perspectiva 

de transformações no currículo escolar. 
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Com base no livro de Formação do MEC (BRASIL, 2009), as finalidades da formação 

estão voltadas para os seguintes quesitos:  

- Estruturação de uma rede de formação para acompanhar e apoiar as ações pedagógicas 

na utilização do laptop educacional;  

- Inserção de uma prática de inovação, diante da utilização das tecnologias educacionais 

nos cursos e programas, na formação inicial e permanente dos professores; 

- Qualificação dos docentes das escolas públicas participantes do Projeto UCA para a 

utilização do laptop em práticas que enfatizem a aprendizagem, com base na construção 

cooperativa do conhecimento, em consenso com o currículo das respectivas escolas; 

- Criação de uma cultura de redes cooperativas tanto no âmbito interno quanto externo 

das escolas, com a utilização das tecnologias digitais, defendendo a autonomia de aprofundar o 

conhecimento no cenário contemporâneo; 

- Contribuição na construção da proposta político-pedagógica das escolas, usando os 

recursos computacionais nas estratégias pedagógicas, relacionando a diversidade das 

comunidades de acordo com a função da escola no progresso intelectual dos seus protagonistas 

e as consequências das transformações em participação crítica intensa da sociedade. 

Nesse sentido, os pressupostos básicos para a formação do professor estão direcionados 

em nove pontos (BRASIL, 2009, p. 05 e 06): 

 

- Reconhecimento do papel das tecnologias digitais na sociedade, suas 

implicações nos modos de pensar e agir e, consequentemente, a importância 

de sua inserção na comunidade escolar; 

- Comprometimento com a dimensão pública da escola como espaço formal 

de aprendizagens, visando a inclusão digital e social das classes menos 

favorecidas; 

- Aproveitamento da pluralidade cultural, construtora de diferentes visões de 

mundo; 

- Respeito à autonomia na organização curricular, considerando as 

características e experiências específicas dos alunos e professores assim como 

as necessidades de construção de conhecimento científico; 

- Importância da articulação dos professores, dos componentes curriculares, 

das experiências individuais e coletivas, das estratégias pedagógicas e das 

diferentes mídias entre si, nas distintas etapas ao longo da formação; 

- Necessidade de interrelação entre as práticas pedagógicas e as teorias que as 

fundamentam; 

- Visão da instituição escolar como uma organização aprendente, que se 

desenvolve e se reestrutura como resultado do movimento reticulado dos seus 

diferentes segmentos; 

- Compreensão do papel do professor como mediador do conhecimento e 

criador de condições favoráveis ao desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem dos alunos; 

- Reconhecimento do papel de liderança dos gestores na articulação da 

comunidade escolar e no apoio à utilização inovadora das tecnologias digitais, 
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promovendo as adaptações dos espaços e dos tempos da sala de aula, bem 

como do projeto político-pedagógico da escola.  

 

Em relação aos pontos supramencionados, Schneider (2002) já se antecipara, em sua 

tese de doutorado intitulada “Um ambiente ergonômico de ensino-aprendizagem 

informatizado”, ao apresentar sua visão da problemática relacionada ao uso das tecnologias 

digitais na Educação e sobre a necessidade de se reestruturar a escola e suas práticas 

pedagógicas.  

Neste trabalho acadêmico, o autor pondera sobre a incompatibilidade da 

Educação/escola (marcada por valores industriais) para com a contemporaneidade (que se apoia 

em valores como a criatividade, a colaboração, a proatividade, a flexibilidade dos modelos 

mentais e o uso intenso da informática). Schneider propõe a Escola como uma organização de 

aprendizagem, fundamentando-se na teoria da autopoiese, que prevê uma relação de troca entre 

os atores envolvidos, neste caso, a Escola, a sociedade, o mercado e a família. Schneider 

demonstra que uma educação ancorada em princípios e práticas pedagógicas construtivas ecoa 

nas diretrizes das organizações aprendentes.  

O processo de formação do UCA enfatiza três dimensões: pedagógica, tecnológica e 

teórica. Na primeira, trata da integração dos laptops educacionais às ações do aprender e do 

ensinar, na administração do tempo, do espaço e da afinidade entre os atores da escola. A 

segunda refere-se ao domínio e apropriação dos aparatos tecnológicos, direcionados pelo 

sistema Linux e demais softwares encontrados nos laptops. A terceira compreende como o 

conjunto de teorias educacionais permite refletir criticamente o uso das tecnologias digitais, 

diante da diversidade dos contextos de aprendizagem. 

A proposta de construção da formação continuada é estruturada em módulos, o que 

significa tratar de unidade de ensino/aprendizagem com duração limitada, mas centralizada na 

ampliação de conhecimentos e competências. Esta formação é desenvolvida junto com o “dia 

a dia” da sala de aula, contextualizando as experiências das escolas que participaram da etapa 

pré-piloto, juntamente a outros projetos educacionais. Ela abrange cinco módulos obrigatórios 

que são: “Compreensão da Proposta UCA; Apropriação dos recursos do laptop; Inovação 

pedagógica no uso das tecnologias digitais; Atualização do PPP da escola, a fim de incluir as 

tecnologias digitais e Socialização da proposta UCA da escola” (BRASIL, 2009, p. 18). 

Como ilustra a Fig. 1, a dinâmica da formação da/na escola, através dos cinco módulos, 

está relacionada aos trabalhados em sincronismo com os professores e gestores e aos conteúdos 
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em comum. Somente no módulo 3, existe a abordagem de um conteúdo específico para cada 

área de atuação dos profissionais participantes do processo de formação. 

 

Figura 1 - Momentos da formação na escola 

 
                          Fonte: MEC (BRASIL, 2009, p. 25) 

 

Observando-se o desenvolvimento dos professores e gestores nas práticas pedagógicas 

atreladas às tecnologias digitais e buscando conhecer as competências necessárias para uma 

associação eficaz entre tecnologia e prática pedagógica que resultem na aprendizagem dos 

alunos, procurou-se estabelecer a interação entre os dois profissionais em suas áreas específicas 

de atuação.   

Nessa conjuntura, são estabelecidos os critérios que primam em atender às diretrizes do 

projeto UCA: descobrir os recursos do hardware e, principalmente, os softwares do laptop (em 

paralelo com o ambiente virtual de aprendizagem); iniciar novas experiências pedagógicas; 

fomentar planejamentos com colaboradores dentro e fora da escola explorando as tecnologias 

digitais, aproveitando os recursos veteranos e atuais da escola; consolidar programações 

construídas pelos professores e gestores através da socialização dos resultados das práticas 

realizadas com o UCA; efetivar a organização do Projeto UCA. 

O quadro 1 corresponde à ação 3, que trata da formação para a escola em relação à 

estrutura dos temas, aos objetivos e à carga horária, da qual participaram gestores e professores. 

A ação teve por objetivos preparar o grupo de professores e gestores das escolas para a 

utilização pedagógica e inovadora de tecnologias digitais e favorecer a estrutura de redes 

cooperativas. A duração desta ação foi de 180 horas e ocorreu de forma presencial e a distância 

e teve como materiais utilizados os documentos do projeto, arquivos do curso disponibilizado 

GESTÃO DA ESCOLA E GESTÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM COM LAPTOP EDUCACIONAL

FORMAÇÃO DA / NA ESCOLAFORMAÇÃO DA / NA ESCOLA

Módulos

11 22

44 55

33 33
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no Ambiente Virtual de Aprendizagem e-Proinfo, alguns sites educacionais, como o Portal do 

professor e materiais do Programa Salto para o Futuro. 

 

Quadro 1- Formação da Escola 

Tema  Objetivos  Prazos  

  Projeto UCA  Conhecer os princípios, pilares e metas do projeto 

UCA. 
4h presenciais 

  Apropriação tecnológica  Explorar o sistema do laptop educacional, os 

softwares disponíveis, o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e-Proinfo e os recursos da web 

2.0. 

Aprender a usar os recursos do laptop, outras mídias 

e os recursos da web 2.0. a partir da vivência de 

práticas pedagógicas inovadoras.  

24 presenciais 

e 48h a distância 

  Planejamento das ações 

na escola 

 Estabelecer parcerias internas e externas.  

Selecionar e planejar diferentes práticas 

pedagógicas, usando as tecnologias digitais tanto do 

laptop quanto do laboratório de informática. 

8h presenciais 

 e 20h a distância 

Implementação das ações Implementar, na escola, as práticas pedagógicas e de 

gestão planejadas pelos professores e gestores 

 

48h a distância 

distribuída em 6 a 8 

semanas 

Sistematização das ações  Analisar os resultados das práticas e das ações de 

reestruturação dos tempos e espaços escolares; 

socializar os resultados com outras escolas UCA; 

elaborar o Projeto UCA para o próximo ano. 

 

 

28h a distância 

Fonte: MEC (BRASIL, 2009, p. 26). 

 

O quadro 2 ilustra o planejamento da formação dos professores requerida pelo Projeto 

UCA, priorizando, no primeiro momento, a apropriação acerca dos recursos do laptop, além de 

acompanhar de perto as práxis da trajetória sobre a inserção do laptop e das demais tecnologias. 
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Quadro 2 - Design da Formação dos Professores 

Tema Objetivos Produtos Prazos 

Diagnóstico da 

apropriação 

tecnológica 

 Explorar os recursos do laptop educacional 

e identificar os níveis de apropriação 

tecnológica dos alunos. 

Formulário online, 

tabelas e gráficos.  
5 h 

Práticas 

Usar os recursos do laptop e os recursos da 

web 2.0 para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas planejadas; utilizar estratégias 

que provoquem nos alunos a necessidade de 

buscar soluções compartilhadas. 

Logs de acesso, 

interação e uso dos 

laptops; lista de 

discussão; blogs; 

projetos realizados, 

material publicado na 

rede. 

35 h distribuídas 

ao longo 

de 6 a 8 semanas 

Acompanhamento 

da prática 

Desafiar, orientar e reajustar os processos 

desenvolvidos com e pelos alunos, durante 

as práticas pedagógicas; identificar 

aspectos facilitadores e restritores dos 

processos desenvolvidos; analisar e 

socializar os resultados promissores e 

buscar soluções compartilhadas para as 

dificuldades. 

Relatório da escola: 

registro das ações bem 

sucedidas, resultados, 

aspectos facilitadores 

e restritores do 

trabalho e soluções 

encontradas. 

Ao longo das 35 

h de prática. 

Fonte: MEC (BRASIL, 2009, p. 27). 

 

No 3, é apresentado o esboço do planejamento e das ações direcionadas para os gestores 

e visa, também, analisar as tecnologias presentes na escola com o intuito de resgatá-las, 

promovendo a associação entre as tecnologias e os experimentos no país e em outros países que 

utilizam o laptop no cenário educacional. Diante dos ensaios de outras escolas que também 

desenvolvem o projeto, é possível socializar as dificuldades e, assim, contribuir para a resolução 

e prevenção de tais situações. Como resultado final desse processo, existe a elaboração de um 

plano direcionado à efetivação dos protagonistas da escola e à consolidação do laptop com as 

demais tecnologias existentes no âmbito escolar. 
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Quadro 3 - Design da Formação dos Gestores 

Tema Objetivos Produtos Prazos 

Diagnóstico das 

tecnologias da escola 

 Identificar as tecnologias disponíveis na 

escola e respectivos usos. 

Diagnóstico 

registrado em 

formulário.  

5 h 

Integração de 

tecnologias 
Reconhecer as tecnologias usadas nos 

experimentos do Projeto UCA- Fase 1 e 

como foram utilizadas, a partir de entrevistas 

on-line com educadores que usam laptop na 

sala de aula no Brasil, Uruguai, Portugal e 

outros países. 

Entrevista Relatório 

analítico das 

características de 

cada experimento 

analisado. 

5 h 

Situação do problema 

da gestão de uso do 

laptop 

Analisar as estratégias utilizadas pelas 

escolas nos experimentos do projeto UCA 

para resolver problemas que envolvem as 

diferentes dimensões (pedagógica, técnico 

administrativa, política organizacional e 

social) da gestão; Levantar problemas nas 

ações em realização e compartilhar 

soluções. 

Registro coletivo 

dos problemas e 

soluções encontradas 

com o uso de wiki, 

blog, editor de texto 

ou outros. 

15h 

Projeto de Gestão 

integrada das 

tecnologias 

Elaborar um plano estratégico para 

desenvolver na escola um processo 

colaborativo voltado para a construção do 

projeto de Gestão Integrada dos Laptops 

com as tecnologias da escola. 

Plano estratégico 15h 

Fonte: MEC (BRASIL, 2009, p. 29) 

 

 

3.3.1 Configuração do Laptop adotado pelo Projeto UCA/Sergipe 

 

Na trajetória do projeto, as cinco escolas participantes da fase pré-piloto receberam modelos 

de laptops das marcas XO (OLPC); ClassMate PC (INTEL) e Mobilis (Encore). O laptop 

adotado pelo Projeto UCA (BRASIL, 2010) compreende hardware e software específicos para 

esse fim. 

Em 2010, diante do pregão nº 107/2008, o consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS 

venceu a concorrência e, assim, forneceu 150.000 laptops educacionais, para atender 

aproximadamente 300 escolas públicas em diversos estados e municípios. Para o atendimento 

às escolas sergipanas, o laptop contou com as especificações de hardware contidas no Quadro 

4: 
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Quadro 4 – Especificações do laptop 

        Fonte: http://www.cceinfo.com.br/uca/ 

 

O sistema operacional é o Linux, que traz o pacote de escritório KOffice com os 

seguintes programas: o editor de textos KWord, para a edição de textos; o KSpread que permite 

a criação de tabelas e configuração de dados através do editor de planilhas eletrônicas e o 

KPresenter, para criação de slides e apresentações digitais. 

Entre os softwares educacionais presentes no laptop, citam-se: Tux Math, Tux Paint, 

Tux Typing, conhecidas também como ferramentas Tux.  

Assim, o Tux Math apresenta-se como um jogo de matemática que envolve as quatro 

operações e desafia o jogador a mudar de fases de forma prazerosa, em busca da resolução dos 

problemas matemáticos. O Tux Paint é um espaço que apresenta uma folha em branco em cujas 

bordas encontram-se diversas ferramentas, cores e pincéis, possibilitando a criação de arte com 

música para o usuário. O Tux Typing é um jogo que se caracteriza por ensinar à criança a técnica 

básica de digitação, através de níveis que vão se apresentando na tela do laptop. 

Dentre os programas relacionados à linguagem de computação, estão o Squeak Etoys e 

o Logo. O primeiro opera com linguagem orientada a objetos, que permite a construção de 

simulações, de jogos de lógica e permite o desenvolvimento de atividades recreativas. 
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O segundo é uma linguagem de programação, cujos comandos refletem-se no 

deslocamento de uma tartaruga simulando o raciocínio lógico dos alunos. 

O laptop viabiliza a capacidade de mobilização do espaço interno e externo do âmbito 

escolar, reconfigurando o tempo e espaço de aprendizagem para a promoção do conhecimento, 

visto que segue além das paredes das salas de aula, através do acesso à internet em conexão 

com as redes no ciberespaço. 

Dessa forma, surge uma nova configuração no cenário socioescolar, que se constitui a 

partir de um dispositivo móvel que pode ser utilizado não apenas em uma sala específica da 

escola, mas nos corredores, em casa, nas praças, nas ruas e outros locais da comunidade6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apropriacao_tec/tematica_01/koffice/koffice_pag1.html 
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4 O PROJETO UCA E A INCLUSÃO SOCIODIGITAL  

 

Nesta seção, serão discutidas as questões relacionadas à inclusão sociodigital, onde será 

evidenciado o contraste entre laptops e status quo, ou seja, sobre a inserção da tecnologia digital 

em escolas carentes, procurando agregar dados ao cenário através da reflexão acerca do grau 

de dromoaptidão de alunos e professores. Ainda, serão apresentadas as características das 

gerações X e Y, comparando-as e fazendo uma relação entre elas e as dificuldades manifestadas 

na prática docente para o uso da tecnologia móvel. 

 

4.1 Contextualizando a inclusão Sociodigital 

 

A sociedade contemporânea está configurada pela convergência das tecnologias. Como 

mencionam Lemos e Costa, “é a configuração dessa sociedade em rede que vai trazer à baila 

necessidades políticas, sociais e culturais de inclusão de grande parte da população mundial à 

era da informação. Cria-se aí o desafio do que vem a ser chamado de “inclusão digital” (2007, 

p. 36). 

A questão da inclusão digital tem sido pauta recorrente nos fóruns governamentais, 

através dos meios de comunicação, nos discursos da população e tem gerado novos impulsos 

para a promoção de melhorias na igualdade social. Néri (2004) apud Tramontin e Borges (2007, 

p. 6) afirma que “a inclusão digital representa um canal privilegiado para equalização de 

oportunidades da nossa desigual sociedade em plena era do conhecimento”. Nesse sentido, 

pesquisadores e teóricos vem alertando sobre os reflexos da inclusão digital e sua positividade. 

Observa-se que há ligação entre inclusão digital, inclusão social e exclusão digital, por serem 

conceitos intimamente ligados que emergem da vivência dos diversos atores da sociedade. 

Assim, inserir digitalmente representa um processo de direito dos cidadãos e uma “[...] 

condição fundamental para a sua existência no mundo da informação e da comunicação globais. 

Incluir os cidadãos na era da informação passa a ser uma obrigação para os poderes públicos já 

que comumente associa-se inclusão digital como forma de inclusão social” (LEMOS e COSTA, 

2007, p. 36). 

Em contrapartida, ações governamentais têm sido destacadas a partir da gestão do ex-

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. Lemos e Costa (2007), entre seus discursos 

políticos, deixam evidente a força da inclusão digital como arma da inclusão social. Nesse 

contexto, estão inseridos os programas e projetos associados à inclusão digital da sociedade, a 

favor da inclusão social. 
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Com isso, merece destaque um dos programas desenvolvidos no estado da Bahia por 

iniciativa política cuja finalidade é promover a questão da inclusão digital, que é o Programa 

Identidade Digital, que tem por princípios: 

 

Possibilitar a apropriação da tecnologia e o desenvolvimento das pessoas nos 

mais diferentes aspectos; Estimular a geração de emprego e renda; Promover 

a melhoria da qualidade de vida das famílias; Proporcionar maior liberdade 

social; Incentivar a construção e manutenção de uma sociedade ativa, culta e 

empreendedora (BONILLA e OLIVEIRA, 2011, p. 34). 

 

 

De tal maneira, ao repensar os termos inclusão social com inclusão digital, tem-se a 

inclusão sociodigital, que diz respeito ao desenvolvimento cidadão com as tecnologias de 

maneira que estas possam ajudá-lo nas diversas atividades de sua vivência que requerem seu 

uso. Dessa forma, ao se apropriar das tecnologias digitais, há maior facilidade no 

desenvolvimento de suas tarefas cotidianas, além de permitir maior conexões interpessoais, 

tudo em prol da qualidade de vida.  

O material oferecido pelo Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional - Proinfo Integrado, intitulado “Introdução à educação digital” apresenta a 

definição de inclusão digital como: 

 

Garantia de acesso à informação, domínio das linguagens básicas e de 

programas para, com autonomia, criar conhecimentos, elaborar conteúdos, 

comunicar-se e expressar ideias; utilizá-los como ferramenta de 

desenvolvimento, inovação, participação ativa na sociedade e emancipação 

(BASTOS et al, 2008, p. 21). 

  

Em uma de suas obras, Renato Cruz introduz o primeiro capítulo com a pergunta “O 

que é inclusão digital?”, advertindo que: 

 

A inclusão digital e o combate à exclusão social e econômica estão 

intimamente ligados, em uma sociedade onde cada vez mais o conhecimento 

é considerado riqueza e poder. Se há um consenso a respeito do que é inclusão 

digital é o de que o desenvolvimento socioeconômico e político deste início 

de século XXI passa também pelo domínio das chamadas TIC — tecnologias 

de informação e comunicação (CRUZ, 2004, p. 9). 

 

Outro conceito é obtido através do trabalho de Teixeira, que destaca tal processo como: 

 

[...] um processo horizontal que deve ocorrer a partir do interior dos grupos 

com vistas ao desenvolvimento de cultura de rede, numa perspectiva que 

considere processos de interação, de construção de identidade, de ampliação 
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da cultura e de valorização da diversidade, para, desde uma postura de criação 

de conteúdos próprios e de exercício da cidadania, possibilitar a quebra do 

ciclo de produção, consumo e dependência tecnocultural (TEIXEIRA, 2010, 

p. 39).  

 

Para Tramontin e Borges: 

 

Um conceito de inclusão digital poderia ser estabelecido como aquela situação 

em que as pessoas, numa dada sociedade, têm a possibilidade e capacidade 

efetivas de usar os novos meios de comunicação eletrônica disponíveis, 

obtendo através deles os serviços, informações, conhecimentos e relações que 

promovam a inserção de múltiplas culturas nas redes (TRAMONTIN e 

BORGES, 2007, 136). 

 

De modo que, entre os quatro conceitos citados, identifica-se um conjunto de 

características: o primeiro trata da segurança que o acesso à informação proporciona ao cidadão, 

já o segundo apresenta a repercussão da ação contra a exclusão digital, o terceiro apresenta a 

importância em consultar as partes interessadas e trata o termo de forma horizontalizada e tanto 

o terceiro quanto o quarto remontam ao contexto cultural. Portanto, em todos os conceitos fica 

evidente a questão da autonomia. 

 

Diversos estudos sociais, políticos, culturais e econômicos sobre as 

transformações que têm ocorrido na sociedade contemporânea, em geral, têm 

enfatizado a difusão crescente das tecnologias da informação e comunicação, 

em escala mundial, uma “Sociedade de Informação” (BONILLA; 

OLIVEIRA, 2011, p. 23). 

 

A inclusão digital, referente à problematização e à abrangência no cenário 

contemporâneo, tem se consolidado na pauta das políticas públicas. Em uma escala global, 

evidencia-se que o termo inclusão digital atua no contexto social e político em diversos países, 

no chamado Programa Sociedade de Informação: 

Tal fomento da “Sociedade de Informação” confirmou-se nos anos 90, pelos governos 

nacional e internacional, através do Programa para a Sociedade da Informação, organizado 

pelos Estados Unidos da América e, entre outros, pela União das Nações Unidas (ONU) e pela 

União dos Estados Americanos (OEA). Desde 1999, a temática inclusão digital se faz em 

evidência em políticas públicas governamentais. 

No Brasil, disseminam-se discussões acerca do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). 

No decreto 3.294, em 15 de dezembro, lançou-se o Programa Sociedade de Informação 



49 

 

(BONILLA e OLIVEIRA, 2011) e, em 2000, o Brasil lançou o Livro Verde – Sociedade de 

Informação no Brasil. A partir desse momento, configura-se a identificação das desigualdades 

quanto ao acesso das TIC entre a população. Nesse viés, fundamentam-se as políticas públicas 

que visam disseminar diversos programas e projetos de governo com essa temática. 

 

Em geral, tais medidas propõem a universalização do acesso às tecnologias da 

informação e comunicação, sendo declaradas como ações de combate ao que 

se denomina por exclusão digital. Essas medidas, em termos gerais, são 

conhecidas como programas ou projetos de inclusão digital e vêm sendo 

implementadas tanto no setor público, quanto pelo setor privado e 

organizações do terceiro setor. Inclusão digital vem sendo pauta política 

obrigatória em quase todos os governos e tema de estudos em diversas áreas 

do conhecimento (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 24). 

 

 

Questionamentos são levantados pelos autores Bonilla e Oliveira (2011) e induzem 

algumas reflexões: O treinamento de pessoas quanto à utilização das tecnologias 

comunicacionais, no âmbito digital, é sinônimo de inclusão digital? A democratização do 

acesso a essas tecnologias significa incluir? Em resposta à primeira interrogativa, o treino, ou 

a apropriação tecnológica não conseguiram o objetivo de incluir digitalmente. Segundo os 

estudiosos supracitados, numa perspectiva que norteia a pesquisa em questão, o termo inclusão 

digital tem semelhança com o seu oposto, exclusão digital, apresentando uma lógica dualista e 

funcionalista relacionada à exclusão e à inclusão social. Nesse sentido, o acesso às TIC 

encontra-se na mesma trilha, configurando-se como um fenômeno associado. Mark Warschauer 

(2006) faz uma análise dualista entre exclusão/inclusão. 

 

A estrutura referente à exclusão digital proporciona um esquema insatisfatório 

em relação à utilização da tecnologia para a promoção do desenvolvimento 

social, pois enfatiza em excesso a importância da presença física dos 

computadores e da conectividade, excluindo outros fatores que permitem o 

uso da TIC pelas pessoas para finalidades significativas [...] não existe divisão 

binária e fator único predominante para a determinação da exclusão digital. A 

TIC não existe como variável externa, a ser introduzida a partir do exterior, 

para provocar certas consequências. Ao contrário, está entrelaçada de maneira 

complexa nos sistemas e nos processos sociais (WARSCHAUER, 2006, p. 

23). 

 

O autor ressalta a insatisfação perante a estrutura da exclusão digital para o processo do 

desenvolvimento social e grifa a redundância dos equipamentos e da conexão, que resultam no 

afastamento do indivíduo quanto à utilização das TIC para fins significativos. 
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A exclusão digital, também chamada apartheid digital, ocorre quando 

determinados grupos sociais não tem possibilidade de acesso à internet, assim 

permanecendo à margem das informações e dos avanços alcançados pelas 

tecnologias de informação e comunicação e usufruídos pela sociedade 

(TRAMONTIN e BORGES, 2007, 135). 

 

A presença das TIC na sociedade resulta em mudanças e apresenta necessidades 

específicas para atender às demandas, provocando desafios, sobre os quais Schneider et al 

discorrem: “pensa-se que parte da crise que as sociedades enfrentam se deve à necessidade de 

mudança do modus vivendi, causada pela introdução da tecnologia da informação em suas 

vidas” (2002, p. 40), de modo que sejam superadas pelas pessoas as lacunas que desfavoreçam 

sua cidadania. 

Nesse sentido e com base nos conceitos apresentados, compreende-se que a inclusão 

digital precisa estar atrelada à inclusão social, a fim de abranger a inserção desse indivíduo e 

sua participação na sociedade do conhecimento. Por isso, no que se refere ao uso eficaz das TIC 

pelo indivíduo, não se pode falar apenas de inclusão digital ou inclusão social, mas de inclusão 

sociodigital.  

Warschauer (2006) apresenta um esquema de recursos que colaboram para o acesso às 

TIC sob a temática inclusão em quatro categorias: recursos físicos, recursos digitais, recursos 

humanos e recursos sociais. O primeiro abrange o acesso a computadores e a conexão de 

telecomunicação; o segundo menciona o material digital, acesso disponível online; o terceiro 

apresenta a questão da educação e letramento; o quarto relaciona a representação comunitária, 

institucional e da sociedade que sustentam o acesso às TIC. 

Assim, conclui o autor conclui sobre os efeitos desses recursos: 

 

Ao considerarmos esses quatro conjuntos de recursos, é importante 

constatarmos sua relação interativa com o uso das TIC. Por um lado, cada 

recurso é um contribuinte para o uso eficaz da TIC. Em outras palavras, a 

presença desses recursos ajuda a assegurar que a TIC possa ser bem usada e 

explorada. Por outro lado, cada recurso é um resultado do uso eficaz da TIC. 

Dito de outra forma, por meio da boa utilização da TIC, podemos ajudar a 

ampliar e fomentar esses recursos. Se bem manejados, esses recursos podem 

fomentar um círculo virtuoso que promove o desenvolvimento e a inclusão 

social. Se insuficientemente manejados, esses elementos podem fazer parte de 

um círculo vicioso de subdesenvolvimento e exclusão (WARSCHAUER, 

2006, p.77). 
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Nesse esquema, fica evidente a necessidade de análise e formulações dos critérios 

políticos. Todos os quatro recursos repercutem na utilização das TIC para o acesso, adaptação, 

criação de conhecimento No que concerne à educação: 

 

Inclusão digital ora aparece como objetivo principal de programas de 

disseminação das TIC nas escolas, ora como um subproduto da fluência que 

as crianças ganham ao usar computador e Internet. A meta é a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, sendo o letramento digital decorrência 

natural da utilização frequente dessas tecnologias (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2008, p.52). 

 

Nesse cenário de propostas e projetos importados (oriundos de outros países, de outras 

realidades) com intenção de resultados imediatos, encontra-se o Projeto UCA, que teve início 

no Brasil com uma agenda fundamentada na inserção das TIC na educação, vinculada a projetos 

e programas governamentais e sob a perspectiva de promover inclusão digital nas escolas 

públicas. 

Faz-se necessário ressaltar que a introdução dos laptops não é garantia da transformação 

oriunda da inclusão digital, conforme os questionamentos e fragilidades que vêm sendo 

apontados acerca do programa e que exigem maior atenção, à luz da criticidade, diante das 

experiências desenvolvidas e socializadas. 

Conforme Almeida:  

 

O tema informática em educação e preparação de professores despertou a 

atenção de vários pesquisadores em diferentes países. No Brasil, tem sido 

objeto de análise em monografias, teses de mestrado e doutorado (Foresti, 

1996; Menezes, 1993; Moreira e Silva, 1990; Silva Filho, 1988) que procuram 

examinar a questão de forma crítica, considerando o computador como uma 

ferramenta a serviço de um projeto pedagógico. Essa mesma perspectiva é 

assumida em trabalhos publicados por Valente (1993, 1994, 1995), Machado 

(1994, 1995, Ribas Júnior (1992), Gatti, (1993), Carreher (1990), Falcão 

(1989),Candau (1991) e Andrade & Lima (1993).  (ALMEIDA, 2000, p. 14-

15). 

 

Nesse sentido, ganha destaque a pesquisa de Schneider (2002), que, em sua tese, suscita 

a discussão sobre o uso do computador em sala de aula, associando ao uso de outras tecnologias, 

capazes de auxiliar os recursos informáticos a concretizar o processo de ensino-aprendizagem.   

A demanda de informatização na educação gera a urgência de se discutirem questões 

relacionadas à inclusão digital no âmbito educacional, bem como faz surgir ações através de 
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projetos e programas visando a disseminação das tecnologias, ou seja, “[...] a disponibilidade 

de computadores e redes de Internet, acessíveis em locais públicos como escolas e bibliotecas 

por exemplo, de forma a evitar a exclusão daqueles que não dispõem de condições de acesso 

no lar ou local de trabalho” (TRAMONTIN e BORGES, 2007, 135). 

Na mesma direção, Trivinho (2007) destaca a necessidade que a sociedade 

informacional exige do indivíduo: é preciso que ele seja um dromoapto, um ser capaz de 

acompanhar a velocidade das mudanças ocorridas no mundo tecnológico e que possua as senhas 

infotécnicas: 

 

1. Objeto infotecnológico (hardware); 

2. Produtos ciberculturais compatíveis (softwares); 

3.Status irrestrito de usuário da rede; 

4.Capital cognitivo necessário para operar os três fatores; e  

5.Capacidade geral (sobretudo econômica) de acompanhamento regular das 

reciclagens estruturais dos objetos, produtos e conhecimentos. ( 2007, p. 103). 

 

A partir desse domínio, o indivíduo pode transitar com eficiência no ciberespaço, ou 

seja, no mundo digital, mas não basta apenas o acesso e sim a propriedade dessas senhas.   

Em seu livro, “A Dromocracia Cibercultural”, o autor apresenta a lógica da vida humana 

na contemporaneidade, marcada pela urgência tecnológica, “[...] atrelada para sempre ao vetor 

tecnológico, a violência da velocidade é o combustível sine qua non da civilização 

contemporânea” (TRIVINHO, 2007, p. 94).  

Nesse sentido, o termo dromoaptidão relaciona-se ao fato de que a sociedade está 

dependente ao ritmo regido pelos aparatos tecnológicos e em consequência, o indivíduo é 

induzido a acompanhar tais mudanças. Como as TIC estão inseridas com a mesma velocidade 

no campo educacional, também exigem rapidez dos professores, alunos e da comunidade 

escolar como todo.  

Como dromos denota “rapidez” e aptidão significa habilidade, “é classificado como 

‘dromoapto’ aquele capaz de estar e se manter conectado e apto à velocidade de informação ou 

‘dromoinaptos’ os que não são capazes de se adaptarem à velocidade e às práticas da cultura 

digital” (SCHNEIDER et al, 2012, p. 79), tendo como protagonistas da inclusão sociodigital os 

professores como dromoinaptos e os alunos como dromoaptos. 

Essa discussão parte do princípio do confronto das gerações (X, Y e Z), segundo Alves 

(2012). A cada 20 anos aproximadamente uma geração nova surge. A Geração atual, ou 

Geração “Z” é constituída por pessoas nascidas desde a segunda metade da década de 90 até os 

dias de hoje:
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Essa geração convive com ferramentas virtuais o que afeta a cognição, pois 

ao mesmo tempo que estudam, são capazes de ler notícias na Internet, checar 

a página do Facebook e Twitter, escutar música e ainda prestar atenção na 

conversa ao lado. Para eles, a velocidade é outra. Os resultados precisam ser 

mais rápidos e os desafios, constantes. Essa geração nasceu com a tecnologia, 

não conheceu o mundo sem Internet, mp3, telefone celular e compras on-line. 

Esse geração não lê jornais, mas acompanha as notícias atuais na rede sobre 

cultura e tecnologia, domina ferramentas de edição de imagem, texto e áudio, 

produzindo seu próprio conteúdo. Em outras palavras, a Geração Z está 

crescendo num mundo diferente, em que a tecnologia está convertendo o 

mercado de massa em milhões de nichos e onde a variedade de escolhas nunca 

foi tão diversificada (ALVES, 2012, p. 43). 

 

Hoje é possível visualizar as variedades de tecnologias que chegam à escola com o 

intuito de contribuir com o processo pedagógico. Porém, nem sempre a realidade local dessa 

comunidade escolar permite uma apropriação e utilização eficaz. Diante dos aspectos 

socioculturais, é preciso ser sensível em observar as transformações que vêm contribuindo com 

o processo da inclusão sociodigital dos alunos. Neves ressalta que “propostas de inclusão de 

caráter sociodigital devem procurar considerar a potencialidade do salto qualitativo que os 

sujeitos envolvidos em ambientes informacionais podem dar” (2011, p. 422). 

Na perspectiva da qualidade do uso das tecnologias, é preciso que essas venham atribuir 

qualidade de vida aos aspectos da inclusão digital e que sejam asseguradas a todas as pessoas, 

independente da origem social.  

 

Realmente, a inclusão digital não é apenas o acesso, mas a formação das 

pessoas para dominarem esse poderoso instrumento de comunicação, troca de 

informação e aprendizado, como também serem capazes de promover 

conhecimento e serviços. Mas isso é um processo gradativo, uma vez que as 

pessoas dia-a-dia vão percebendo o quanto é importante estarem presentes no 

mundo virtual. Cabe ao poder público o papel de agir de forma coerente como 

o promotor do desenvolvimento tecnológico e da ampliação das possibilidades 

de acesso dos cidadãos às novas tecnologias (TRAMONTIN e BORGES, 

2007, 152). 

  

Mesmo com o embate de tecnologias apresentadas dia após dia na sociedade, muitos 

indivíduos não possuem condições mínimas de conhecimento e de recursos financeiros para o 

acesso às tecnologias digitais. A eles falta a dromoaptidão, faltam as senhas infotécnicas. Não 

basta querer, é preciso possuir o computador; ainda, é preciso acesso à internet. Não bastam 

ambos, é preciso saber lidar, possuir a competência necessária, o letramento digital. Como isso, 

observa-se que muitos cidadãos estão marginalizados, pois precisam lidar com a tecnologia 

para alcançar objetivos pessoais básicos, como sacar dinheiro em um caixa eletrônico, verificar 
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seus dados em uma conta bancária ou preencher informações em formulários eletrônicos e não 

conseguem fazê-los sozinhos, precisam da ajuda de outras pessoas. Quando comparados, os 

dois tipos de cidadãos deixam evidente a desigualdade sociodigital.  

Assim, essa pesquisa conjuga com a definição dos autores Bonilla e Oliveira (2011), 

mencionada anteriormente, que destacam uma perspectiva de inclusão sociodigital que vai além 

da possibilidade de acesso, ou seja, do envolver-se mecanicamente com as TIC. O fundamental 

desse processo de inclusão se dá pelo fato do indivíduo poder refletir criticamente sobre o que, 

o porquê e o para que as TIC e sobre como elas poderão contribuir para sua participação efetiva 

na sociedade, como pessoa ou como profissional. 

O quadro 5 apresenta a Matriz de análise dos projetos de inclusão digital e expõe duas 

categorias: espontânea e induzida. 

 

Quadro 5 - Matriz de análise dos projetos de inclusão digital 

ESPONTÂNEA INDUZIDA 

• Formas de acesso e uso das TIC em que os 

cidadãos estão imersos com a entrada da 

sociedade na era da informação, tendo ou 

não alguma formação para tal uso. A 

simples vivência em metrópoles coloca o 

indivíduo em meio a novos processos e 

produtos em que ele terá que desenvolver 

capacidades de uso das TIC.   

• Exemplos: caixas eletrônicos; terminais de 

autoatendimentos; declarações tributárias; 

urnas eletrônicas; celulares; cartões (crédito 

com chips, débito bancário, alimentação, 

telefônico, etc.); gadgets; TV Digital; 

objetos públicos; dentre outros. 

 

• Projetos induzidos de inclusão às tecnologias 

eletrônicas e às redes de computadores, 

executados por universidades, empresas 

privadas, instituições governamentais e/ou 

não governamentais. Três categorias de 

Inclusão Digital Induzida: 

• Técnica- destreza no manuseio do 

computador, dos principais softwares e do 

acesso à internet. Estímulo do capital técnico. 

• Econômica- capacidade financeira em 

adquirir e manter computadores e custeio para 

acesso à rede e softwares básicos. Reforço dos 

quatro capitais (técnico, social, cultural, 

intelectual). 

• Cognitiva- autonomia e independência no 

uso complexo das TIC. Visão crítica dos 

meios, estímulos dos capitais cultural, social e 

intelectual. Prática social transformadora e 

consciente. Capacidade de compreender os 

desafios da sociedade contemporânea. 

 

Fonte: (COSTA, 2011, p. 121 e 122). 

 

Através dessa matriz, Costa (2011) apresenta um balanço dos quatro capitais (social, 

cultural, técnico e intelectual) que compõem todo processo coletivo. “A partir desses capitais, 

propomos compreender a inclusão digital através de três categorias principais: técnica, 

cognitiva e econômica” (COSTA, 2011, p. 123). Além disso, existem as subcategorias para as 

categorias da induzida, apresentadas no quadro 6:
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Quadro 6 – Categoria Induzida/Subcategorias 

INDUZIDA 

TÉCNICA ECONÔMICA COGNITIVA 

Subcategorias: acesso a 

computadores; acesso à internet; 

acessibilidade; cursos básicos em 

softwares; e cursos de manutenção. 

 

Subcategorias: custeio para a 

aquisição de equipamentos; custeio 

para o acesso à rede; e inclusão de 

micro e pequenas empresas. 

 

Subcategorias: cursos avançados 

em softwares/ produção de 

conteúdo; arte eletrônica; formas 

de participação política; educação 

a distância; e metarreciclagem. 

 

Fonte: (COSTA, 2011, p. 122). 

 

Observa-se que, com base na matriz de análise de inclusão digital, à qual compete a 

categoria espontânea, evidencia-se a imersão das pessoas na sociedade da informação, ou seja, 

elas naturalmente vão se apropriando e desenvolvendo habilidades para o uso das tecnologias.  

A categoria induzida mantém as diretrizes regidas pelos projetos de cunho indutivo as 

tecnologias, também apresentada na categoria técnica e nas subcategorias correspondentes 

(Quadros 5 e 6). A categoria cognitiva e as subcategorias correspondentes (Quadros 5 e 6) 

dizem respeito à autonomia e à independência do indivíduo, relacionados aos desafios da 

sociedade contemporânea. A categoria econômica e as respectivas subcategorias (Quadros 5 e 

6) reforçam os quatro capitais, pois dependem da condição econômica do indivíduo em adquirir 

o computador.  

As três dimensões que compõem o processo de formação do projeto UCA - pedagógica, 

tecnológica e teórica - podem ser articuladas e analisadas diante da matriz de análise. O Projeto 

UCA, com o espelho da matriz de análise acima, tem como reflexo a categoria induzida, por 

ser um projeto cujo objetivo é a ampliação da inclusão digital na escola, sob iniciativa 

governamental. Percebe-se que a categoria induzida cognitiva relaciona-se com a dimensão 

pedagógica e teórica do Projeto UCA, assim trazendo para a realidade escolar a integração das 

TIC no processo de ensino e aprendizagem junto com as teorias educacionais que contribuem 

para formar um cidadão que compreenda os desafios da sociedade contemporânea. A categoria 

induzida técnica também traz a dimensão tecnológica do projeto UCA, por tratar do treinamento 

com as TIC.  A categoria induzida econômica está direcionada ao fator histórico do projeto 

UCA, por este “ser um projeto Educacional utilizando tecnologia, inclusão digital e 

adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil”7 e que por sua vez conserva as diretrizes 

conduzidas pelo projeto.

                                                 
7 http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp 
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Ainda nessa discussão, a categoria induzida diz respeito à oferta ao indivíduo de 

participação em projetos e programas articulados ao contexto da inclusão digital, através da 

inserção nas escolas ou a partir de ofertas para a comunidade de cursos gratuitos básicos de 

informática ou de manutenção. Ainda, podem partir de empresas privadas que promovem 

cursos de capacitação para que seus funcionários conheçam e lidem com as novas demandas do 

trabalho no qual se insere, os quais também podem contribuir para além da empresa (associados 

com as demandas sociais), visto que são cursos pontuais mas que contribuem para a 

participação no movimento informatizado e para acompanhar o ritmo regido pelo sistema 

social, que exige o conhecimento para codificá-los.  

Assim, espera-se que a escola promova o uso e o desenvolvimento de trabalhos com as 

TIC que tornem os indivíduos mais eficazes na sociedade. 

 

“Feito esse importante balanço, no qual se chama a atenção para a necessidade 

de um posicionamento positivo da sociedade perante a tecnologia, é que se 

vem defender o seu uso na escola, por achar que a informatização da escola, 

além de melhorar a produtividade do binômio professor-aluno, vai permitir 

que ela chegue onde ainda não está presente ou precise ser aperfeiçoada. A 

simples disponibilização de informação devidamente formatada na rede 

facilitará o seu repasse para as comunidades mais carentes. A tecnologia 

precisa estar onde o aluno está e onde ocorre a aprendizagem” (SCHNEIDER, 

2002, p. 40). 

 

Com essa iniciativa de aplicação das TIC no universo escolar, espera-se que seus 

reflexos produzam na sociedade e na escola mudanças dos processos pedagógicos que 

estabeleçam transformações no processo ensino e aprendizagem e qualidade no desempenho 

escolar.  

A sociedade na era da informação exige do indivíduo que este procure se adequar às 

demandas instigadas pelas tecnologias, assim como apresentado na categoria espontânea da 

matriz de análise dos projetos de inclusão digital (Quadro 5), trazendo como exemplos pontuais 

o uso de caixas eletrônicos, declarações de Imposto de Renda, passe de ônibus, dentre outros. 

Tais exemplos reafirmam a necessidade da própria pessoa em desenvolver habilidades 

de lidar com as TIC, ou seja, a autonomia do indivíduo está atrelada com as necessidades que 

a sociedade vem regendo. Isso provoca certo desconforto para os cidadãos, pois os mesmos 

precisam da oportunidade de conhecimentos para saberem manusear os equipamentos, possuir 

condições financeiras para terem acesso à aprendizagem, como adquirir alguns dos 

equipamentos de substituição ou até mesmo adquirir um novo equipamento, bem como existe 

uma constante retroalimentação no campo da informática, cuja duração e vida útil tem sido cada 
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vez mais curta, cujas peças e equipamentos deixam de ser fabricados e assim torna a 

substituição da máquina como imperativa.  
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5 O UCA NA ESCOLA ESTADUAL ENGENHEIRO ELIAS ANDRADE 

 

Essa seção tem como objetivo caracterizar a escola pesquisada, bem como apresentar os 

dados obtidos a partir da aplicação de questionários entre treze professores da Escola Estadual 

Engenheiro Elias Andrade, uma das escolas contempladas pelo Projeto UCA em Sergipe. 

Após a aplicação do questionário e levantamento de alguns dados, foram selecionados 

aqueles professores que participaram da primeira formação do UCA e que contribuíram para a 

elaboração do ProGItec da escola, totalizando quatro professores.  

Os dados colhidos a partir dos instrumentos foram analisados conforme as categorias 

estabelecidas.  

 

5.1 Caracterização da escola pesquisada 

 

A Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade está localizada no município de Moita 

Bonita, Sergipe, na Praça Tiradentes, nº 14, bairro Centro. Segundo o quadro de distribuição no 

site (www.uca.gov.br), sabe-se que o município foi contemplado no lote 3, cujos laptops foram 

entregues a 299 alunos e 21 professores no dia 12 de dezembro de 2010, conforme o Mapa 1: 

 

Mapa 1 – Distribuição dos laptops 

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

 

http://www.uca.gov.br/
http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp
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Como mostra o Mapa 2, o município de Moita Bonita, que está situado no agreste 

sergipano, apresenta uma distância de 66 Km da capital, Aracaju. 

 

Mapa 2 - Recorte do Município de Moita Bonita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                Fonte: http://www.cidades.com.br/cidade/moita_bonita/004200.html 

 

 

A Fig. 2 revela a fachada da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade, que foi 

construída em 1964 e inaugurada em 1965, no Governo de Celso de Carvalho. O nome da escola 

faz homenagem a um sergipano de Itabaiana, que estudou o primário no colégio Tobias Barreto, 

o ginásio no Atheneu Sergipense, em Aracaju e fez faculdade de Engenharia na Universidade 

Federal da Bahia. Elias Andrade nasceu em 1920 e faleceu em 1950, em um acidente aéreo8. A 

escola atualmente atende 222 alunos que, em sua maioria, moram nos povoados circunvizinhos.  

A escola possui dezesseis professores (organizados em três turnos), atende ao Ensino 

Fundamental Maior nos turnos diurnos e, à noite, ao Ensino de Jovens e Adultos. A escola 

possui sete salas de aula, uma biblioteca, dois banheiros, um laboratório de informática, uma 

sala de vídeo, uma sala dos professores, uma secretaria, uma cantina e um pátio. 

 

 

 

 

                                                 
8  Informações extraídas da própria escola. 

http://www.cidades.com.br/cidade/moita_bonita/004200.html
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Figura 4 - Fachada da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                              

 

                            Fonte: http://emmoita.com/Noticias-78.html 

 

A pesquisa busca estabelecer um diagnóstico que proporcione melhor visualização dos 

reflexos da formação continuada em relação à inserção da tecnologia móvel no ambiente 

escolar, destacando o uso do laptop educacional através da mobilidade e a integração dos 

recursos digitais disponíveis na internet. 

 

5.2 Reencontro com a escola pesquisada 

  

Como dito, a oportunidade de ter trabalhado como tutora e formadora no processo da 

formação continuada do Projeto UCA permitiu que se conhecesse e trabalhasse junto com 

alguns dos docentes da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade, um dos motivos que levou 

à escolha por esse campus de pesquisa.  

Ao deixar Aracaju e seguir em direção a Moita Bonita e ao reencontro dos professores 

da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade, foi possível relembrar momentos em que este 

mesmo trajeto foi feito, quando fazia parte da equipe de formação continuada pela Universidade 

Federal de Sergipe e exercia o trabalho nesse mesmo município.  

Assim, a primeira visita “in loco” na função de pesquisadora foi no mês de maio de 

2013. A chegada ao local deu-se no turno da manhã, tendo agendado anteriormente a visita com 

a coordenadora. Esse primeiro contato seria apenas para conversar com os professores sobre o 

trabalho e agendar um momento para a aplicação dos questionários, de acordo com a 

disponibilidade de cada um. Ao chegar na escola, o primeiro contato foi com o diretor (em 

exercício no cargo há 2 anos) e com a coordenadora responsável pelo turno da manhã, aos quais 

foi apresentado o objetivo da pesquisa e solicitada sua autorização para o desenvolvimento com 

http://emmoita.com/Noticias-78.html
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os professores, ao que eles aceitaram, imediatamente (Apêndice D - Termo de Consentimento). 

Foi feita a apresentação aos professores (tanto os novos quanto os já conhecidos), que 

receberam bem a proposta, dando-lhe um acolhimento caloroso e se mostrando interessados em 

conhecer melhor os objetivos. Alguns contatos foram efetivados nesse momento, conheceu-se 

a iniciativa da equipe gestora em eleger uma professora responsável pelo Projeto UCA na escola 

e foi possível revisitar o espaço físico da escola, que havia passado por uma reforma.  

Em julho de 2013 retornou-se à escola para a aplicação do questionário e deu-se 

continuidade aos momentos de observação e de contato com outra coordenadora da escola, 

responsável pelo turno vespertino. Nesse momento, a escola estava, além das atividades 

cotidianas, empenhada na organização da II Gincana Ambiental. Observou-se que havia uma 

sensação de interatividade em toda a escola, com uma turma na sala de vídeo, outra na sala de 

informática, outra na biblioteca...  

Na sala dos professores havia vários cartazes informativos, entre eles um a respeito do 

projeto UCA, comunicando que os professores interessados em utilizar os laptops deveriam 

informar à coordenadora para o agendamento. Nesse momento, buscou-se compreender tal 

procedimento e foi informado que muitos equipamentos encontravam-se quebrados, à espera 

de manutenção ou troca e aqueles que funcionavam eram poucos para atender toda a escola. 

Por isso, foi preciso criar estratégias para evitar problemas na hora de utilizá-los, inclusive em 

relação ao apoio da coordenadora, que era responsável não apenas pelo agendamento, mas 

também pelo auxílio no andamento e desenvolvimento das práticas com os laptops, 

providenciando para que fossem levados à sala de aula já com as baterias carregadas e prontos 

para serem utilizados. Nessa situação, era evidente que os alunos não mais levavam os 

equipamentos para casa. 

Apesar da situação festiva, foi possível aplicar os questionários com os docentes nesse 

período e então colher os primeiros dados. 

Em março e abril de 2014, retornou-se à escola para a etapa das entrevistas e 

continuidade do processo de observação. Nesse período, percebeu-se, a partir de depoimentos, 

que os professores estavam apreensivos devido a boatos de que a Escola Estadual Engenheiro 

Elias Andrade poderia ser fechada, pela redução no número de alunos, um problema que já 

acontecera no ano anterior.  

A direção comunicou que já estava agilizando os processos legais, através de um parecer 

para a Secretaria Estadual de Educação, justificando a situação da escola, localizada muito 

próximo a uma escola da rede municipal que vem atendendo tanto o ensino fundamental menor 
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quanto o ensino fundamental maior, que poderia ser um dos motivos da queda nas matrículas. 

Ressalta-se que essa escola está para completar 50 de anos de construção e 49 anos de 

inauguração. Em meio a essa pressão de fechamento ou não da escola, os professores 

encontravam-se apreensivos, mas suas atividades escolares ocorriam normalmente, inclusive 

em plena preparação para a “III Gincana Ambiental”, que parte do projeto intitulado “Vamos 

cuidar do Ambiente”, nascido na própria escola e criado por seus professores, que o 

desenvolvem de forma interdisciplinar, ressaltando a importância da temática ambiental. 

O projeto envolve a comunidade circunvizinha, que coleta materiais recicláveis e os 

levam para o pátio da escola, que, depois de pesado é vendido e cuja renda é voltada para 

benefícios dentro da própria escola ou para realização de atividades extraescolares, como, por 

exemplo, ida ao cinema em Aracaju, visita ao oceanário sergipano, dentre outras atividades. 

Entre as atividades apontadas na gincana que trataram da temática do Projeto UCA, 

destaca-se a confecção de um banner sobre o projeto desenvolvido na escola, onde constam 

variadas atividades desenvolvidas (dentro da temática ambiental) com a ajuda do laptop, ver 

Fig. 3: 

 

Figura 3 - Banner que trata das atividades realizadas com os laptops. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.
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Essa imagem do banner reporta ao contexto do último módulo da formação continuada, 

intitulado “Sistematização da Formação na Escola”, e apresenta o projeto desenvolvido na 

escola através do laptop. Igualmente, isso evidencia que professores e alunos utilizam as TIC 

disponíveis na escola, especialmente o laptop, como frisam no banner “explorarem o máximo 

possível das ferramentas encontradas no laptop”. 

Dessa forma, o interesse pela pesquisa vai se fortalecendo, pois revisitar a escola onde 

foi desenvolvido o trabalho de formação permite relembrar toda a trajetória vivenciada, 

instigando a descobrir mais, a saber o que emergiria dos dados, quais os resultados da formação 

continuada e quais as contribuições que de fato emergirão.  

 

5.3 Análise dos dados 

 

Neste tópico, será apresentado o diagnóstico da inserção do Projeto UCA entre os 

sujeitos da pesquisa, com base nos dados colhidos a partir de questionários realizados com 13 

professores que participaram da formação continuada em serviço e da entrevista realizada 

posteriormente, com 4 desses professores. Esse momento constitui o “[...] ‘trabalhar’ todo o 

material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de 

entrevista, as análises de documentos e as demais informações disponíveis” (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 45). 

Dentre os participantes da formação, oito participaram da primeira turma, quatro da 

segunda turma e um iniciou o curso de formação, mas não o concluiu. Os depoimentos, embora 

parciais, sinalizam os principais impactos da chegada do Projeto UCA entre os envolvidos, 

fundamentando o circuito de sua inserção. Porém, foi através da entrevista, por “representar um 

dos instrumentos básicos para a coleta de dados [...] desempenha importante papel não apenas 

nas atividades cientificas como em muitas outras atividades humanas” (LUDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 33), que foram trazidos vários dados pertinentes à pesquisa. 

Quanto à escolha dos entrevistados, estabeleceu-se por critério sua participação na 

formação continuada do Projeto UCA, que ocorreu, como já foi citado, em dois momentos. Para 

a participação na entrevista, selecionaram-se os professores que participaram da primeira 

formação, os quais elaboraram o ProGItec, num total de oito professores, conforme citado 

acima. No período da pesquisa em campo, desse total, apenas cinco se encontravam lotados na 

escola e, destes, uma professora se encontrava com problemas de saúde, totalizando quatro 

professores participantes da pesquisa, os quais foram contatados e acederam ao convite.
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O quadro 7 mostra um apanhado do perfil dos 13 professores que responderam ao 

questionário. Para tanto, usaremos as simbologias P1, P2, P3, etc. para representar os 

professores participantes desse instrumento de coleta de dados. 

 

Quadro 7 - Perfil dos professores entrevistados 

Professor Formação acadêmica Tempo de 

docência 

Tempo que leciona  

na escola 

Disciplina que leciona na 

escola 

P1 Ciências Biológicas 9 meses 9 meses Ciências e Biologia 

P2 Letras- Português 9 meses 9 meses Português 

P3 Geografia 5 anos 10 meses Geografia 

P4 Educação Física 12 anos 1 ano Educação Física 

P5 História 14 anos 14 anos História, Artes e Religião 

P6 Pedagogia 15 anos 15 anos Português, Redação e Artes 

P7 Ciências Biológicas 19 anos 14 anos Ciências 

P8 Letras- Português 22 anos 18 anos Língua portuguesa, 

Sociologia, Filosofia e Artes  

P9 Letras- 

Português/Inglês 

22 anos 20 anos Inglês 

P10 Geografia 22 anos 22 anos Geografia 

P11 Matemática 25 anos 20 anos Matemática 

P12 Letras- Português 26 anos 23 anos Atualmente na coordenação 

P13 Geografia 30 anos 23 anos Atualmente na coordenação 

Fonte: Questionários respondidos pelos professores. 

 

O quadro supra permite visualizar os professores veteranos e os recém-chegados ao 

âmbito de ensino, que revelam, diante das perguntas, suas experiências e percepções 

relacionadas ao Projeto UCA. 

Em um dos questionamentos sobre a formação inicial e acerca da existência de alguma 

disciplina que abordasse as TIC, somente dois professores responderam positivamente, os 

demais informaram que não tiveram uma disciplina que tratasse da temática. O questionamento 

sinaliza a importância dessa pesquisa no tocante à formação continuada, direcionada à 

abordagem acerca das TIC. Nesse sentido, há um interesse e investimentos das políticas 

públicas em delinear a entrada das TIC nas escolas das redes públicas, proporcionando recursos 

aos professores e aos alunos. Com isso, a base do documento do Projeto UCA para a formação 

continuada dos docentes não só tem por finalidade a apropriação tecnológica, mas também a 

contextualiza com fins de inclusão sociodigital.  

 

5.4  A inserção do Projeto UCA na percepção dos docentes 

 

Quando indagados sobre a inserção do Projeto UCA, de forma geral, os professores 

apontam como um projeto positivo, um recurso a mais para suas práticas pedagógicas, mas com 
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ressalvas quanto à inserção feita de forma brusca, ainda sinalizam os problemas técnicos que 

os aparelhos apresentam.  

Em relação à formação, o relatório da Câmara dos deputados, “praticamente todos os 

professores receberam capacitação antes do início da implantação do projeto” (2008, p. 107). 

As falas a seguir destacam algumas contradições que ocorreram na escola Engenheiro Elias 

Andrade: 

 

O projeto chegou na escola de uma forma assustadora, pois chegaram primeiro 

os laptops e foram entregues aos alunos sem os professores serem capacitados 

para desenvolver o projeto, mas ao mesmo tempo em que a gente participava 

da formação íamos colocando em prática o que aprendemos. Para os alunos 

foi ótimo (P10). 

 

Foi feita de forma atropelada. Os laptops foram entregues aos alunos e 

professores antes da formação do professor e sem o professor conhecer o 

projeto UCA. Mas, com o projeto muitos alunos passaram a ter acesso às 

tecnologias de informação e comunicação (P11). 

 

Os relatos evidenciam que o projeto não partiu do interesse dos professores e alunos, 

destacando-se o incômodo causado pela forma como o projeto UCA foi apresentado no âmbito 

escolar (antes da capacitação pedagógica), atropelando o processo de implementação e as 

diretrizes do próprio projeto.    

 

Como um novo recurso a ser utilizado em sala de aula e na escola como um 

todo, com a finalidade de promover o uso pedagógico da informática na rede 

pública de ensino, diversificar as aulas e estimular nos alunos o interesse pelos 

diferentes meios de pesquisa. Como também, desenvolver no educando o 

interesse em conhecer a interface do sistema operacional do laptop para editar, 

criar, ou seja, usá-lo como meio de melhorar e diversificar suas atividades 

escolares (P6). 

 

A inserção do Projeto UCA trouxe para os alunos a oportunidade de estar em 

contato com as tecnologias da informação, uma vez que nossos alunos (a 

maioria) não têm condições financeiras para adquirir um computador, 

proporcionando as condições de se igualar com tantos outros alunos. Para a 

escola também foi uma ferramenta boa. A partir do projeto UCA, os 

professores puderam tornar mais dinâmicas as suas aulas melhorando a 

qualidade do ensino. A inserção foi um pouco conturbada na questão da 

preparação para se trabalhar com o projeto (P7). 

 

As colocações dos professores acima enfatizam o laptop como ferramenta agregadora 

de valor às práticas pedagógicas, não somente na sala de aula, mas também em toda escola. 

Ressaltando a oportunidade dos alunos adquirirem novas informações e conhecimentos, 

contribuindo com o processo da aprendizagem. 
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Apesar das dificuldades apontadas pelo Professor 7, ele sinaliza sobre os indícios de 

inclusão sociodigital, uma vez que o Projeto UCA permitiu aos discentes a oportunidade de 

acesso às tecnologias. 

Nota-se a ausência de uma prévia apresentação sobre a implementação que iria ocorrer 

na escola com os objetivos e as finalidades explicitas do Projeto UCA, assim essa falha resultou 

em transtornos para os protagonistas da escola.  

Observa-se que, ao invés de considerar a realidade escolar e partir da proposta em 

diálogo com os professores, bem como apresentar a relevância de sua implementação na escola 

e capacitar os docentes em primeira instância, foram introduzidos os equipamentos, sem 

nenhuma demonstração prévia de suas potencialidades e funções. 

Imbérnom argumenta que “implantar uma inovação na escola não é o mesmo que fazer 

dela o sujeito e o objeto de mudança. Portanto, é preciso promover a autonomia das escolas 

nesse sentido e as condições necessárias para que tal autonomia ocorra” (2006, p. 80). De fato, 

é preciso que o início de uma experiência seja permeado de questionamentos por parte de todos 

os envolvidos com o processo. Isso envolve autonomia, principalmente por parte dos 

professores, cuja prática repercute no aprendizado dos alunos, dentro de um contexto real. 

Compreende-se que não basta às escolas a posse de inovações tecnológicas para o uso 

em atividades de ensino, pois para aderir a um projeto que foi implementado é preciso que a 

escola esteja preparada, que os investimentos sejam consideráveis em equipamentos e, 

sobretudo, que haja manutenção, condições de acesso e de uso desses equipamentos, bem como 

de preparação do quadro profissional que ali atuam e, assim, multiplicam-se as possibilidades 

educativas. 

Em outra pergunta, sobre a forma como os professores avaliam a utilização do laptop 

do UCA pelos alunos, estes criticam a entrega dos equipamentos de forma precoce aos alunos, 

enquanto estes ainda se encontram despreparados para o uso do recurso de forma pedagógica, 

como pode se observar nos depoimentos: 

 

 “Os alunos estavam desesperados para utilizar os laptops e queriam ficar 

apenas nas redes sociais e jogos, foi difícil para se trabalhar os objetivos 

voltados para a educação” (P7);  

“Particularmente penso que a utilização poderia ter sido mais planejada e 

controlada, eles usaram muito e foram pouco orientados, com exceção de 

poucas turmas que tiveram um aproveitamento bem mais rico e proveitoso” 

(P8);  

“Os alunos gostam de utilizar o laptop, pois é algo diferente, atrativo...mas 

muitas vezes querem utilizar com algo de interesse próprio. Portanto é preciso 

um bom planejamento e acompanhamento das atividades por parte do 

professor” (P10). 



67 

 

 

Os alunos demonstraram ansiedade diante da novidade escolar, ficou evidente a 

ausência de planejamento voltado ao contexto do projeto inserido na escola, demonstrando 

fragilidades quanto ao uso pedagógico. Os professores destacam as formas errôneas quanto ao 

uso dos alunos e apontando que o tipo de utilização era direcionado ao interesse pessoal dos 

mesmos, bem como os docentes trazem uma ação para reverter a situação apresentada, apontam 

na necessidade do planejamento e do acompanhamento, ou seja, trabalhar pontos fundamentais 

para o desenvolvimento adequado ao uso pedagógico.  

As informações obtidas apontam para a visão compartilhada pelos professores sobre o 

momento de implementação do projeto UCA na escola, assim percebemos algumas das 

dinâmicas desenvolvidas pelos alunos e algumas das estratégias almejadas pelos professores 

em prol dos objetivos pedagógicos. Quanto a essa dinâmica de apropriação, Mendes afirma em 

sua pesquisa que “os alunos, de acordo com os depoimentos dos professores, demonstram mais 

autonomia, buscando seus próprios caminhos para obter as informações. Um dos fatores para 

esse desenvolvimento é atribuído ao uso do laptop educacional por proporcionar mais um 

recurso na sala de aula” (2008, p. 100 e 101). 

Com base nos relatos, pode-se observar que os professores só foram informados pelos 

gestores quanto à chegada do Projeto UCA na escola, que seria entregue um laptop por aluno e 

que os professores teriam acesso a uma formação continuada. Ainda, que a realização dessa 

formação se daria em diferentes espaços, podendo ocorrer na Universidade Federal de Sergipe 

ou em outra escola também contemplada com o mesmo projeto, em outro município. Portanto, 

a formação continuada em serviço através do Projeto UCA não se deu no espaço físico da 

Escola Engenheiro Elias Andrade, aconteciam encontros em outros municípios, o que permitia 

as trocas de informações entre os professores sobre o mesmo.  

Nesta perspectiva, Candau aponta que “[...] considerar a escola como locus de formação 

continuada passa a ser uma afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de 

formação continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada do 

professor” (1997, p. 57). O termo “modelo clássico” (Candau,1997) que a autora apresenta, diz 

respeito aos docentes que, em atividade profissional, voltam ao processo de atualização da 

formação recebida, por meio de cursos promovidos pela secretaria de educação e/ou pelo 

Ministério de Educação para circular as informações mais recentes. Nesse sentido, a formação 

promovida pelo UCA contou com parceiros da Secretaria de Educação de Sergipe junto a 

profissionais da Universidade Federal de Sergipe.
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Mas, como sinaliza Imbernón, “não é, portanto, a simples transferência física, nem 

tampouco um novo agrupamento de professores para formá-los, e sim um novo enfoque para 

redefinir os conteúdos, as estratégias, os protagonistas e os propósitos da formação” (2006, p. 

80).   

Dessa forma, sugere-se para outras oportunidades que o corpo docente seja previamente 

informado acerca do escopo do UCA e do momento inicial do projeto e que a formação seja 

realizada preferencialmente na escola onde os mesmos atuam, pois, como destaca Pimenta, em 

relação ao espaço da sala de aula, este “[...] pode ser também um espaço formador para o 

professor que não tem condições de apenas com a formação formal dar conta da complexidade 

e variedades de situações [...]” (IMBERNÓN, 2006, p. 21). 

Vejamos agora mais alguns depoimentos: 

 

Nós tivemos o comunicado da diretora na época e a gente foi informado que 

seria realizado em uma escola de Itabaiana. Depois de um certo tempo que a 

escola havia sido contemplada, os computadores haviam chegado, e depois a 

gente teve acesso à Formação. A gente foi informado, uma parte foi em 

Itabaiana, outra parte foi na UFS em São Cristóvão (P11). 

 

A diretora nos informou que o projeto seria implantado na escola e que a gente 

teria uma formação continuada. Primeiro recebemos laptops e depois foi que 

começamos a fazer a formação continuada. Aí, a gente iniciou essa formação, 

fomos trabalhando com os alunos, e ao mesmo tempo a gente ia recebendo a 

formação. Contribuiu, apesar assim, de ser um instrumento que dá trabalho 

(risos) você trabalhar com ele, uma ferramenta que ajudou muito em sala de 

aula, então isso contribuiu também para melhoria profissional (P10). 

 

Nós tivemos acesso a partir do momento em o projeto foi contemplado na 

escola e era uma exigência para a utilização do laptop que a gente tivesse o 

conhecimento e a Universidade Federal entrou como parceira da SEED né, da 

Secretaria do Estado, pra capacitar a gente, pra gente utilizar de maneira 

metodológica na sala. Foi a diretora que informou que iria haver o curso e se 

a gente preferia fazer a inscrição (P8). 

 

Os depoimentos apontam para a importância do papel do diretor da escola no processo, 

pois sua visão, nesse momento, foi de fundamental importância para a contextualização da 

proposta de uso pedagógico do laptop. Os professores evidenciaram os locais onde ocorreram 

as reuniões de formação e as instituições responsáveis por ela. Porém, a realidade foi diferente 

do que havia sido informado pela direção, pois os equipamentos foram entregues antes da 

formação continuada, refletindo a falta de planejamento do processo como um todo. 

Esse primeiro contato dos professores com a formação do Projeto UCA leva a 

interpretar, à luz da matriz de mais uma política pública que lança a inserção de tecnologias no 
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campo educacional, que é preciso repensar o motivo que leva a essa inserção brusca, que faz 

com que o processo ocorra de forma instantânea, tanto na inserção dos equipamentos quanto na 

imposição de diretrizes a serem seguidas e agregadas sem ao menos uma consulta prévia da 

realidade escolar. Outro indicativo observado foi que em nenhum momento os gestores, 

professores ou alunos demonstraram a necessidade de que fosse introduzido um novo 

equipamento na prática pedagógica. Tal fato leva a refletir em como os projetos são 

verticalizados, partindo de princípios de modelos internacionais perpassados por realidades que 

divergem do contexto brasileiro.  

Muda-se o cenário mas os personagens são os mesmos no palco que é a escola. De fato, 

o que se espera é que “a formação continuada não pode ser concebida como um meio de 

acumulação (de cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente 

[...]” (CANDAU, 1997, p. 65). 

Portanto, compreende-se a necessidade de um posicionamento crítico reflexivo a 

respeito de tecnologias inseridas nas escolas, das políticas públicas que as demandam e, 

sobretudo, ao aproveitamento adequado desses equipamentos, pontos essenciais que 

correspondem, em sua finalidade, à qualidade de ensino. 

 

5.4.1 A formação continuada em serviço: contribuições, desafios e dificuldades  

 

Com a presença do laptop, surgiram diversas indagações aos professores sobre como 

utilizar o aparelho com os alunos. Dessa forma, a formação continuada em serviço veio oferecer 

subsídios para melhor atender ao uso pedagógico com o laptop. Como Fagundes e Jost 

expressam “é fundamental que a capacitação ofereça ao professor experiências de 

aprendizagem com as mesmas características das que ele terá de proporcionar aos alunos, 

futuros cidadãos da sociedade conectada” (FAGUNDES e JOST, 2013, p. 76). 

A formação tem como foco as práticas escolares baseadas no uso do laptop, daí a 

importância do compartilhamento da reflexão entre os professores para que possam identificar 

e analisar as mudanças ocorridas, as dificuldades e potencialidades para que a prática possa se 

efetivar. 

 

A formação do professor deve prover condições para que ele construa 

conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como 

integrar o computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar 

barreiras de ordem administrativa e pedagógica. Essa prática possibilita a 
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transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem 

integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas específicos 

do interesse de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições para que o 

professor saiba recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante 

a sua formação para a sua realidade de sala de aula compatibilizando as 

necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõem a 

atingir (ALMEIDA e VALENTE, 1997, p. 25-26). 

 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da articulação da formação continuada em 

serviço e o contexto dos professores, a fim de à tona as características da escola a que 

pertencem, junto às experiências que estavam vivenciando com o equipamento.  

Como revelam as colocações dos professores: 

 

Bom, a minha experiência foi muito boa, eu gostei muito. Foi um desafio pra 

mim aprender a usar a ferramenta do equipamento, porque, assim, ele é muito 

fraco, ele é fraco e assim, utilizar e ter um efeito positivo foi um desafio. É, a 

questão do uso da internet, por exemplo, a gente não tinha um sinal bom, a 

gente pra acessar o site era uma lentidão muito grande, demorava. Então, isso 

foi, assim, um desafio muito grande pra gente conseguir um resultado positivo 

no planejamento de uma aula, mas eu consegui bons resultados. Foi muito 

bom, porque as atividades foram muito bem planejadas, elaboradas. A gente 

tinha a formação continuada lá, estudava e vinha colocar em prática na sala de 

aula, por isso que o curso foi muito bem casado, eu achei muito bom, pra quem 

acompanhou o curso de uma maneira bem regular e no prazo certinho (P8). 

 

Tinham muitos professores aqui que não tinham muito conhecimento em 

informática, eu já tinham um certo conhecimento, por que eu já tinha feito a 

formação aqui pra ser... quando o laboratório de informática chegou aqui na 

escola, eu fiz esse curso pra ser professor articulador. Ai eu já tinha feito esse 

curso que é com o Linux, o laptop também é com Linux ai eu já tinha um certo 

conhecimento. Muitas coisas que eu vi lá eu já sabia né (P11). 

 

As colocações dos professores apresentam a falta de infraestrutura, dificuldades de 

acesso à Internet, laptop frágil, com pouca memória, não condizendo com a viabilização de 

qualidade de uso dessa máquina. Apesar disso, os docentes apontaram pontos positivos em 

relação às experiências articuladas com a formação continuada em serviço. 

Nesse contexto, os professores P8 e P11 apresentam-se como os dromoaptos, pois já 

têm uma certa experiência com a informática e, assim, a formação do Projeto UCA trouxe novas 

contribuições. Esses docentes deixam claro que a formação teve um planejamento positivo, bem 

como advertem quanto ao equipamento adotado pelo projeto, divergindo do processo da 

dromocracia citado por Trivinho (2007) no contexto dessa sociedade. Contudo, o professor P8 

afirma que superou o desafio e obteve bons resultados, conciliando o conhecimento adquirido 

na formação junto a sua prática docente. 
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Já o professor P11 fez uma avaliação geral dos participantes da formação e de seu 

próprio desenvolvimento, considerando o processo de formação para uso da tecnologia por já 

possuir um conhecimento prévio. Essa colocação é interessante, pois, enquanto formadora e 

participante da equipe da formação UFS, presenciou-se momentos de frustação dos professores 

em relação às limitações de tela e memória do laptop. Por ser um projeto regido pelo Governo 

Federal, a configuração do laptop, os softwares adotados e o sistema operacional adotado, o 

Linux, são definidos previamente, sem possibilidade de mudanças.  

Vejamos agora as declarações dos professores P9 e P10: 

 

Olha, depois que eu comecei a conhecer a ferramenta, né. Eu comecei a 

trabalhar um pouco com meu aluno a utilizar nas aulas de inglês, eu usava no 

google tradutor, alguns textos, tem também é uma parte de que eles fazem, 

criam e aparecem imagens, as imagens que eles escreviam os nome dos 

animais ou da imagens em inglês. Isso facilitava para eles. E aprendi na 

formação (P9).  

 

A minha experiência, no momento que a gente estava assim, recebendo as 

informações né, na formação, a gente tinha assim algumas atividades pra 

fazer. Algumas eu realmente conseguia fazer sozinha, outra os instrutores 

orientavam bem e até às vezes ajudavam. Mas, assim a minha experiência, 

como não tinha muito conhecimento na tecnologia, eu ainda considero uma 

boa participação (P10). 

 

Nota-se nas declarações dos professores que após participar da formação continuada, as 

atividades desenvolvidas em sala de aula passaram a ser articuladas, sempre que possível, com 

o uso do laptop. Os professores P9 e P10 expressam os primeiros contatos com o equipamento 

e os momentos em que articularam teoria e prática, citando exemplos das atividades 

desenvolvidas com seus alunos, inclusive associando às atividades praticadas durante a 

formação, apontando as dificuldades que surgiram durante o processo. 

Observa-se que, mesmo com as limitações a respeito de conhecimentos de informática, 

os professores procuraram colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação 

continuada, pois utilizaram os equipamentos, mesmo com as limitações apresentadas. 

A partir da análise dos depoimentos, que trazem alguns elementos que pertencem à 

formação continuada em serviço, destaca-se a autoavaliação diante do processo, como também 

uma avaliação dos posicionamentos dos colegas participantes, relacionando os conhecimentos 

prévios com as dificuldades já existentes com a informática e o laptop.  

No que se refere as dificuldades, temos: 

 

Assim, tiveram coisas que eu não sabia, porque o curso lá era muita gente, 

muita coisa, às vezes o professor também não tinha muita paciência lá com o 
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laptop, que era muito lento pra abrir os programas, ai foi dessa forma. E, eram 

pessoas de outras escolas. Ai pra atender, tinham muita gente lá que não tinha 

conhecimento de informática, ai tinha que atender individualmente, o laptop 

um pouco lento, isso atrapalhou um pouco. Eu já tinha um pouco de 

conhecimento, a maioria das coisas que eu vi lá eu já sabia. Tinha uma parte 

aquele Squeak Etoys, estou falando mais na parte de Itabaiana na parte de 

Aracaju teve mais resultado a parte da formação (P11). 

 
Eu tive bastante e ainda hoje tenho, porque eu tenho uma certa dificuldade de 

informática, mas aos poucos eu não conseguir assim aprender tudo com muita 

facilidade por essa dificuldade em informática, mas algumas coisas assimilei 

e passei para meus alunos (P9). 
 

Tiveram algumas dificuldades assim né, porque né tinham momentos em 

algumas atividades, elas eram difíceis. Mesmo assim, pra quem já conhecia a 

tecnologia mais ainda tinha dificuldade. Como é que uma máquina pequena 

né, um laptop, tinha coisas que a gente ia fazer que não dava certo. Então, 

encontramos dificuldades! (P10). 

 
Assim, algumas, porque tinha a questão do transporte, às vezes a gente tinha 

o curso, o transporte não chegava, um dia mesmo chegou aqui quase onze 

horas, quando chegou lá não deu pra ver tudo o que tinha, entendeu, da 

formação. E com relação à dificuldade no conteúdo do curso não houve não, 

se a gente acompanhasse direitinho os conteúdos e as atividades da plataforma 

o curso foi muito bem elaborado e planejado (P8). 
 

Observa-se que os depoimentos pontuam as dificuldades: da formação continuada em 

serviço, em relação ao número de pessoas, à dinâmica das turmas diferenciadas, com integrantes 

de outras escolas contempladas com o mesmo projeto, em relação à logística ligada ao 

transporte e deslocamento para o local de formação; na relação com os conhecimentos de 

informática e com as limitações operacionais apresentadas pelo laptop adotado.  

Esse panorama sobre a formação continuada em serviço desvenda as fragilidades, tanto 

pessoais quanto em relação à dinâmica da formação. Nas falas dos professores P9 e P10, 

percebe-se as marcas características da geração “X”, que, embora atraídas pelos aparatos 

tecnológicos, revelam suas fragilidades com relação às habilidades com as tecnologias. Quanto 

aos professores P8 e P11, seus depoimentos retratam, principalmente, as dificuldades referentes 

à dinâmica da formação. 

Quando o professor P8 destaca as atividades da plataforma, refere-se ao Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA - e- Proinfo 2.0. Uma parte da formação foi implantada nesse 

AVA9, como já apresentado na terceira seção, que tratam do tema, dos objetivos e dos prazos, 

além de especificar a carga horária e a modalidade presencial e a distância na execução da 

formação.

                                                 
9 Informações no Quadro 1. 
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As falas dos professores remetem às considerações de Piorino: 

 

Conclui-se que o contexto em que se deu a formação dos professores que 

participam do Projeto UCA possui alguns aspectos que podem favorecer o 

processo de apropriação tecnológica e pedagógica do laptop educacional pelos 

docentes, bem como o desenvolvimento da competência pedagógica-digital. 

Por outro lado, há outros que podem se constituir em dificuldades para a 

concretização de tais objetivos (PIORINO, 2012, p. 297). 

 

Voltando à reflexão da autora Candau (1997), é necessária a busca de superação do 

modelo clássico a partir da construção de uma nova perspectiva na área da formação 

continuada. Deve-se, portanto, identificar as implicações ocorridas durante a dinâmica das 

ações proporcionadas na formação para que sejam superadas as necessidades e potencializadas 

as novas competências.  

 

[...] não é o simples fato de estar na escola e de desenvolver uma prática 

escolar concreta que garante a presença das condições mobilizadoras de um 

processo formativo. Uma prática repetitiva, uma prática mecânica não 

favorece esse processo. Para que ele se dê, é importante que essa prática seja 

uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os problemas, de 

resolvê-los, e cada vez as pesquisas são mais confluentes, que seja uma prática 

coletiva, uma prática construída conjuntamente por grupos de professores ou 

por todo o corpo docente de uma determinada instituição escolar (CANDAU 

1997, p. 57). 

 

Nesse sentido, a prática reflexiva permite o processo de feedback, para identificar em 

princípio o problema e, assim, em conjunto, buscar estratégias para oferecer condições de 

desenvolver novas competências. Do mesmo modo que ocorreu entraves na formação 

continuada, no contexto do desenvolvimento da prática com os alunos também houve 

problemas. Nessa citação, é ressaltada a necessidade de atitude no que tange ao processo de 

autonomia aos docentes. 

Percebe-se, mais uma vez, as fragilidades de um processo pensado e implementado sem 

a efetiva participação dos docentes aos quais eles se destinam. Dessa forma, a resistência e a 

má vontade, inerentes ao ser humano quando os mesmos se sentem violentados 

intelectualmente, apontam a necessidade de se repensar a implementação das políticas públicas 

voltadas à capacitação docente. Os projetos pensados em nível de planejamento já devem 

procurar buscar o feedback dos professores, para que os mesmos sejam construídos de forma 

colaborativa e realista, o que vai minorar os problemas relativos à falta de aderência pelos 

profissionais, a que o projeto é direcionado. 
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5.4.2 A prática cotidiana à luz da formação continuada em serviço 

 

Até aqui pode-se visualizar, no discurso dos professores, são os embates e as 

problemáticas principalmente em relação ao equipamento inserido no âmbito escolar. Isso 

porque o equipamento “[...] coloca novos problemas para a escola, que não é mais a principal 

fonte de informação. Ela teria de aprender a destacar o interesse pedagógico desse novo 

ambiente e ajudar os alunos a terem discernimento diante da massa de informações que recebem 

todos os dias” (PAPADOPOULOS, 2005, p. 21).  

Nesse sentido, são apresentados os relatos dos docentes em relação ao uso do laptop em 

suas ações pedagógicas: 

 

[...] na verdade eu parei de usar o laptop, eu nunca mais utilizei. Quando eu 

vou usar pra matemática é mais essa parte de animação entendeu, ai chega na 

hora essas animações não rodam nele, às vezes a animação a quantidade de 

informação é alta, ai ele não suporta, não abre, não baixa nele, primeiro você 

tem que baixar pra depois ele rodar, ai a memória do computador é pouca, eu 

não consigo baixar. Ai geralmente eu mostro... tem esse computador e tem o 

outro do e-proinfo, aquele que é acoplado o computador e o data show, ai ali 

eu mostro. Seria até bom trabalhar individualmente, mas o problema é que não 

baixa. Tem um programinha lá que você vai preenchendo pra resolver equação 

de primeiro grau por exemplo né, só que ai não baixa. Agora assim, algumas 

coisas que aprendi na formação eu estou fazendo como eu falei no notebook 

(O que você adquiriu na formação você utiliza com outras ferramentas.) No 

laptop não, por causas desses problemas. Por questão de memória, que é muito 

baixa, capacidade de memória, atrapalha muito. (Você nunca trabalhou com 

laptop em sala de aula?) Não, tentei trabalhar. Mas achei inviável por causa 

dessa questão de memória (P11). 

 

O depoimento acima expõe a dinâmica pedagógica, retrata os entraves relacionados ao 

uso do laptop e, assim, justifica a não utilização do recurso. Contudo, pontuou o uso de outras 

TIC existentes na escola que colaboram com seus objetivos educacionais.   

Outra declaração apresenta a relação da prática associada à formação continuada. O 

professor P9 afirma: “Nesse caso foi isso, eu passei a utilizar o laptop para traduzirem textos, 

interpretação para no caso associar as figuras ao desenho, os nomes em inglês. Aulas nesse 

sentido, né? Na prática”.  

Para o professor 10, de outra disciplina, a paciência é uma necessária virtude quando se 

trata de conseguir desenvolver a prática prevista com uso das tecnologias existentes: 

 
Foi aplicada assim, usei pesquisa na internet. A escola tem um laboratório, 

mas o número é muito reduzido pra gente trabalhar com os alunos, então a 

gente usava em sala de aula. Apesar assim, de que às vezes a gente não 

conseguia avançar muito por causa da lentidão. Mas conseguimos! Pudemos 
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pesquisar alguns jogos ligados a área da Geografia, jogos com mapas, foi bem 

interessante (P10). 

 

No depoimento da professora P8, começa-se a explicitar algumas das ferramentas 

encontradas no laptop: “ah, eu adotei o uso do KWord em produção de texto. Eu adotei a 

utilização da produção de slides, era uma atividade cobrada lá e uma atividade que eu cobrei ao 

aluno”. A professora continua o depoimento citando um dos programas apresentados na 

formação continuada em serviço, cujo uso levou para a prática com seus discentes: “o Squeak 

Etoys a gente não usou lá, a única coisa que a gente usou lá foi ter o conhecimento sobre um 

tutorial, mas o tutorial eu tentei usar aqui, não consegui porque o programa do notebook não 

abria, o notebook da escola não tinha o programa que abria o tutorial”. A professora P8 

apresenta flexibilidade para lidar com a situação inusitada e efetivar a utilização do laptop 

através do Squeak Etoys, um programa de linguagem de programação e já explicado na terceira 

seção. 

É preciso explorar para garantir maior aprendizado. Fagundes e Jost apontam que “o 

computador é um recurso ‘para pensar com’, e os alunos aprendem mais quando são 

estimulados a ensinar a máquina, quando usam linguagens de programação para gerar símbolos, 

jogos, soluções de problemas, simulações, etc.” (2013, p. 77), como professor P8 aponta no 

depoimento a seguir: 

 

Aí o que aconteceu, como eu já havia lido o tutorial eu passei pra o aluno e o 

aluno foi usando o passo-a-passo até conseguir usar o Squeak Etoys. Eles 

conseguiram fazer produção de textos usando desenhos, aqueles desenhos, 

como é que se diz, em 3D que se movimenta e tudo, foi muito interessante, 

agora foi assim, foi muito também tendo o aluno, o aluno também eu disse vá 

procurando, usando as ferramentas e eles mesmos descobriram, teve coisas 

que eu não sabia que tinha no Squeak que eles descobriram e me ensinaram, 

entendeu (P8)? 

 

Nota-se que, diante do problema ocorrido, o professor solicitou aos alunos que 

desvendassem o programa, o que resultou em novos conhecimentos, novas descobertas, tanto 

para os alunos como para a própria professora. “O adolescente vai se sentir prestigiado por 

partilhar sua experiência e reconhecer a honestidade do professor que solicita sua ajuda. Esse 

fato é determinante para a criação de um mundo conectado” (FAGUNDES e JOST, 2013, p. 

77). 

Explicando melhor sobre o planejamento, a professora afirma: “eu planejei para as três 

aulas e, assim, deu tempo [...], mas se fosse pra planejar em uma aula só não faria nada não. Foi 

porque eu tinha disponibilidade de tempo naquele momento”.
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Como já nos posicionamos anteriormente, ressaltamos a importância do planejamento 

para que a aula seja eficiente e eficaz. Vale destacar que essa professora foi a única da formação 

que utilizou esse programa em sua aula, pois durante o período de experiência da pesquisadora 

na equipe da formação UFS, esse foi o único relato em relação ao Squeak Etoys. 

Em contrapartida, P8 afirma que “vale ressaltar também que na outra turma não teve o 

mesmo efeito. Essa turma foi uma turma de sexta série e foi uma turma que deu certo o trabalho 

com o Squeak, a outra não surtiu um efeito tão positivo”. Ainda explica que um dos indicativos 

foi “[...] por falta de curiosidade dos alunos, eles não tinham tanta curiosidade quanto os outros 

menores e, por incrível que pareça, foram os menores que tiveram mais habilidade em usar o 

Squeak”. Com relação a outras atividades utilizando o laptop, ela relatou o que planejou em 

uma aula “[...] por exemplo, produzir um slide, é, em uma aula dá pra produzir, produzir texto 

usando o KWord, é, tem também aquele dos desenhos, também em uma aula dá pra fazer. Esse 

de desenhos, faz desenho, pintura e tudo”. 

Quanto à internet e ao próprio equipamento, a professora destaca o caos do acesso e 

lentidão de ambos no desenvolvimento das atividades. 

 

Agora a internet, o uso da internet é que não deve nunca ser planejado em uma 

aula, tem que ser se você tiver mais de uma aula, porque é muito lento. Eu não 

sei agora que dizem que o sinal da escola tá melhor, mas eu já usei o ano 

passado o laptop e ele ainda continua lento, eu acho que porque o aparelho, o 

equipamento é lento mesmo, ele não tem qualidade (P8). 

 

A fala da professora pode ser considerada como mais um momento de desabafo em 

relação ao aparelho adotado pelo projeto, que ficou marcado por sua capacidade de frustrar os 

usuários, devido à lentidão, ao invés de colaborar ativamente para a realização de práticas 

pedagógica planejadas pelo professor. 

 

Observa-se que a velocidade do avanço tecnológico expõe os equipamentos à 

rápida condição de obsoleto, além de os “laboratórios de informática” 

geralmente necessitarem de manutenção, cuja expertise nem sempre se 

encontra na escola, portanto há equipamentos que acabam guardados e 

aguardando o conserto. É oportuno destacar que muitas vezes, entende-se que 

o equipamento físico seja suficiente para auxiliar na aprendizagem, sem que 

haja análise de estratégias para sua utilização como ferramenta educacional 

(NAKA et al, 2012, p. 92). 

 

Assim, a citação acima equipara a relação dos depoimentos e a realidade do 

equipamento adotado pelo Projeto UCA. De fato, o laptop sempre é enfatizado pelos docentes 

sobre a lentidão, não atendendo ao objetivo de alguns professores. Percebeu-se, nas 

experiências citadas quanto à prática desenvolvida com os recursos disponibilizados e com o 
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laptop junto à formação continuada em serviço, que os professores envidaram esforços para 

contemplar os conteúdos abordados em sala de aula, atrelando o laptop ao cotidiano das 

disciplinas que lecionam, na medida do possível, mas encontraram muitas barreiras que 

frustraram e intimidaram práticas futuras. 

Quando solicitado ao professor que descrevesse uma atividade significativa realizada 

com o uso da tecnologia (como foi a experiência, qual a reação da turma, quais as dificuldades 

encontradas, por que utilizou a estratégia, dentre outras), estes apresentaram: 

 

Uma atividade significativa que desenvolvi e desenvolvo com meus alunos 

são jogos utilizando a internet para reforçar o aprendizado, os alunos gostam 

muito e a grande maioria pede para repetir a atividade em outras aulas. A 

grande dificuldade é a demora para ligar a máquina e a lentidão da internet 

(P7). 

 

A utilização do Squeak Etoys foi para mim a melhor experiência, lembro que 

eu salvei o tutorial e infelizmente não abriu o programa no notebook da escola, 

fiquei desesperada, pois já havia informado a turma que iríamos usá-lo. 

Contudo, decidi continuar a aula planejada, pedi que eles abrissem o programa 

e assim eles fizeram, a partir daí orientei para que eles fossem explorando 

todas as ferramentas do programa, assim eles fizeram, testavam e vinham me 

dizer o que acontecia. Foi uma verdadeira aula experimental, no segundo 

momento eles já eram capazes de fazerem desenhos que se moviam e também 

histórias ilustradas. Alguns se angustiavam porque tinham dificuldade, mas 

com a ajuda dos mais habilidosos tudo deu certo e eles conseguiram se realizar 

e eu também. Foi uma experiência maravilhosa. Tenho fotos e adoro relembrar 

esse momento (P8). 

 

Estou desenvolvendo uma atividade, cujo objetivo é incentivar a leitura e 

escrita dos alunos. Inicialmente eles pesquisaram alguns contos e depois cada 

um criou seu conto. Na segunda etapa, eles irão digitar a história criada no 

Kword, pois percebo que eles mesmos não sabendo muito digitar, eles gostam. 

Em seguida, pretendo ensiná-los a criar slides com a história e as ilustrações 

escolhidas por eles mesmos (P2). 

 

Os relatos referem-se à positividade do uso do laptop, apesar de sua lentidão, 

principalmente na perspectiva do aluno, demonstrando o quão enriquecedora pode ser a prática 

cotidiana mediada pelos laptops. Os professores, por sua vez, utilizaram o laptop da forma mais 

viável, mesmo nas situações de problemas apresentados, demonstrando flexibilidade nas 

condições do trabalho docente. 

Nesse sentido, as respostas permitem conhecer o desenvolvimento pedagógico junto ao 

laptop, o processo de andamento dessas atividades, as que já ocorreram e as que permanecem 

nas práticas de ensino, apontando para os entraves técnicos do aparelho. No depoimento de P8, 

observa-se a interação do professor e dos alunos com o laptop na sala de aula, em uma dinâmica 

de aprendizagem associando teoria e prática, resultando no trabalho cooperativo.
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Como tivemos a oportunidade de coletar dados à luz dos questionários, foi possível ter 

acesso às declarações dos outros professores, participantes da segunda formação. O depoimento 

de P2 informa o processo da atividade que está desenvolvendo com sua turma: utilizando-se de 

um site de rede social, o facebook10, a turma criou um grupo da Escola Estadual Engenheiro 

Elia Andrade, onde são postadas imagens de atividades realizadas em 2013 através do laptop. 

Atualmente, o projeto UCA vem apresentando uma nova configuração, sendo utilizado 

no espaço da biblioteca da escola, devido ao número reduzido de aparelhos. Na página do 

facebook, encontraram-se alguns depoimentos e legendas nas imagens postadas, tais como: “A 

professora de língua portuguesa utilizando o laptop na sua aula para desenvolver a escrita e a 

ortografia” ou ainda: “Curso de Introdução à informática, promovido pela coordenação do 

Projeto UCA na escola”, como também: “Aula de geografia com a utilização das novas 

tecnologias como Datashow e laptop UCA”.  

Sendo assim, a mudança de configuração na utilização, embora tenha limitado o uso 

contínuo na prática pedagógica, parece ter sido uma alternativa para manter o uso dos laptops, 

mesmo em número reduzido, como atesta a fala do professor: “eu utilizei mais no tempo da 

formação, por que depois muitos deles deram problemas sabe, não tinha um número de laptops 

disponível, mas mesmo assim a gente levava para biblioteca, tinha mais resultado. Às vezes na 

sala não conseguia bem o sinal” (P10).  

Outro destaque encontrado no facebook foi a experiência realizada a partir da Feira de 

conhecimento e cultura, com a temática “Tecnologia na Educação”, onde os professores 

procuraram mostrar todos os aparatos tecnológicos pertencentes à escola e à sociedade, além 

da gincana ambiental, já citada anteriormente.  

Em uma atividade direcionada aos professores, a coordenadora do UCA realizou uma 

oficina intitulada “Multiplicação da oficina redes de aprendizagem, mais um momento de 

discussão e compartilhamento de ideias para melhorar nosso ensino”, atuando como 

multiplicadora de uma formação da qual participou como representante do UCA da Escola 

Estadual Engenheiro Elias Andrade. 

Outra atividade, citando o Projeto UCA em 2014 e divulgada no facebook da escola foi 

a realização de um seminário com a participação da professora coordenadora do Projeto UCA 

da escola, intitulado: “Seminário sobre o impacto do ProUCA na prática docente em escolas 

sergipanas. Mais uma vez a Escola Estadual Elias Andrade fazendo parte das capacitações do 

Programa UCA, realizadas pela divisão de Tecnologias da SEED.

                                                 
10 https://www.facebook.com/escolaeliasandrade?fref=ts 
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As falas a seguir ilustram o contexto da utilização dos laptops pelos professores da 

Escola: 

 

Agora, a questão do ano passado é que, nem todos os alunos tem mais o laptop, 

é, por exemplo, eu planejei uma aula pra usar o laptop, quando a gente veio 

pegar, é, quando a aula já estava... Já estava no final da primeira aula eles 

estavam tentando ligar o laptop ainda. Eles ligavam, quando eles ligavam aí 

ele apagava, vinha trocar, levava, tinha que trocar de novo, aí era assim o 

tempo todo. É, eles não estão funcionando como no início do projeto. Aí por 

conta disso também deu muito trabalho, foi uma coisa muito constrangedora, 

não funcionou, não alcancei o meu objetivo, aí também eu deixei de usar (P8). 

 

O ano passado né, como nós ainda estivemos aqui com uma professora 

Coordenadora, ela está aqui com dedicação exclusiva e está fazendo o curso 

de formação continuada e ai ela vai passando informações novas que ela tem 

pra gente e o ano passado ela verificou quais estavam em condições de uso. E 

a gente usava assim pra alguma atividade que fosse relacionada a um jogo por 

exemplo, a produzir um texto. O uso da internet não era em todo espaço que 

a gente conseguia. Esse ano eu ainda não utilizei (P10). 

 

Atualmente não estou utilizando, porque eles estão em reparo e a quantidade 

que tem não dá para todos os alunos. Esperando a manutenção (P9). 

 
Foram poucas vezes. Não. Esse ano, também não. E também eu não sei a 

quantidade de laptops que está funcionando. Tem uma professora 

Coordenadora que está cuidando disso, até ela é muito ativa. Mas assim, eu 

não pretendo usar, não. Só se melhorar né, se o sistema melhorar. Também 

tem muitas atualizações, né. Eu sou curioso, tem uma parte lá de atualização, 

ai tem muita coisa. Ninguém sabe ainda como fazer, como baixar tanta coisa. 

Você vai baixar um negócio lá ai diz, olhe navegador desatualizado. Ai 

ninguém sabe atualizar! No Windows eu sei como atualizar, mas nessa parte 

do Linux nunca aprendi. Se eu tivesse buscado mais informações acho que eu 

teria tido mais condições de fazer isso (P11).  

 

As respostas refletem sobre os planejamentos frustrados, bem como as condições 

desfavoráveis dos laptops, da falta de correspondência entre diretrizes do Projeto UCA e a 

realidade escolar, ausência de manutenção e assistência técnica, divergência entre número de 

aparelhos e número de alunos na escola, dentre outros. Por sua vez, alguns docentes esperam a 

solução para os equipamentos e infraestrutura inadequados, para que possam garantir o acesso 

e melhores condições de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, os professores trouxeram indícios pontuais sobre a dinâmica da utilização 

do laptop nas aulas. Em outros depoimentos, os docentes destacam minuciosamente os 

problemas na prática com o recurso: “O problema é essa lentidão que dão né, de abrir os 

programas, do acesso à internet tem um site espanhol, que tem muitas atividades que você faz 

online, equação de 1º grau, ai você vai lá, vai preenchendo, são mais atividades online” (P11).
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Sim, teve esse problema sim, porque ele é no caso é lento e às vezes quando 

você conseguia chegar no objetivo a aula já estava na metade do tempo. Então, 

no caso dos computadores comuns na sala do laboratório a internet fluía mais 

rapidamente é mais veloz e rápido. Dificuldade nesse sentido é lento (P9). 

 

Problemas, assim, houve. Alguns foram, assim, muito indisciplinados, eles só 

queriam tá jogando, usando a internet, usando, acessando o Orkut, na época 

era Orkut, não era Facebook, entendeu? E isso foi um problema. E também 

eles não foram muito bem orientados com relação ao uso do laptop, não houve, 

assim, com relação aos pais, à direção, à gestão e os professores orientar 

direitinho, dizendo que: ‘Olhe, o laptop é pra isso, você vai ver o Orkut em 

determinado, em outro momento’, mas se isso tivesse sido feito teria sido 

melhor, o resultado teria sido melhor. Eu acho que o único problema do laptop 

foi esse, o uso de uma maneira muito inadequada por parte deles (P8). 

 
Alguns davam. Assim quando a gente pegava pra uma turma, não quer dizer 

que pra toda turma, ele estava funcionando normalmente não. Tinham muitas 

vezes que não conseguia ligar, ou às vezes não conseguia acessar o que a gente 

queria, às vezes até acabava a aula e aquele aluno acabava acompanhando com 

outro por que a máquina às vezes não dava resultado naquele momento (P10). 

 

As falas repetidamente retratam a mesma situação quanto à problemática dos laptops 

em não atender as expectativas inovadoras de ensino na prática docente, além da falta de 

discernimentos dos alunos quanto ao uso pedagógico do aparelho e da internet. 

 Percebe-se a necessidade de que políticas públicas voltadas para a inserção das 

tecnologias na escola estejam preparadas para realizar investimentos consideráveis em 

equipamentos de qualidade e, sobretudo, na viabilização das condições de acesso e de uso 

desses aparelhos. Além disso, é preciso que haja um feedback quanto ao quadro de profissionais 

envolvidos na escola para que os investimentos estejam de acordo com a preparação dos 

mesmos e de acordo com a realidade da escola comtemplada. 

Algumas sinalizações positivas podem ser destacadas, tais como a importância de se 

determinar uma professora coordenadora para as atividades com Projeto UCA.  

Além disso, percebe-se a necessidade de avaliações no contexto dessa inserção, pois 

como o documento da Câmara dos Deputados, “os gastos envolvidos na implementação do 

UCA vão além da mera aquisição dos equipamentos. Envolvem, entre outros, a capacitação dos 

professores, a construção de redes wireless[...]” (2008, p. 112).  

O documento enfatiza: 

 

Também há que se levar em conta o custeio da política pública. Pois, como se 

sabe, obsolescência de equipamentos de informática é bastante rápida e a 

aquisição de novos equipamentos e soluções deverá ser contínua para 

substituir aqueles que já estão defasados tecnologicamente. Como também 
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contínuas deverão ser capacitações dos professores, o provimento e 

conectividade à internet e diversos outros fatores analisados (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2008, p. 113). 

 

 Como abordado na citação e diante dos relatos, é preciso rever o equipamento 

selecionado pelo projeto UCA, pois este já se mostra obsoleto desde a chegada no âmbito 

escolar e, consequentemente, decorridos aproximadamente quatro anos de existência nessa 

escola, a situação se agravou consideravelmente. 

A Fig. 4 apresenta a dinâmica de utilização do laptop através de um rizoma, que aponta 

os recursos utilizados através da interface do equipamento, os softwares e programas 

trabalhados pelos professores no contexto das práticas pedagógicas, com suas respectivas 

porcentagens, compilados a partir dos dados oferecidos pelos questionários aplicados. 

 

Figura 4 - Rizoma da utilização dos recursos do laptop. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se, na Fig. 4, que dos onze recursos utilizados através do laptop, o editor de texto 

kWord sobressaiu dos demais com porcentagem de 26%. Já os jogos na internet representaram 

21%. O editor de slides KPresent configurou 16%. Outros softwares foram utilizados 

minimamente. Chama a atenção o fato de que alguns desses programas são de uso corriqueiro 
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no cotidiano dos indivíduos, como fone, áudio e pesquisa na internet, mas não demonstraram 

utilização significativa. Ainda que alguns recursos sequer foram utilizados, como o Logo.  

As respostas dos professores demonstram a dinâmica das práticas pedagógicas 

planejadas à luz dos recursos atrelados ao laptop, diante dos conteúdos das áreas 

correspondentes às disciplinas, mas também enfatizam algumas ausências na exploração de tais 

recursos. 

É visível a intenção docente de alinhar suas práticas com os programas institucionais 

quando os mesmos buscam, de forma heurística, agregarem-nas aos novos instrumentos e às 

novas metodologias. Porém, um programa de unho nacional que a priori foi gestado e pensado 

em nível de MEC não pode depender de variáveis não controlados (como boa vontade, 

criatividade diante de dificuldades, etc.). 

Dessa forma, fica clara a necessidade da construção desses programas, ouvindo-se a 

quem eles se destinam e que sejam mapeadas todas as variáveis envolvidas (laptop, Internet, 

demanda energética, outros equipamentos, condições físicas das escolas, etc.). 

 

5.4.3 O Projeto UCA: como se deu a novidade entre os alunos 

 

As ideias não estão nos computadores, mas nas cabeças dos usuários. Portanto, 

somente implantar ou prover acesso aos computadores ou laptops não vai 

alterar a maneira como a educação é desenvolvida, muito menos que essa 

tecnologia tenha um impacto significativo na performance dos alunos. Os 

computadores só fazem sentido se forem implantados para enriquecer o 

ambiente de aprendizagem, e se nesse ambiente existir as condições para 

favorecer o aprendizado de cada aluno (VALENTE, 2011, p. 22). 

 

Ao analisar o próprio nome dado ao Projeto “Um Computador por Aluno”, pode-se 

afirmar que ele já traz em si a apropriação de algo pensado, direcionado ao aluno. Como afirma 

Valente, a razão da existência do projeto está na perspectiva de enaltecer a aprendizagem; não 

bastam a inserção do equipamento e a representação de preenchimentos em dados quantitativos 

referentes às implementações das tecnologias na escola.  

Assim, os dados revelados pelos professores trazem a tamanha reação de evidência de 

aprovação dos alunos “Ah, pra eles foi uma coisa maravilhosa, excelente, divina. Eles se 

sentiram encantados quando pegaram aquele equipamento, eu tenho um notebook, foi uma 

receptividade ótima, ótima mesmo” (P8). Continuando: 

 

Eles gostaram muito, até porque muitos tem mais habilidades do que a gente, 

né. A informática computador e tudo, só que a gente assim, acaba tendo um 

certo probleminha com eles computador por eles acharem que é só um 

entretenimento, né, por eles quererem na hora da aula partir para outra coisa, 
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mas aí a gente tinha que ter sempre tá conversando com eles e orientando pra 

que naquele momento, só acessasse aquilo que a gente pedisse. As redes 

sociais eram um exemplo. Mas eles gostaram muito (P9). 

 

Ah, muita euforia mesmo. Acho que pra eles assim, foi uma coisa nova que 

chegou na escola e muitos não tinham acesso a nenhuma tecnologia, muitos 

deles moram na zona rural. Mesmo com a tecnologia avançada, presente no 

dia-dia das pessoas, mesmo assim nós temos alunos que não tem acesso a 

nenhuma dessas tecnologias. Então pra eles foi uma novidade que ajudou. 

Prejudicava assim, em alguns momentos por que eles não tinham interesse 

pelo que a gente estava propondo para eles, mas se a gente deixasse livremente 

pra eles manusearem, descobriam coisas que só! (P10). 

 

Os depoimentos demonstram a visão dos professores com relação à satisfação dos 

alunos contemplados com o laptop, momento esse que dinamizou a realidade dos mesmos e, 

além disso, possibilitou o acesso a um novo recurso. Também apontaram para a habilidade e 

interesse dos alunos na condução de sua própria aprendizagem, bem como pontuaram situações-

problemas com a utilização do equipamento, ou seja, comprometendo o andamento da aula 

proposta pelo professor.   

Os professores apontaram como ponto positivo a oportunidade dos alunos de terem 

acesso à tecnologia e como ponto negativo a falta de discernimento dos mesmos quanto ao uso 

do equipamento. 

 

Acharam ótimo né, gostaram muito. Agora o problema é que assim, eles 

acharam que era um brinquedo, pra ficar jogando, pra ficar acessando a 

internet, acessando redes sociais, né. Até eles colocaram lá na formação que a 

gente poderia utilizar redes sociais como um meio, agora o problema é que 

eles não mostraram como. Dizer que “você pode usar rede social”. Mas como 

a gente pode utilizar?! Até eu estava olhando o site do MEC, lá no Portal do 

Professor, que sempre abro, né. Ai tem lá diversas aulas com uso desse laptop, 

de várias disciplinas. Abro, mas eu vejo que é o seguinte, ali são coisas que eu 

não estou fazendo com o laptop, mas eu estou fazendo com outras ferramentas. 

Não, não dá não. Sinceramente, esse laptop ai... Só se melhorasse a capacidade 

dele, de memória principalmente. A internet é lenta, mas na verdade (o 

problema) não que a internet é lenta, é o laptop que é lento mesmo. (Ai essas 

atividades, os exemplos que você visualiza, você usa com próprio computador 

convencional) É eu utilizo outras ferramentas. As vezes não dá pra trazer os 

alunos né, as vezes a turma... isso é pra ser individual, mas como não tem 

computador suficiente eu trago alguma coisa que pode ajudar (P 11). 

 

É interessante notar que P11 ressalta a ausência de maiores informações do fazer 

pedagógico para utilizarem as redes sociais na formação continuada em serviço. Também cita 

as pesquisas realizadas em sites e relembra experiências de outros professores com o mesmo 

contexto do projeto UCA. Mais uma vez, pontua os problemas do equipamento adotado pelo 
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projeto. O relato acima confirma que o interesse dos alunos era direcionado a interesses 

diferentes dos propostos pelo professor.  

Os depoimentos apresentados vão ao encontro das conclusões obtidas por Santos: 

 

[...] Para os discentes, os laptops eram brinquedos, o que segundo foi relatado 

dificultou muito o processo inicial de utilização das máquinas. [...] os 

professores encontraram dificuldades de conduzirem as atividades que foram 

propostas aos alunos (SANTOS, 2010, p. 145).   

 

Nesse contexto, convergem as realidades das escolas contempladas com a inserção do 

Projeto UCA, constatando o interesse próprio dos alunos quanto à utilização do laptop. 

Com relação ao interesse dos alunos nas aulas, os professores admitiram que “pra 

aprendizagem em sala de aula contribuiu, consequentemente no rendimento também deve ter 

melhorado” (P10) e “eles se sentiam mais interessados, mais estimulados na aula porque eles 

estavam aprendendo inglês de uma forma dinâmica né, através de uma coisa que eles gostam 

de fazer” (P9). Para P8: 

 

Durante a aula que você usa o laptop o interesse é muito maior, muito maior 

mesmo. Inclusive eu estava dando, é, substantivo e eu pedi que eles 

pesquisassem um texto na internet que tinha substantivo, assim, eu percebi 

que eles, assim, tiveram um maior empenho, em identificar substantivo no 

texto, entendeu, bom mesmo. [...] por exemplo, na produção de texto no 

Squeak foi uma aula de redação. É claro que o estímulo deles pra produzir o 

texto nesse programa foi muito maior, entendeu? Foi um recurso que surtiu 

efeito, foi uma estratégia pra eles terem interesse em fazer a produção de texto, 

mas, assim, eu não diria que isso chegou a melhorar a nota do aluno, porque 

melhorar a nota do aluno é uma coisa, assim, que é contínua né? E não é, 

assim, em curto prazo, mas que eles gostavam, gostavam (P8). 
 

Nesse sentido, os depoimentos supracitados revelaram que com aquisição dos laptops, 

os discentes desfrutaram das possibilidades de acesso e demonstraram interesse nas aulas, com 

o professor ampliando o processo pedagógico em ação, ou seja, permitindo utilizarem novas 

metodologias para a prática docente. Além disso, proporcionando mesclas de atividades 

relacionadas com o equipamento. 

Porém, a posição de P11 diverge dos demais. O professor relembra a forma brusca da 

entrega dos equipamentos e reflete sobre as consequências, apontando a indisciplina decorrente 

e o comprometimento do processo pedagógico: 

:  

Atenção às aulas? Não! É porque é o seguinte, na verdade aqui houve a entrega 

dos laptops e não houve antes a conscientização dos alunos, que aquilo ali era 

uma ferramenta pedagógica. Foi entregue ao aluno, alguns poderiam levar pra 
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casa outros não. Quem quis, né! Foi liberado pra levar pra casa, quem quisesse 

levaria, quem não deixaria aqui na escola. [...] E os alunos, durante as aulas 

você tinha que estar o tempo todo chamando atenção, pra que eles não 

estivessem ali com ele o laptop ligado, sendo que naquela hora não estava 

sendo usado (P11). 

 

Contextualizando o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, 

Schneider aponta a necessidade do reconhecimento sobre as mudanças que as tecnologias 

provocam: 

 

Porém, apesar de reconhecer que a tecnologia pode mudar o ambiente de 

ensino e de aprendizagem, é sabido que ela não tornará os aprendizes mais 

inteligentes, pois o simples acesso à informação não ensinará, aos estudantes, 

o poder de síntese e de análise. A tecnologia, se bem utilizada, atuará como 

ferramental que facilitará o processo ensino-aprendizagem. [...] a tecnologia é 

utilizada, dentre muitas coisas, para proporcionar uma melhor comunicação 

entre os alunos, entre eles e os professores e entre a escola e os pais, além de, 

como já se disse, facilitar o acesso à informação. A tecnologia é, então, um 

suporte à aprendizagem. A aprendizagem ocorrerá com a ajuda da tecnologia 

e não por causa da tecnologia! O aprendiz se apoiará na tecnologia para 

construir o próprio conhecimento! (SCHNEIDER, 2002, p. 40). 

 

Com essa visão, o autor destaca que a tecnologia vem como apoio ao processo de ensino 

e aprendizagem, como canal de construção e não como detentora do processo pedagógico.  

Entre as perguntas feitas aos professores, destacando ainda a dinâmica do aluno com o 

laptop, questionou-se quanto aos problemas relacionados à utilização do aluno e o 

funcionamento das máquinas. Nesse sentido, os professores informaram: “[...] infelizmente eles 

não são totalmente educados né, e alguns assim acabam danificando, por manusearem o 

equipamento de forma incorreta e acabaram danificando alguns e nós temos muitos aí com 

problemas. Houve problema nesse sentido” (P9). 

 
Houve assim, por que quando a diretora entregou disse que cada um podia 

levar pra casa, eles levavam usavam em casa, muitas vezes de forma incorreta, 

outras atividades e as vezes até os pais se aborreciam com eles. Por que como 

moravam próximo a escola e tinha acesso à internet, queria estar se fosse 

possível 24h ligado. Mas não a coisas ligado a aprendizagem de sala de aula, 

eles aproveitavam mais pra outras finalidades e ai os pais reclamaram também 

quanto a isso. E assim em sala de aula, às vezes eles queriam também dispersar 

com outras coisas, é que a gente estava sempre acompanhando (P10). 

 

Os depoimentos acima revelam as posturas dos alunos e a imaturidade em relação ao 

cuidado com que lhes foi oferecido, consequentemente resultando em danos por más condições 

de uso. 
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Também foi revelada a aversão dos pais, a ausência de regras quanto ao uso. Assim, 

diante da oportunidade dos alunos levarem o laptop para casa, foi indagado aos entrevistados 

estes lançavam atividades para casa. Somente um professor informou “Em casa eles faziam 

produção de texto, eles produziram slides, na época né, quando eles funcionavam[...]” (P8) 

 

Por exemplo, quando eu estava fazendo o curso que era pra usar o KWord, aí 

eu pedia que eles treinassem, produzindo texto em casa no KWord, entendeu? 

Aí as vezes eles chegavam aqui, aí acessava a internet e postavam no meu 

Orkut o texto que eles produziram, aí eu ficava olhando no Orkut, nos 

depoimentos, porque assim, só via eu, aí eu ficava olhando as atividades, se 

eles produziram, se eles usaram no KWord negrito, pedia que usassem negrito, 

que destacasse, que mudasse a cor da fonte, era uma forma deles aprenderem 

a usar o KWord e eu mandava fazer isso em casa (P8). 

 

A experiência supracitada aponta atividades dinâmicas relacionadas ao uso dos 

programas, associando práticas desenvolvidas no contexto da formação continuada em serviço 

e, assim, fomentando novas ações pedagógicas com os alunos.  

Quanto à avaliação dos professores sobre o aprendizado dos alunos, os depoimentos 

revelaram: “Foi muito bom. Eu acho, na minha opinião, que foi excelente, entendeu? Claro que 

teve falhas, mas eles tiveram acesso, eles passaram a conhecer, é, as ferramentas do KWord, 

eles hoje sabem como é produzir um texto, eles conhecem tecla de parágrafo, conhecem tudo. 

E foi com o laptop que eles aprenderam” (P8). Os docentes sinalizam como positiva a presença 

do laptop, por contribuir e proporcionar acesso a novos conhecimentos a partir dele. Mesmo 

com problemas, perceberam que o projeto UCA permitiu aos alunos novas oportunidades com 

as TIC. 

 

Eu vou falar das duas ferramentas, olhe existe uma diferença, quando você 

passa equação de 1º grau, coloca o aluno pra fazer, quando você chega na sala 

ele não sabe, é como se não entendeu. Ai nesse sentido da aprendizagem, eu 

me desestimulei nisso, porque ele faz lá quando vai escrever ele não faz. [...]. 

Eu sempre dou exemplo disso né, associo uma balança, equilíbrio, coisa e tal 

ai vou trabalhar, quando eu chego lá eu vejo que não teve resultado. Quando 

você joga pra ele fazer no papel, é como se não aprendeu ou como aqui era 

mais fácil né, é como se fosse preguiça. Por que você fez ali no computador, 

lá vai ser a mesma coisa, chega lá não faz.  Ai eu vi que não tinha resultado 

com uma turma, quando chegou no outro ano eu disse, pra eles copiarem todos 

as equações, o que eles fizerem no computador, passar para folha pra me 

entregar. Mesma coisa, surtiu pouco efeito. Eu uso a tecnologia achando que 

vai melhorar a aprendizagem, mas às vezes o resultado é muito abaixo do 

esperado. Essa parte de construção de gráfico ajuda muito o aluno, só que o 

problema é assim né, só eu fazendo lá. Mas quando chegar o conteúdo eu vou 

ver como é que vai estar ai né as condições dos laptops, vou planejar umas 

aulas ai, pra ver qual vai ter resultado. Mostrar primeiro né pra eles fazerem 

no laptop (P11).
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Olhe quando a gente consegue mesmo acessar o que a gente quer, a gente 

sempre tem um resultado positivo, um resultado bom. Por que assim é algo 

diferente, mesmo que seja aquele conteúdo trabalhado em sala de aula, como 

é uma forma diferente de se trabalhar, eu percebo que o rendimento é melhor. 

É uma pena assim, a gente não poder trabalhar em mais aulas, por conta da 

lentidão também e às vezes a gente acaba demorando e perdendo tempo, de 

certa forma (P10). 

 

Compreende-se o anseio dos professores em se apropriarem do equipamento e fazer dele 

uma ferramenta do processo de ensino, contudo, fica evidente a decepção dos professores 

quando ele não atende aos objetivos estipulados, não promovendo inovação pedagógica de fato, 

como definem as diretrizes do projeto UCA.  

No universo de apropriação tecnológica, percebe-se que a habilidade repercute nos 

estudantes, chegando aos poucos aos professores. São evidentes nos relatos dos docentes os 

entraves existentes nos laptops: 

 

A familiaridade dos alunos com tecnologias, bem como os registros de 

observações relativos às atividades de uso do laptop por alunos e professores, 

é possível afirmar que o processo de apropriação tecnológica dos alunos é 

mais rápido, principalmente no início do processo (PIORINO, 2012, p. 293).  

 

Sendo assim, o autor confirma a importância da formação continuada em serviço na 

prática desenvolvida pelos professores, os quais associaram a teoria à prática dentre os 

envolvidos no contexto UCA. 

O maior ganho, porém, está relacionado à reação dos alunos diante da presença dos 

laptops, porque os equipamentos trouxeram satisfação e permitiram acesso à cultura digital, 

além dos programas instalados. No caso dos professores, estes refletem dificuldades, 

principalmente, em relação à postura dos alunos, que utilizaram o recurso não condicionando 

aos princípios e práticas educativas. Os docentes sinalizaram ainda a viabilização de melhorias 

nos equipamentos, para que funcionem adequadamente e tenham condições suficientes de 

serem utilizados com qualidade no ensino. 

Como era de se esperar, os estudantes, nativos digitais e que já utilizam o computador 

em outras atividades como o entretenimento, vibraram com a chegada do mesmo na escola. 

Porém, as condições insatisfatórias de infraestrutura, qualidade do laptop e formação dos 

professores para o uso pedagógico do mesmo não possibilitaram o êxito esperado e anunciado 

nos objetivos do projeto UCA. 

 

5.4.4 Percepções sobre a Inclusão Sociodigital 
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Os objetivos incorporados pelo projeto UCA referem-se à ampliação do processo de 

inclusão digital na escola, fato já discutido na seção quatro, a respeito do conceito da inclusão 

sociodigital, bem como na seção dois, sobre as políticas públicas, com a preocupação de 

disseminar as TIC nas escolas públicas através de projetos e programas para atender a sociedade 

contemporânea.  

De fato, quais mudanças podem ser reveladas na vida dos alunos pertencentes à Escola 

Estadual Elias Andrade, a partir do contato com o Projeto UCA? Para além do que foi até então 

discutido, a inclusão sociodigital não se resume a um simples processo de apropriação das 

máquinas.  

Espera-se que o indivíduo ultrapasse o contexto da exclusão digital, como definem 

Lemos e Costa: “[...] a falta de capacidade técnica, social, cultural, intelectual e econômica de 

acesso às novas tecnologias e aos desafios da sociedade de informação” (2007, p. 42). Assim, 

os dados apontam para alguns reflexos da inclusão sociodigital a partir da inserção do projeto 

UCA, através da visão dos professores da escola citada:  

 

A sexta série pra mim foi gritante a diferença. Alunos pobres, carentes, que 

nunca tiveram acesso a um computador, nunca tinham visto um notebook na 

mão deles, foi muito diferente, foi uma diferença muito grande pra eles. 

Principalmente os meninos dos povoados. Olhe é, eu tinha um aluno mesmo 

Emanuel11. O Emanuel ele é do interior e ele foi um dos que melhor se 

desenvolveu com o laptop. E ele é um menino, assim, é, de uma família 

carente, e ele, hoje, eu ensinei o ano passado e ele disse que ele vai fazer ou 

sistema de informação ou ciências da computação, porque ele adorou as aulas 

que ele teve com o laptop, entendeu? E muitos outros também, entendeu? 

Houve muita diferença sim (P8). 

 

Nota-se, através desse depoimento, que a presença do projeto UCA permitiu a 

concretização da inclusão sociodigital, que oportunizou aos alunos dos povoados vivenciar as 

marcas digitais no seu cotidiano, resultando, no caso relatado, no despertar do desejo desses 

alunos em enveredar no contexto da informática profissionalmente.  

O professor P8 contextualiza a realidade de seus alunos, evidenciando a história do 

aluno Emanuel, evidenciando ainda o quanto os demais alunos foram beneficiados durante as 

aulas.

                                                 
11 Nome fictício Emanuel.  
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Como afirmam Almeida, Barreto e Jesus, “o uso do laptop na escola pode favorecer o 

despertar da curiosidade intelectual dos alunos ao desafiá-los a se conectarem com o mundo 

num diálogo entre ideias e culturas e a provocar a religação do currículo com o cotidiano” 

(2012, p. 264). 

Em outro relato, também é destacado o despertar da curiosidade dos alunos, a partir do 

momento em que o laptop foi inserido no cotidiano da escola. Vale chamar a atenção dos 

professores sobre essa inserção digital. 

 

Olhe, como eu peguei assim no final do ano, tinham alunos que realmente eles 

descobriam assim muita coisa. Só que assim no ano seguinte, ele já foi pra 

outra série que não trabalhei com eles. Mas assim pelo que ouvi falar do 

desempenho deles, desses alunos, foi muito bom com relação ao laptop, eles 

conseguiam algo a mais que a gente não sabia e eles conseguiam fazer, 

conseguiam mostrar. Até o ano passado o professor X fez um trabalho aqui de 

uma videoteca, e eu acho que o que eles já tinham conhecimento da 

tecnologia, principalmente com os laptops contribuiu pra eles fazerem esse 

trabalho o ano passado. Já saíram daqui, já terminaram o ensino fundamental, 

mas foram alunos assim, que a gente percebia, era um pequeno grupo de 

alunos que tinha muita curiosidade, muita inteligência e conseguia assim, 

avançar (P10). 

 

O depoimento acima trata da percepção de P10, que pontua mudanças plausíveis na vida 

de alguns alunos, que já não se encontram na escola, mas cuja história ficou como legado do 

projeto UCA, por permitir-lhes enveredar no contexto das TIC. Na perspectiva docente, esses 

alunos têm um futuro promissor por apresentarem domínio das competências necessárias para 

a utilização das tecnologias como fator de inclusão sociodigital. 

 

Em resumo, as tecnologias de informação e comunicação coincidem com a 

luta por uma educação melhor, e nem sempre de maneira que beneficie os 

alunos marginalizados. A organização da tecnologia em favor de maior 

igualdade, inclusão e acesso não está absolutamente garantida, mas 

dependerá, em grande medida, da mobilização dos alunos, educadores e 

comunidades, exigindo que a tecnologia seja usada de maneira que atenda seus 

interesses (WARSCHAUER, 2006, p. 206). 

 

Nesse sentido, espera-se que as TIC, já presentes no âmbito escolar, proporcionem a 

todos a emancipação em prol da qualidade de vida, ou seja, que contribuam de fato para as 

necessidades pessoais, profissionais e acadêmicas dos estudantes, professores e comunidades. 

Outro fato interessante e que merece destaque é a presença do computador no contexto 

sociodigital de alguns dos estudantes que nunca tiveram acesso a um aparelho desses. Em 

relação a isso, o Professor P9 diz: “Alguns que nunca tiveram contato com computador, aí a 

gente percebia que eles ficavam intimidados, né. Com o tempo foi se enquadrando com o grupo 
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e com os demais que já sabiam acabaram aprendendo um pouco também foi bom que ele se 

sentiu incluso”.  Identificamos a interação dos estudantes e a sensação de inclusão que o projeto 

trouxe.  Ainda na fala de P9: 

 
Ah, então nós tínhamos alguns alunos da 8ª série que é o nono ano e que eles 

assim conseguiam ir até além, do que a gente pedia sabe conseguia entrar em 

outros programas, conseguia fazer com facilidade não só o que eu pedia, mas 

com todos outros professores pediam de geografia, história. Tinham dois 

alunos que tinham mais habilidade que os outros que a gente percebia que 

tinham jeito para estudar informática (P9). 

 
A mudança que houve foi em termos de acesso ao computador. A maioria dos 

alunos são do interior, se esses laptop não tivessem chegado na escola, muitos 

não teriam acesso a essa tecnologia. Eu acho que a mudança foi essa, inclusive 

hoje tem muitos alunos que dizem que não tem computador em casa. É tanto 

que a professora que está agora coordenando aqui, ela está... assim quem 

estuda de manhã, ela tá convidando pra vim, conhecer o laptop no turno da 

tarde (P11). 

 

Os relatos apresentam que os docentes foram surpreendidos com o comportamento dos 

alunos diante do êxito das atividades realizadas com o uso do equipamento, demonstrando de 

forma positiva a chegada do projeto UCA como um momento singular na vida dos discentes da 

Escola Estadual Elias Andrade. Mais uma vez, destaca-se a presença de uma coordenadora, que 

direciona as dinâmicas do projeto UCA, organizando aulas de informática com o laptop e, 

assim, incentiva os alunos a comparecem no turno oposto. 

Como aponta Warschauer, “existem exemplos importantes a respeito de maneiras de 

integrar a TIC para a promoção da inclusão social. Isso não envolve apenas a reorganização da 

sala de aula, mas também a abordagem pedagógica, com base na inquirição e na análise 

colaborativa crítica” (2006, p. 188 e 189). 

 

Mas, convém lembrar que a tecnologia não é um fim em si mesma. Ela existe 

para nos servir e não para que a sirvamos. Tem-se que aceitar, conscientes, o 

poder da tecnologia, porém sem abraçá-la cegamente, como fazem os 

tecnófilos, mas, também, sem rejeitá-la simplesmente, como fazem os 

tecnófobos. Assim, a tecnologia da informação deve estar a serviço de todos 

os cidadãos; não apenas daqueles que são sofisticados tecnicamente ou 

privilegiados economicamente, pois ao se deixar de pensar sobre o todo, gera-

se desequilíbrios. O fato é que se tem hoje uma massa enorme de pessoas 

gerando soluções high tech impelidas pela economia de mercado, enquanto 

que há muito poucas pessoas dedicadas a solucionar os problemas sistêmicos 

que fazem as desigualdades do mundo aumentarem (SCHNEIDER, 2002, p. 

40). 



91 

 

 

Nota-se que Schneider adverte, na citação supra, a importância do papel da tecnologia 

para que essa não seja algo determinante no processo pessoal, cuja função deve ser a de se 

somar aos interesses e na garantia de acesso a todos os indivíduos. 

 

Feito esse importante balanço, no qual se chama a atenção para a necessidade 

de um posicionamento positivo da sociedade perante a tecnologia, é que se 

vem defender o seu uso na escola, por achar que a informatização da escola, 

além de melhorar a produtividade do binômio professor-aluno, vai permitir 

que ela chegue onde ainda não está presente ou precise ser aperfeiçoada. A 

simples disponibilização de informação devidamente formatada na rede, 

facilitará o seu repasse para as comunidades mais carentes. A tecnologia 

precisa estar onde o aluno está e onde ocorre a aprendizagem. (SCHNEIDER, 

2002, p. 40). 

 

Nessa conjuntura de acesso às TIC, Schneider defende a presença das TIC no âmbito 

escolar, bem como que essa inserção seja um canal disponível de informação e que atenda aos 

estudantes em prol da aprendizagem. 

Outra questão importante: houve alguma mudança na comunidade a partir do Projeto 

UCA? Assim, os professores informaram que: 

 

Como a comunidade não fez nenhuma intervenção na escola, por conta do 

projeto UCA, fica difícil de responder. Mas eu acho que só o fato de alguns 

alunos terem aprendido e levado pra casa, e terem, assim, os pais terem tido 

contato com o equipamento, eu acho que melhorou” (P8). 

 

O depoimento do professor P8 sinaliza a dificuldade em perceber algum tipo de 

mudança na comunidade, demonstrando uma certa distância entre escola e comunidade. Para o 

professor, o acontecimento marcante do processo da inserção dos laptops, está refletido no 

acesso, no aprendizado e no fato da mobilidade do equipamento chegar à casa do aluno. 

Na entrevista, perguntou-se sobre a reação dos pais dos alunos sobre o Projeto UCA. 

Obteve-se alguns depoimentos do tipo: “Eu assisti a uma reunião aqui do projeto UCA com os 

pais e um pai de um aluno disse que depois que o filho levou o notebook pra casa ele estava, 

assim, estudando, lia mais, ficava em casa, usava o notebook” (P8).  

Destaca-se a mudança na perspectiva de vida dos pais a partir da mudança de 

comportamento do aluno. Isso porque “[...] todo processo de implantação de uma tecnologia, e 

no caso específico do projeto UCA, precisa estar pautada por um posicionamento proativo e 

também crítico, no qual se considere os condicionantes sociais que a configuram” (CÂMARA



92 

 

 DOS DEPUTADOS, 2008, p. 192). Vale ressaltar que as TIC vêm para contribuir na dinâmica 

própria da vida do indivíduo, indo além da perspectiva de ensino e aprendizagem. 

Para outros professores P9 e P10: “É percebi assim, que ficavam comentando e que os 

pais ficavam assim contentes em saber que o aluno tá na escola e recebeu o computador e eles 

ficaram entusiasmados com a novidade” (P9); [...] “eu não percebi se houve alguma mudança, 

eu sei que às vezes tinham mães que reclamavam por que eles queriam usar o tempo todo. 

Agora assim outra mudança eu não notei”. 

Outros depoimentos enfatizam o não conhecimento das posições dos pais em relação à 

implementação do projeto UCA:  

 

Nas reuniões, teve mães que reclamavam porque eles queriam tá o tempo todo 

ligado ali. Perto da escola acessando...É, e coisas que não eram de interesse 

da escola. Mas as redes sociais, que assim, por um lado é bom por que você 

pode conversar né, você pode conhecer pessoas de outros lugares, mas tem 

que ter cuidado como usa né. Nesse sentido acho que era isso que as mães 

estavam reclamando (P10). 

 

Que eu tenha conhecimento não. Assim o que eu soube de pais aqui, foi que 

alguns pediram pra não deixar o filho mais levar para casa. É, tinha essa 

questão de pagar, e também tinha a questão de estar em casa o tempo todo 

com ele. Se tivesse os pais teria que arcar com as dívidas do conserto e coisa 

e tal (P11).  

 

Essas falas nos remetem à opinião a respeito dos responsáveis pelos alunos, pois assim 

como houve depoimentos dos professores sobre a inserção que se deu de forma brusca, também 

ocorreu de os pais receberem com alegria a novidade dos filhos terem acesso ao laptop, 

enquanto outros perceberam alteração no comportamento dos filhos, que estavam usando de 

maneira exagerada o equipamento, sem limites para o manuseio do mesmo. 

Os depoimentos sinalizam as preocupações quanto à utilização do laptop, pela falta de 

preparo ao apresentar o projeto UCA e suas finalidades pedagógicas a respeito do mesmo, 

direcionadas a todos os envolvidos nesse contexto, seja aluno, professor, pais, enfim, 

contemplando a comunidade em torno da escola.  

 

Se as escolas públicas ajudam a compensar o acesso desigual aos 

computadores em casa, podem proporcionar um meio importante de promover 

a inclusão e a igualdade social. Se, por outro lado, as escolas oferecem acesso 

desigual à tecnologia e ao uso dela, isso pode servir para aumentar a 

estratificação social (WARSCHAUER, 2006, p. 177). 

 

Ainda à luz das declarações relacionadas à citação acima, acontecem as duas vias na 

escola pesquisada. O projeto UCA trouxe a oportunidade para aqueles que nunca tiveram a 

possibilidade de ter e levar para lugares o equipamento físico, ou seja, a visualização do recurso. 
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No entanto, a Internet não era possível, pois só na escola e em seu entorno ocorria o acesso 

wireless. A escola foi contemplada com um equipamento já na sua caracterização obsoleto, 

trazendo desafios e dificuldades quanto à utilização pedagógica, mas, apesar disso, foi capaz de 

incentivar o sonho de alunos de seguir uma carreira na área de tecnologia. 

O braço da inclusão social pela inclusão digital presente no projeto UCA demonstra que 

é possível mudar a realidade de uma comunidade excluída, através do acesso às tecnologias. A 

simples posse do computador transmite a sensação de equiparação com os demais membros da 

sociedade, no aspecto de utilizar as inovações disponíveis no mercado. 

Porém, como deixam claro os vários teóricos com os quais este trabalho dialoga, a 

tecnologia por si não é garantia de um salto qualitativo intelectual e de costumes. Para que, de 

fato, o projeto UCA logre êxito, é condição imprescindível o sucesso do seu uso pedagógico, 

pois sabemos que é a escola a principal responsável pela formação integral do ser humano. 

 

5.4.5 O ProGItec da Escola Engenheiro Elias Andrade 

 

O Projeto de Gestão Integrada à Tecnologia (ProGItec), que contextualiza junto ao 

Projeto Político Pedagógico da escola, foi elaborado pelos professores durante a formação 

continuada, nos módulos intitulado 3B - “Formação de Gestores”, 4 - “Elaboração de Projetos” 

e 5 - “Sistematização da Formação na Escola”. Assim: 

 

[...] professores e gestores, tiveram a oportunidade de identificar as 

potencialidades e limitações do uso do computador portátil, considerando a 

realidade da escola e as possibilidades que se abrem com o uso pedagógico 

dessa tecnologia, para conjuntamente elaborar o seu ProGItec (ALMEIDA; 

PRADO; ASSIS, 2012, p. 1647). 

 

Nesse sentido, o ProGItec nos revela a especificação da prática pedagógica nas 

disciplinas após a implementação do projeto UCA, depois de conhecer os softwares e 

programas do laptop nos módulos da formação. Através do ProGItec12, disponibilizado pela 

direção da escola, pode-se conhecer os instrumentos escolhidos pelos professores participantes 

da formação continuada em serviço do projeto UCA, bem como a metodologia desenvolvida 

na prática de ensino. 

No questionário, perguntou-se acerca da elaboração do ProGItec, se este foi importante 

para sistematizar a formação continuada para as novas práticas com o uso do laptop e outras 

                                                 
12 Documento na íntegra encontra-se no anexo A. 
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tecnologias na escola. Como esse questionário envolveu os 13 professores, separamos em dois 

grupos: os participantes da primeira formação sendo 8 e os participantes da segunda formação 

contabilizando 5.  

O quadro 8 traz as declarações dos professores participantes da primeira formação. 

 

Quadro 8 - Elaboração do ProGItec da Primeira Turma de Formação do Projeto UCA 

 RESPOSTAS 

P 6 “Porque a partir do uso do laptop facilitou desenvolver a realização de projetos”. 

P 7 “Porque a partir da elaboração do projeto trocamos experiências quanto ao uso, 

aprendemos com nossos colegas e até mesmo fomos incentivados por alguns colegas a 

utilizar o laptop”.  

Participantes da 

Primeira 

Formação 

Continuada do 

Projeto UCA 

P 8 “Foi na elaboração do ProGItec que organizamos de maneira mais sistemática o 

nosso trabalho e reconhecemos o quanto foi bom ter participado desse programa, pena 

que não houve mais motivação por parte dos professores e também dos gestores para dar 

mais apoio a continuidade do programa isso em virtude da deterioração dos 

equipamentos”. 

 P 9 “Não respondeu”. 

P 10 “Com a elaboração do ProGItec, facilitou mais a utilização de novas práticas tanto 

com o uso do laptop, quanto as tecnologias existentes na escola”. 

P 11 “Não respondeu”. 

P 12 “O ProGItec foi de fundamental importância, pois sensibilizou o professor quanto 

a importância do uso das novas tecnologias como ferramenta pedagógica”. 

P 13 “Através da elaboração do ProGItec foi possível aprender como utilizar os 

programas existentes no laptop”. 

Fonte: Questionários respondidos pelos professores. 

 

Com base nas respostas supra citadas, infere-se a relevância da elaboração do ProGItec, 

por permitir ao docente estabelecer a utilização dos programas existentes do próprio laptop, 

valorizando as diversas TIC presentes na escola. 

O quadro 9 corresponde às respostas dos professores que participaram da segunda 

formação. 
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Quadro 9 - Elaboração do ProGItec da Segunda Turma de Formação do Projeto UCA 

 RESPOSTAS 

P 1“Quando iniciei meu trabalho nessa escola o ProGItec já havia sido elaborado; depois 

disso, não sei se foi reelaborado”. 

P 2 “A elaboração do ProGItec foi de grande relevância para escola, pois estimulou cada 

professor em sua área, no entanto, esse processo ainda está em andamento, não foi 

concluído”. 

Participantes 

da Segunda 

Formação 

Continuada do 

Projeto UCA 

P 3 “O ProGItec ainda não foi concluído, porém é muito importante que os professores 

definam suas metas em relação as novas tecnologias em sua disciplina, para assim poder 

oferecer aos alunos novas vias de aprendizagem”. 

 

 P 4 “Porque promoveu maior interação com a tecnologia do laptop”. 

P 5 “É importante, porém o processo continua lento e na prática, ao tentar aplicar os novos 

conhecimentos esbarram-se num laptop com muitos problemas técnicos”. 

Fonte: Questionários respondidos pelos professores. 

 

Percebe-se que os depoimentos desse grupo de participantes da segunda formação 

continuada pelo projeto UCA esclarecem a existência do documento na escola, mas revelam a 

não conclusão do documento a ser elaborado por eles. Além disso, emerge a contribuição do 

ProGItec presente na escola ao colaborar com as práticas junto ao laptop e, mais uma vez, 

dentre os relatos, encontram-se as barreiras com questões técnicas do laptop. 

Serão apresentados alguns quadros que ilustram o ProGItec dividido por disciplinas, 

articulando as atividades nele propostas aos depoimentos colhidos nas entrevistas. 

O quadro 10 expõe algumas atividades planejadas para a utilização do laptop na 

disciplina de Língua Inglesa. Trata da utilização dos recursos do laptop, que permitem o acesso 

aos sites da internet, além disso, no quadro temos explicações de como se deram o 

desenvolvimento das atividades propostas e as avaliações percebidas pelo professor. 
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Quadro 10 -  ProGItec Disciplina Língua Inglesa 

Disciplina Práticas com o laptop Metodologia Possibilidades 

 

Língua Inglesa Jogos educativos em 

inglês;  

 

Pesquisas online 

(Google) 

 

 

Câmera do laptop; 

 

 

KWord; 

 

 

 

Dicionário13 

Contribuiam para a 

fixação de vocabulário; 

 

Buscavam textos; Faziam 

leituras, interpretações, 

traduções em português; 

 

Através das expressões 

faciais dos alunos, 

capturados pela câmera 

do laptop; 

 

Expor e associar as fotos 

dos colegas conforme os 

adjetivos e seus 

significados; 

 

A fim de consultar o 

significado de cada 

adjetivo; 

Dinamizar as aulas; 

Maneira lúdica, os alunos 

aprendiam mais 

rapidamente os 

conteúdos e as aulas 

estavam mais atrativas; 

Aula bastante divertida e 

enriquecedora, visto que 

os alunos se apropriaram 

das duas tecnologias para 

a aprendizagem do 

conteúdo, o dicionário e o 

laptop. Pois, ação como 

essa torna a aula atrativa 

e dinâmica. 

 

Fonte: ProGItec da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade. 

 

No quadro 11, são elencadas as informações dadas pelo professor participante, que 

acrescentou outras dinâmicas utilizadas com o laptop, cujas respostas são relacionadas ao 

ProGItec. 

 

Quadro 11 - Atividades desenvolvidas com o laptop 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Quais tipos de atividades você trabalha com os laptops? P9 “Produção de texto, pequenas frases, arquivava 

texto no próprio laptop”. 

Você passa atividades com uso de laptop para casa? P9 “Não. Mas alguns moram no povoado não tinha 

internet sem sinal, fazia mesmo na sala de aula”. 

Quais conteúdos são mais trabalhados em atividades 

utilizando-se dos laptops? 

 

P9 “Produção de texto, tradução, ampliação de 

vocabulário, estudo de vocabulário, e está ali 

associando a figura, ditado de palavras”. 

Das experiências na formação continuada, o que foi 

adotado na prática cotidiana?  

 

P9 “Nesse caso foi isso eu passei a utilizar o laptop 

traduzirem textos, interpretação para no caso associar 

as figuras ao desenho os nomes em inglês. Aulas nesse 

sentido, né. Na prática”. 

Fonte: Resposta dos professores. 

 

O quadro 12 refere-se à disciplina Geografia, conforme o ProGItec. 

 

                                                 
13 Dicionário (outro recurso) utilizado na aula, destaque apontado pela professora.  
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Quadro 12 - ProGItec Disciplina Geografia 

Disciplina Práticas com o laptop Metodologia Possibilidades 

 

Geografia Jogos, Caça-palavras, Imagens, 

Vídeos; 

 

KWord; 

KPresent; 

KSpread; 

Pesquisas na internet; 

 

Com o uso de mapas; 

 

Produção de textos; 

Produção de slides; 

Gráficos e tabelas; 

Responder questões dos 

exercícios, também para 

leitura de textos sobre o 

conteúdo abordado e de 

notícias.  

O melhor caminho 

em busca de fatos 

da atualidade é a 

internet. 

Fonte: ProGItec da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade. 

 

À luz dos dados da entrevista, como mostra o quadro 13, é feita uma correlação das 

atividades elaboradas com o ProGItec do quadro 12. 

 

Quadro 13 - Atividades desenvolvidas com o laptop 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Quais tipos de atividades você trabalha com 

os laptops?  
P10 “Eu gosto mais pesquisa, ou assim alguma 

atividade que enquanto ele está numa descontração 

está também aprendendo”. 

Você passa atividades com uso de laptop para casa? P10 “Não. Quando eles levavam mesmo assim a não 

passava por que se fosse alguma coisa de pesquisa eles 

não tinham acesso à internet, só aqui. Ai a gente não 

passava”. 

Quais conteúdos são mais trabalhados em atividades 

utilizando-se dos laptops? 

 

P10 “Olhe, com relação a utilização de mapas, divisão 

política dos países, a formação dos continentes. Tem 

vários conteúdos que podem ser trabalhados.  

Das experiências na formação continuada, o que foi 

adotado na prática cotidiana:  

 

P10 “Foi aplicada assim, usei pesquisa na internet. A 

escola tem um laboratório, mas o número é muito 

reduzido pra gente trabalhar com os alunos, então a 

gente usava em sala de aula. Apesar assim, de que as 

vezes a gente não conseguia avançar muito por causa 

da lentidão. Mas conseguimos assim pesquisa, alguns 

jogos ligado a área da Geografia, jogos com mapas, foi 

bem interessante”. 

Fonte: Resposta dos professores. 

 

O quadro 14 mostra a disciplina de matemática, onde o professor destaca os sites 

selecionados e enfatiza a oportunidade de utilização da internet a partir do recurso: 
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Quadro 14 - ProGItec Disciplina Matemática 

Disciplina Práticas com o laptop Metodologia Possibilidades 

 

Matemática Sites, Blogs e portais14; 

 

 

Vídeos; 

 

Calculadora do laptop; 

 

Tux Paint; 

 

 

KSpread; 

Exploram a história da 

matemática, 

curiosidades, exercícios, 

desafios, animações e 

jogos; 

Complementar conteúdo, 

debater um tema, 

aprofundar um item; 

Como uma ferramenta de 

apoio na resolução de 

atividades; 

Explorar os conceitos e as 

propriedades da 

geometria plana e 

espacial; 

Elaboração de planilhas 

eletrônicas e o uso de 

fórmulas.  

Como um excelente 

recurso didático, 

utilizaremos a internet 

para enriquecer as aulas 

de Matemática. 

Fonte: ProGItec da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade. 

 

O quadro 15 revela a dificuldade da utilização do laptop diante das práticas planejadas. 

O docente enfatiza que não deixou de realizar as atividades, porém utilizou outro recurso 

existente na escola, já que o laptop adotado pelo projeto frustrou as expectativas.  

 

Quadro 15 - Atividades desenvolvidas com o laptop 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Quais tipos de atividades você trabalha com o laptop?  P11 “[...]site, geralmente são animações, vídeos 

também, geralmente tem uns programas em flash né, 

ai eles mostram e tem lá, equação de segundo grau, só 

vai preenchendo né os dados. É não dá pra fazer!”. 

Você passa atividades com uso de laptop para casa? P11 “Não, nunca fiz isso não”. 

Quais conteúdos são mais trabalhados em atividades 

utilizando-se dos laptops? 

 

P11 “Se tivesse condição tem vários conteúdos, 

construção de gráficos, gráfico de função. Você tem lá 

no programa do laptop que faz gráficos. Ai assim, eu 

uso muito essa questão do gráfico. Por exemplo um 

gráfico da função quadrada, ai tem ele tem que botar 

pra cima e pra baixo, ai pra você não tá fazendo no 

quadro né, ai você usa o programinha que é mais 

rápido. Só que com o laptop não tem como fazer não 

tem como, é muito lento!”. 

Das experiências na formação continuada, o que foi 

adotado na prática cotidiana:  

 

P11 “Assim, diretamente utilizando o laptop nada. 

Agora assim, algumas coisas que aprendi lá eu estou 

fazendo com notebook. No laptop não, por causas 

desses problemas. Por questão de memória, que é 

muito baixa, capacidade de memória, atrapalha muito. 

Tentei trabalhar”. 
Fonte: Resposta dos professores.

                                                 
14 Portal do Professor, BIOE, Portal Genmagic, Laboratório virtual de matemática da Unijuí, Instituto de 

tecnologias educativas, RIVED. 
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No ProGItec, ao definir as atividades a serem desenvolvidas na disciplina, o professor 

também expressa o envolvimento de comportamentos e habilidades a serem trabalhados. 

 
Quadro 16 - ProGItec Disciplina Ciências 

Disciplina Práticas com o laptop Metodologia Possibilidades 

 

Ciências Navegador web; 

 

 

Jogos específicos nos 

sites; 

KPresent; 

Os alunos têm a 

possibilidade de 

pesquisar; 

Praticar alguns 

conteúdos; 

Preparar aulas sobre 

determinados assuntos e 

os alunos têm a 

oportunidade de utilizar; 

Com o uso do laptop e do 

acesso à internet as 

atividades na sala de aula 

se diversificaram 

Fonte: ProGItec da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade. 

 

Não houve a contribuição do professor 7 através da entrevista, fato já justificado 

anteriormente.  Mas, nos dados dos questionários, esse docente trouxe a confirmação do relato 

do quadro acima. Por sua vez, continua reafirmando o problema com a velocidade e acesso da 

internet. 

 

Uma atividade significativa que desenvolvi e desenvolvo com meus alunos 

são jogos utilizando a internet para reforçar a aprendizado os alunos gostam 

muito e a grande maioria pede para repetir a atividade em outras aulas. A 

grande dificuldade é a demora por ligar a máquina e a lentidão da internet 

(P7). 
 

O quadro 17 apresenta as disciplinas de Língua Portuguesa e Redação e as propostas de 

atividades a serem trabalhadas com o laptop, porém o documento não trouxe algo que 

sinalizasse possibilidades encontradas.  
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Quadro 17 - ProGItec Disciplinas Língua Portuguesa/Redação 

Disciplina Práticas com o laptop Metodologia Possibilidades 

 

Língua Portuguesa e 

Redação 

Pesquisas na internet; 

 

 

 

 

 

 

Squeak Etoys; 

 

 

Kword; 

 

KPrsent; 

 

 

Webcam do laptop; 

Vários gêneros textuais, 

com o objetivo de 

assimilar as 

características de cada 

uma dessas modalidades 

de escrita, facilitar a 

aquisição de informações 

para a produção de 

textos; 

 

Elaborar suas histórias 

com ilustrações; 

 

Para produção dos textos; 

Produzir slides que serão 

para apresentar seus 

resumos; 

Fotografar cenas do dia a 

dia para serem utilizados 

como recurso na 

produção de crônicas. 

 

Fonte: ProGItec da Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade. 

 

O quadro 18 apresenta propostas de atividades possíveis com o laptop, à luz do ProGItec 

e traz a primeira sinalização de propostas envolvendo atividades a serem desenvolvidas em 

casa, sem a necessidade de acesso à internet, procurando explorar os programas encontrados no 

equipamento e levando em conta que os alunos moram em povoados e não possuem acesso à 

internet.  
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Quadro 18 - Atividades desenvolvidas com o laptop 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Quais tipos de atividades você trabalha com 

os laptops?  

P8 “Geralmente a gente usa mais pesquisa, tem um 

site excelente, Só Português, que tem atividades, tem 

exercícios, tem jogos de língua portuguesa, tem 

cruzadinhas e eu já tentei, mas a questão é a internet e 

o equipamento. Tem a atividade se a gente quiser usar, 

só que não ajuda”.  

Você passa atividades com uso de laptop para casa? P8 “Sim, em casa eles faziam produção de texto, eles 

produziram slides, na época né, quando eles 

funcionavam”. 

Quais conteúdos são mais trabalhados em atividades 

utilizando-se dos laptops? 

 

P8 “Olhe eu usei muito, na época da sexta série eu 

usei, é, substantivos, eu trabalhei com vários textos de 

Fernando Sabino, entendeu? Eles fizeram produção de 

crônica. Outra coisa que eu usei também foi a câmera, 

é, eu estava trabalhando crônica e na época a gente foi 

na rua, fotografou cenas cotidianas, e eles, a partir da 

cena, eles produziram uma crônica, porque crônica é 

um texto baseado no cotidiano, né? Uma menina fez 

uma crônica muito interessante, ela fotografou uma 

velhinha entrando na igreja, aí fez uma crônica sobre 

a questão da religiosidade muito interessante. E o 

outro fotografou um bêbado deitado na rua, entendeu? 

Foi uma atividade muito boa”. 

Das experiências na formação continuada, o que foi 

adotado na prática cotidiana:  

 

P8 “Ah, eu adotei o uso do KWord em produção de 

texto. Eu adotei a utilização da produção de slides, era 

uma atividade cobrada lá e uma atividade que eu 

cobrei ao aluno. O Squeak Etoys a gente não usou lá, 

a única coisa que a gente usou lá foi ter o 

conhecimento sobre um tutorial, mas o tutorial eu 

tentei usar aqui, não consegui porque o programa do 

notebook não abria”. 

Fonte: Resposta dos professores. 

 

Dentre as atividades propostas utilizando os laptops em sala de aulas, destacam-se as 

pesquisas on-line; produção de textos e trabalhos; visualização de vídeos; visualização de 

imagens; visitação em blogs; simulação de experiência e atividades on-line; download de 

questões; tradução de textos entre outras. 

 

Deve contemplar a integração do computador portátil com as demais 

tecnologias disponíveis na escola para uso pedagógico em distintas atividades, 

considerando as diretrizes do Projeto Político Pedagógico da escola, as 

políticas da rede de ensino, as orientações curriculares e o contexto da sala de 

aula (ALMEIDA; PRADO; ASSIS, 2012, 1647). 

 

O ProGItec revela apenas uma proposta de práticas pedagógicas traçadas pelos 

professores, algumas atividades já eram realizadas no cotidiano das aulas e outras estavam para 

serem trabalhadas. As entrevistas, porém, trouxeram confirmações das práticas planejadas no 

documento, embora algumas delas foram inviáveis de serem utilizadas com o laptop e, por isso, 

foram integradas a outras tecnologias pertencentes à escola.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo propôs analisar as contribuições da formação continuada oferecida pelo 

Projeto UCA para as práticas pedagógicas dos professores da Escola Estadual Elias Andrade, 

localizada em Moita Bonita, Sergipe. 

As TIC encontram-se amplamente difundidas na conjuntura social e, por sua vez, vêm 

sendo implementadas nas escolas a partir de políticas públicas, a exemplo do Projeto Um 

Computador por Aluno, foco deste trabalho. A pesquisa buscou trazer alguns exemplos da 

realidade de uma escola envolvida nessa dinâmica, como alunos e professores vivenciaram essa 

experiência, desde a chegada do laptop, com o intuito de conhecer os resultados desta e sua 

implicação nas ações pedagógicas desses docentes. 

A importância desta pesquisa reside na possibilidade de revelar, sob uma abordagem 

qualitativa da pesquisa e no cotidiano da escola pesquisada (uma das selecionadas na fase piloto 

em Sergipe), as contribuições e o legado do projeto UCA.  

Os resultados vieram dos relatos dos professores participantes da formação continuada 

em serviço proporcionada pelo projeto, que contribuíram expondo suas vivências com o laptop 

fazendo parte da rotina escolar, explicitando de forma significativas suas percepções.  

Pode-se afirmar acerca da perseverança dos professores em fazer valer o projeto 

implementado na escola, pelo interesse demonstrado em utilizar as TIC em sua prática de 

ensino. Eles fizeram uso dos recursos presentes na escola e tentaram, na medida do possível, 

fazer uso do laptop, mesmo aqueles professores da escola que se recusaram a participar da 

formação oferecida pelo projeto.  

Ao analisar e descrever as práticas pedagógicas dos professores na formação continuada 

em serviço no âmbito do UCA, emergiram ricas considerações em relação ao uso do laptop nas 

disciplinas ministradas.  

No contexto de acesso à rede wireless, foi evidente o desânimo docente decorrente da 

falta de qualidade do serviço de internet (de baixa velocidade), dificultando o desenvolvimento 

do planejamento e o alcance dos resultados esperados. Ainda assim, houve relatos da satisfação 

dos alunos em associar atividades de classe com outras atividades encontradas em sites, aos 

jogos e programas que complementavam os conteúdos trabalhados nas disciplinas. Em outro 

caso, foram trazidas as possibilidades de programas e software pertencentes ao laptop 

abordando experiências singulares do cotidiano da escola, a exemplo do programa Squeak 

Etoys. 
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Cita-se como exemplo da relevância do Projeto o uso de um programa que desenvolve 

programação que despertou em um aluno a vontade de seguir carreira em Ciência da 

computação, assim como outros casos em que o professor percebeu nos alunos uma habilidade 

positiva na área de informática, pela desenvoltura apresentada.  

Percebeu-se também preocupações dos professores em relação aos discentes no que se 

refere ao não discernimento quanto aos limites de utilização do laptop, os quais infringiam as 

regras do processo dos planejamentos dirigidos, demonstrando imaturidade no gerenciamento 

das tarefas, o que demonstra uma necessidade maior de atenção por parte de professores e da 

família, a fim de direcionar estes alunos para atividades diferenciadas, como também trabalhar 

a questão do limite.  

Em relação ao Projeto Pedagógica da escola, a elaboração de um documento específico 

contendo concepções e ações relacionadas ao Projeto UCA mostrou-se de grande relevância 

para a prática docente. Através da análise do referido documento, o ProGItec, foi possível 

conhecer as impressões e as propostas pedagógicas dos docentes, mesmo que em teoria e, 

posteriormente, através das entrevistas, foi possível conhecer o que de fato foi levado para a 

prática. Ainda, foi possível conhecer os instrumentos e as metodologias adotadas pelos 

professores em sua prática pedagógica que perduram após a implementação do Projeto UCA, 

nas mais diversas disciplinas. Infelizmente, nem todos os professores participaram da formação 

continuada do projeto e, por isso, nem todas as disciplinas do currículo foram contempladas no 

ProGItec, mas de toda forma os alunos estavam com o laptop à disposição.  

Além disso, o ProGItec permitiu verificar “se” e “como” ocorreu/ocorre o processo de 

ensino, à luz das diretrizes do Projeto UCA, pois nele os docentes esboçaram propostas de 

utilização do equipamento no início da implementação, associando o aprendizado efetivado no 

momento de sua formação inicial, que tratou da apropriação tecnológica do laptop educacional 

utilizando as próprias ferramentas instaladas na máquina, incluindo aplicativos de escritório 

(KWord e KPresenter, KSpread), jogos educativos (Tux Math, Tux Paint, Tux Typing).  

À medida em que iam conhecendo as ferramentas instaladas no laptop, os professores 

conduziam suas aulas integrando o equipamento à rotina da escola e às atividades de cada 

disciplina específica, a partir de jogos online, atividades complementares de pesquisa via 

Internet, produção escrita de texto, atividades de programação (Squeak Etoys), de uso de mídias 

de imagem, áudio e vídeo, explorando o ambiente no entorno da escola, além da pronúncia de 

palavras em outro idioma.
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Como se viu, a inserção do laptop em algumas escolas públicas brasileiras, através do 

projeto UCA, objetiva a ampliação do processo de inclusão digital nas escolas públicas e a 

promoção da usabilidade pedagógica com as TIC.  

A análise dos resultados sinalizou as dificuldades da inclusão sociodigital, pois a 

chegada do projeto causou espanto e provocou receios em relação à utilização e modificação 

da práxis pedagógica entre os docentes, devido também à constatação das limitações dos 

equipamentos adotados, consequentemente fragilizando seu uso.  

Foram observados indícios parciais da inclusão sociodigital do laptop por permitir aos 

alunos e à família o contato com a ferramenta, mesmo que o acesso à rede se desse apenas nos 

arredores da escola, visto que este é o único local de alcance à Internet.  

Em contrapartida, foi apontada a relevância da formação continuada oferecida pelo 

Projeto UCA, em prol da inserção das tecnologias no âmbito escolar, que potencializou o 

fomento da troca de experiências entre professores, entre alunos e entre professores e alunos. 

Ainda, provocou reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem através do laptop e, 

compondo a coautoria, a colaboração em algumas atividades. Mas ocorreu também a 

compreensão de que essa inclusão ainda é caracterizada pela exclusão, pois muitas limitações 

são comprovadas pelos protagonistas da escola, o que acarreta em desânimo, culminando na 

descontinuidade da usabilidade pedagógica.  

Como bem aponta Oliveira, que também contextualiza o projeto UCA em seu trabalho, 

para que as escolas beneficiadas correspondessem ao êxito, seria necessário garantir os 

seguintes fatores: “amparo pedagógico, apoio técnico, sistematização de políticas de formação 

continuada para os professores e, especialmente, políticas públicas que garantam não apenas a 

implantação, mas também a sua continuidade com excelência” (2011, p. 90).  

Em relação aos objetivos propostos nessa pesquisa, compreende-se que foram atingidos 

pelo fato de que foram analisadas e descritas as práticas pedagógicas dos professores em 

formação continuada em serviço e suas respectivas metodologias e instrumentos na escola 

escolhida como campo empírico, à luz das diretrizes do Projeto UCA.  

Ainda, quando foi possível responder, na conclusão deste trabalho cientifico, à pergunta 

que foi estabelecida como norteadora do mesmo: “As TIC orientadas a partir do Projeto UCA 

alteram a prática pedagógica dos professores na escola?” Essas alterações se deram em 

momentos pontuais, no princípio do projeto junto à formação continuada em serviço, 

favorecendo o enlace entre teoria e prática, pois atualmente os laptops ainda se encontram em 

uso, apesar de toda limitação característica, a partir de atividades pontuais desenvolvidas, como 

um recurso complementar para efetivar pesquisas.
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Percebe-se que existe formação continuada em serviço com os professores, mas que é 

preciso conhecer e preencher as lacunas e os avanços proporcionados pela formação do projeto 

UCA, especialmente quando se leva em consideração o grande investimento na sua inserção, 

formação e manutenção dos equipamentos na certeza que seria algo que promovesse a 

qualidade do processo de ensino. 

É preciso deixar claro que os dados favoreceram, em parte, as considerações levantadas 

na pesquisa que não terminam em si, porém ainda incidem na busca de futuros estudos quanto 

às percepções mais aprofundadas na tríade dos alunos, dos pais e da comunidade à luz do projeto 

UCA. Ainda em relação ao ProGItec, há necessidade de aprofundar a questão do currículo junto 

ao Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Por fim, seria interessante associar os projetos implementados na escola a uma proposta 

de intervenção que direcione ao processo de avaliação constante, do qual os professores sejam 

protagonistas, sinalizando as necessidades prioritárias em relação ao contexto escolar no qual 

estão inseridos, o que, sem dúvida proporcionaria o melhor direcionamento das novas práticas 

pedagógicas.  
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APÊNDICE A- Estado da Arte 

 

INSTITUIÇÃO-LOCALIDADE TRABALHOS 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) - Santarém/PA 1 

Universidade Tiradentes (UNIT) - Aracaju/SE 1 

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza/CE 5 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) -  Maceió/AL 1 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) - Teresina/ PI 1 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Recife/PE 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal/ RN 1 

Universidade Estadual de Campinas /SP (UNICAMP) - Campinas /SP 2 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS) - Belo 

Horizonte/MG 

1 

Secretaria Municipal de Educação – (SME) - Piraí/RJ 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Porto Alegre/RS 4 

TOTAL 19 

Tabela1- trabalhos SBIE 2011 

 

INSTITUIÇÃO-LOCALIDADE TRABALHOS 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) - São Cristóvão/SE 1 

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza/CE 3 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / Piraí/RJ juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação de Piraí/RJ 

1 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ) - Rio de Janeiro/RJ 1 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária Departamento de Tecnologia 

Educacional Araucária/PR 

1 

Universidade Federal do Paraná (UFP) - Araucária/PR 1 

Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil) - Curitiba/PR 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Porto Alegre/RS 1 

TOTAL 10 

Tabela 2- trabalhos CBIE 2012 

 

INSTITUIÇÃO-LOCALIDADE TRABALHOS 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - São Paulo/SP 1 Dissertação e 1 

Tese 

Escola Politécnica Universidade Federal de São Paulo - São Paulo/SP 1 Dissertação 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Porto Alegre/RS 4 Dissertações e 1 

Tese 

Universidade de Caxias do Sul (UCS) – Caxias do Sul/RS 1 Dissertação 

Universidade de Brasília (UnB) - Brasília/DF 5 Dissertações 

Universidade de Estado de Santa Catarina (UDESC) - Florianópolis/SC 1 Dissertação 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte/MG 1 Tese 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande/MS 1 Dissertação 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) - Belo 

Horizonte/MG 

1 Dissertação 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas /SP 1Tese 

Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) – São Paulo/SP 1 Dissertação 

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza/CE 1 Dissertação 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Recife/PE 2 Dissertação 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Maceió/AL  1 Dissertação 

Universidade Tiradentes (UNIT) - Aracaju/SE 2 Dissertação 

TOTAL 26 

Tabela 3- trabalhos Dissertações e Teses 
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APÊNDICE B- Questionário  

 

 

QUESTINÁRIO 

Caro (a) professor (a), 

O presente questionário corresponde a uma das etapas da pesquisa de mestrado da pesquisadora 

Daniele Santana de Melo e tem como objetivo conhecer os impactos da implementação do 

Projeto Um Computador por Aluno nas práticas de ensino dos professores que participaram da 

formação continuada do Projeto citado que atuam na Escola Engenheiro Elias Andrade. Sua 

cooperação é valiosa e imprescindível, sendo que sua identidade será preservada na utilização 

dos dados na pesquisa. 

Muito Obrigada, 

___________________________________ 

Daniele Santana de Melo 

(Pesquisadora responsável)  

 

1- Nome:___________________________________________________________ 

2- Formação Acadêmica (especificar curso(s):_____________________________ 

3- Tempo de docência:________________________________________________ 

4- Tempo que leciona na escola:_________________________________________ 

5- Disciplina (s) que leciona:___________________________________________ 

6- Na sua formação inicial, houve alguma disciplina abordando as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC)? 

 

(  ) Não.                      

            (  ) Sim. Quais?____________________________________ 

7- Você participou da formação continuada promovida pelo Projeto UCA? Da primeira 

turma ou segunda turma? 

 

(   ) Sim. Qual?_____________________________________     

            (   ) Não. 

8- Como você analisa a inserção do Projeto Um Computador por Aluno? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9- Como você avalia a utilização do laptop do UCA pelos alunos? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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10- Destaque o relacionamento da família do aluno diante do uso do laptop: 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11-  Fale sobre a participação da equipe gestora da escola com o Projeto UCA: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12- Quais os tipos de tecnologias você faz uso na dinâmica das aulas? 

(  ) Datashow 

(  ) Computador via laboratório 

(  ) laptop 

(  ) Celular 

(  ) Vídeo 

(  ) Áudio  

            (  ) Outros  Quais?:___________________________ 

 

13- Com base na interface do sistema Operacional do laptop do Projeto Um Computador 

Por Aluno, quais os software e programas que você já utilizou ou utiliza? 

(  ) KWord; 

(  ) KSpread;  

(  ) KPresente 

(  ) Squeak Etoys 

(  ) Ferramentas Tux 

(  ) Logo 

(  ) Jogos 

(  ) Câmera 

(  ) Áudio 

(  ) Fone 

(  ) Outros  Quais?:_____________________________________________ 

 

Com que frequência utiliza(ou)?_______________________________________ 

 

14-  Descreva uma atividade significativa que você desenvolveu com o uso da tecnologia – 

como foi a experiência, qual a reação da turma, quais as dificuldades encontradas, por 

que utilizou a estratégia.
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15-  Utiliza Redes Sociais  (Blog, facebook, Orkut etc.)? 

 

(  )Sim.  Quais?___________________________________    

(  ) Não. 

 

16-  A elaboração do PROGITEC foi importante para efetivar a sistematização da formação 

continuada para as novas práticas com o uso do laptop e outras tecnologias na escola? 

Por quê? 

 

(   ) Sim                                       (  ) Não                              (   ) Desconheço 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- Entrevista 

 

 

Roteiro de Entrevista 

 

PARTE I- Formação Continuada em Serviço  

- Como teve acesso à Formação Continuada do Projeto Um Computador por Aluno? 

- Fale sobre a experiência em relação a sua participação na formação continuada do Projeto Um 

Computador por Aluno: 

- Houve dificuldade durante o curso? 

- Das experiências na formação continuada, o que foi adotado na prática cotidiana:  

- Como os alunos receberam a novidade? 

- Quanto à participação dos alunos, houve melhora em relação à atenção e interesse? 

- Houve melhora no rendimento dos alunos? 

- Houve problemas quanto ao uso dos laptops? 

- Como você utilizou ou utiliza os laptops educacionais em sua rotina pedagógica com os 

alunos? 

-  Quais tipos de atividades você trabalha com os laptops? 

- Você passa atividades com uso de laptops para casa? (Se eles puderem levar para casa) 

- Quais conteúdos são mais trabalhados em atividades utilizando-se dos laptops? 

- Como você avalia o aprendizado dos alunos quando trabalha com os laptops? 

 

 

PARTE II– Sociodigital 

- Houve alguma situação envolvendo seus alunos que chamou sua atenção, a qual representou 

alguma mudança na vida deles a partir do contato com o Projeto UCA? Qual? 

- Houve alguma mudança na comunidade a partir do Projeto UCA? Qual? 

- Houve algum relato de pais de alunos sobre o Projeto UCA? Qual? 
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APÊNDICE D- Termo de Consentimento 

 

 

 

 

Termo de Consentimento 

 

 

 

Pelo presente consentimento, eu _____________________________________________, 

portador do documento de identidade nº ___________ e CPF nº. _______________, declaro 

que concordo, voluntariamente, em participar deste estudo para a dissertação do mestrado da 

pesquisadora Daniele Santana de Melo com a gravação de uma entrevista e publicação dos 

meus depoimentos, desde que minha identidade seja preservada. Tenho conhecimento de que 

receberei resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos relacionados a esta pesquisa. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_____________________________________________ 

Daniele Santana de Melo 

(Pesquisadora responsável) 

 

 

 

 

 

 

 

Moita Bonita - SE, ____ de março de 2014.
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ANEXO A- ProGItec 

 

 ProGItec  
INTRODUÇÃO 

O processo de globalização foi impulsionado pela inovação tecnológica, e, cada vez mais a 

tecnologia torna-se avançada levando a sociedade a ser inserida no mundo informatizado. 

A introdução das novas tecnologias na educação tem contribuído bastante para com o ensino-

aprendizagem, pois leva o aluno a pesquisar, produzir trabalhos, interagir às redes sociais, além 

de desenvolver o seu senso crítico e estar inserido na era digital. 

No mundo globalizado no qual vivemos atualmente faz-se necessário utilizar as novas 

tecnologias que estão presentes no nosso cotidiano. Na Escola Estadual Engº “Elias Andrade” 

já existe o acesso fácil a essas novas tecnologias através do uso de TV e DVD, microsystem, 

datashow e, principalmente, a internet através do laboratório de informática e o uso individual 

do laptop do PROUCA. Portanto, é evidente que o acesso às novas tecnologias para a obtenção 

de informações diversificadas e a melhoria da qualidade da comunicação entre professores e 

alunos são viabilizados pelas ferramentas interativas, a exemplo a internet. 

 

Justificativa  

Nos últimos anos tem ocorrido com rapidez a evolução tecnológica. Devido a esse processo o 

educador necessita inovar para se adaptar às novas tecnologias. A implementação de uma nova 

metodologia na sala de aula se faz necessário para tornar as aulas mais atrativas que despertem 

o interesse e um maior e melhor envolvimento do aluno que o levem a aprender com mais 

facilidade. 

Com os avanços tecnológicos e a era digital, não cabe mais ao professor apenas a transmissão 

de conteúdos e os alunos meros receptores, já que informações o aluno adquire pelos diversos 

meios da multimídia, como exemplos a televisão e a internet. 

Diante dessa perspectiva, o Programa UCA (Um Computador por Aluno) veio contribuir na 

melhoria da educação com o uso da ferramenta laptop na sala de aula podendo exploras os mais 

variados programas nele contidos como também o acesso à internet oferecendo um leque de 

oportunidades no uso da mesma ficando a critério da criatividade de cada professor. 

 

OBJETIVOS  
1.1- Geral 

o Possibilitar a utilização efetiva das tecnologias disponibilizadas pela escola como meio 

inovador no desempenho do ensino aprendizagem. 

1.2- Específicos 

o Tornar possível aos professores a oportunidade de conhecer e utilizar os recursos 

tecnológicos em sua prática; 

o Proporcionar aos alunos a inclusão digital levando-os à busca do conhecimento de 

forma inovadora; 

 

o Inovar a prática pedagógica dos docentes visando uma melhor qualidade no ensino; 

 

o Oportunizar a troca de experiências entre os professores; 

 

o Motivar os alunos a utilizarem os laptops e o acesso à internet em benefício de sua 

aprendizagem;



118 

 

o Promover o desenvolvimento de competências e habilidades para que a tecnologia seja 

compreendida pelo professor, facilitando a sua prática e contribuindo com o bom 

desenvolvimento do currículo; 

 

o Interagir a comunidade para o uso das tecnologias favorecendo a inclusão digital. 

 

AÇÕES DO PROGITEC 

 

A introdução das novas tecnologias na escola tem levado a equipe docente a inovar sua 

metodologia fazendo uso cada vez maior da multimídia e, principalmente, da internet. Com a 

implantação do PROUCA, o acesso à mesma tornou-se ainda maior. Atualmente faz-se 

necessário mediar as ferramentas tecnológicas existentes na escola para que haja uma melhor 

compreensão dos conteúdos. 

 

Língua Inglesa  

Na disciplina de Língua Inglesa utilizei o laptop como uma ferramenta muito importante para 

o estudo programático de alguns conteúdos, tais como: vocabulário, os animais, as frutas, os 

numerais, entre outros. Para tanto, os alunos acessaram os jogos educativos em inglês que muito 

contribuíram para a fixação de vocabulário e para dinamizar as minhas aulas. Também 

realizamos pesquisas sobre alguns assuntos através do acesso ao Google onde buscavam os 

textos e faziam as devidas leituras e interpretação dos mesmos por meio das traduções para o 

português, ou seja, de maneira lúdica, os alunos aprendiam mais rapidamente os conteúdos e as 

aulas ficavam mais atrativas. 

A professora Maria ministrou a aula com a utilização do laptop educacional do programa UCA 

na  7ª sèrie do ensino fundamental. O objetivo desta ação era conhecer os adjetivos em inglês e 

representá-los através das expressões faciais dos alunos capturados pela câmera do laptop de 

cada um. Para isso, eles utilizaram o dicionário a fim de consultar o significado de cada adjetivo 

e depois usaram o kword para expor e associar as fotos dos colegas conforme os adjetivos e 

seus significados. A aula foi bastante divertida e enriquecedora, visto que os alunos se 

apropriaram de duas tecnologias para a aprendizagem do conteúdo: o dicionário e o laptop. 

Pois, ação como essa torna a aula atrativa e dinâmica.  

 

 Geografia 

A Geografia é uma ciência bastante dinâmica o que contribui para que o professor esteja sempre 

acompanhando as mudanças que ocorrem tanto a nível local como global. O melhor caminho 

em busca de fatos da atualidade é a internet. Atualmente, com a globalização e a inclusão das 

sociedades humanas no mundo digital, torna-se necessário cada vez mais o conhecimento e 

habilidade no uso das tecnologias. 

Na disciplina Geografia é muito importante acompanhar as mudanças e permanências que vem 

surgindo no mundo contemporâneo, para que haja uma melhor compreensão dos fatos 

contribuindo para o processo ensino-aprendizagem tornando o aluno capaz de agir intervir na 

vida em sociedade. Partindo deste princípio, é fundamental o papel do professor como mediador 

do processo utilizando os recursos tecnológicos disponíveis na escola, principalmente o laptop 

do aluno acessando a internet para pesquisa de temas específicos da disciplina, imagens, vídeos, 

também atividades de jogos com uso de mapas, caça-palavras, produção de textos no kword, 

produção de slides no kpresenter, gráficos e tabelas utilizando o kspread dentre outras 

atividades. Também utilizamos o laptop para pesquisas na internet com o objetivo de responder 

questões dos exercícios, com também para a leitura de textos sobre conteúdos abordados e de 
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notícias, além da construção de slides no Kpresenter sobre os variados conteúdos, tais como: as 

regiões brasileiras, os aspectos naturais e socioeconômicos da América e da África. 

 

 Matemática 

Como um excelente recurso didático, utilizaremos a internet para enriquecer as aulas de 

Matemática. Nela há sites, blogs e portais, tais como o portal do professor, BIOE, portal 

genmagic, laboratório virtual de Matemática da Unijuí, instituto de tecnologias educativas, 

RIVED, que exploram a História da Matemática, curiosidades, exercícios, desafios, animações, 

jogos, etc. 

Para motivar um assunto, complementar um conteúdo, debater um tema, aprofundar um item 

do programa e outros, usaremos a grande variedade de vídeos com aulas de Matemática 

existentes na web. 

Usar a calculadora do laptop como uma ferramenta de apoio na resolução de atividades. 

Utilizar o Tux Paint para explorar os conceitos e as propriedades da geometria plana e espacial. 

Com o kspread trabalharemos a elaboração de planilhas eletrônicas e o uso de fórmulas. 

 

 Ciências 

A implantação do projeto UCA na escola possibilitou aos professores melhorar e ampliar as 

suas metodologias. Com o uso do laptop e do acesso à internet as atividades na sala de aula se 

diversificaram. Em minhas aulas utilizo algumas ferramentas como o navegador da web onde 

os alunos têm a possibilidade de pesquisar, bem como praticar alguns conteúdos através de 

jogos específicos encontrados em alguns sites. Também utilizo a ferramenta do kpresent para 

preparar as minhas sobre determinados assuntos relacionados à área de ensino que leciono 

ampliando o conhecimento aulas e os alunos também têm a oportunidade de utilizar essa 

ferramenta para preparar apresentação trabalhos, o kword é utilizado pelos alunos para digitar 

os trabalhos escritos entre outras tarefas e o e-mail é utilizado para envio de trabalhos feitos por 

eles, bem como para a comunicação entre o professor e os alunos. 

 

Língua Portuguesa 

Nas aulas de Língua Portuguesa e Redação utilizaremos o laptop UCA para pesquisas na 

internet de vários gêneros textuais, com o objetivo de assimilar as características de cada uma 

dessas modalidades de escrita, bem como facilitar a aquisição de informações para a produção 

de textos. 

Utilizaremos o programa Squeak Etoys para o aluno elaborar suas histórias com ilustrações e o 

programa KWord para a produção dos textos, já no programa Kpresenter o aluno irá produzir 

slides que serão utilizados para apresentar seus resumos.  

O aluno também utilizará a Webcam do laptop para fotografar cenas do dia a dia para serem 

utilizadas como recurso na produção de crônicas. 

 

 


