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RESUMO 

 

Políticas públicas educacionais, com o objetivo de inserir tecnologias digitais nas 

escolas públicas têm sido implementadas, a partir da década de 1980, em tese, a partir 

de um regime de cooperação e colaboração, que tem envolvido todos os níveis de 

governo - estadual, municipal e federal -, indústrias, empresas, escolas e universidades. 

Até o século XX, estas políticas eram materializadas com a implantação de laboratórios 

de informática, onde era disponibilizado até 20 computadores por instituição. A partir 

do século XXI, o governo federal começou a comprar e distribuir dispositivos móveis, 

como laptop e tablets. O que temos observado na implementação dessas políticas é a 

ausência de diálogo – entre Ministério da Educação, escolas e universidades - que 

desencadeia insuficiências nos projetos e programas, quanto a problemas de 

infraestrutura das escolas, limitações de hardware e software nos equipamentos e a 

velocidade insuficiente da internet, o que tem impactado diretamente nas atividades 

propostas/desenvolvidas nesse cotidiano. Dessa situação, brotaram nossas questões de 

pesquisa: quais as possibilidades de articulação entre as instâncias de governo, 

responsáveis por essa política, e destas com as empresas, universidades e escolas 

envolvidas nesse processo? As responsabilidades previstas, definidas no Projeto para 

cada ente federado, para implementação das suas ações estão sendo observadas? 

Existem relações com políticas públicas em áreas afins para fortalecimento e execução 

das ações pensadas para inserção das tecnologias nas escolas? Se existem, como elas 

acontecem? Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Para construção das informações no 

campo, optamos por entrevistas, observações e pesquisa documental. A amostra foi 

composta por dez escolas do Estado da Bahia, participantes da fase piloto de um Projeto 

do governo federal, denominado Um Computador por Aluno (UCA). Dentre os 

resultados, destacamos: essas ações tem se constituído como política de governo e não 

de Estado; não há relações com políticas em áreas afins; apesar de estados e municípios 

terem firmado termo de cooperação técnica para implementação do Projeto, as 

insuficiências desses entes, no que tange a recursos financeiros, possivelmente 

compromete a efetivação do que foi pactuado.  

Palavras-chave: Estado. Políticas Públicas Educacionais. Tecnologias digitais. Escola 
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ABSTRACT 

 

Educational public policies with the purpose of inserting digital technologies in public 

school's everyday have been implemented from the 1980s, in theory, from a regime of 

cooperation and collaboration, which has involved all levels of government - state, 

municipal and federal -, industries, companies, schools and universities. Until the 

twentieth century, these policies were materialized through the installation of computer 

labs, in which were available up to 20 computers per institution. From the twenty-first 

century, the federal government started buying and distributing mobile devices such as 

laptops and tablets.We have been observing, in the implementation of this policies, that 

there is a lack of dialogue - between the Ministry of Education, Schools and 

Universities - which triggers insufficiences in the projects and programs, regarding 

problems related to the schools‟ infrastructure, hardware and software limitations in the 

equipments, and the insufficient internet speed, which has directly impacted in the 

activities proposed and developed in this routine. From this situation, sprouted our 

research questions: What are the possibilities of coordination between levels of 

government, responsible for this policy, and those with companies, universities and 

schools involved in this process? The responsibilities foreseen, defined in the Project for 

each federated entity to implement their actions are being observed? Are there 

relationships with public policy in related areas for strengthening and execution of 

actions designed for insertion of technology in schools? If there are, how do they 

happen? This is a qualitative research, the nature of the study is focused on critical 

ethno-research. To the construction of information in the field, we chose interviews, 

observations and documentary research. The sample was consisted of all the schools in 

the State of Bahia, the participants of a project of the federal government in its pilot 

phase, known as Um Computador por Aluno (UCA). Among the results, we highlight: 

these actions have been established as government policy and not State; there are no 

relations with policy in related areas; despite of the state and municipalities enter into 

technical cooperation agreement for implementation of the Project, the shortcomings of 

these entities, in which refers to financial resources, possibly compromise the 

realization of what was agreed. 

Keywords: State. Educational Public Policies. Digital Technologies. School  
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INQUIETAÇÕES CONVERTIDAS EM PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

Para que se compreenda a conjuntura de onde emergiram as inquietações que foram 

convertidas em problemas para constituição desta pesquisa, assim como os fatores que 

contribuíram para que fossem elaboradas, é importante conhecer a trajetória profissional 

e acadêmica desta pesquisadora, como percurso determinante para o delineamento das 

discussões aqui realizadas. 

  

Em início de carreira 

 

Após conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), em 2000, ingressei, por meio de concurso público para 

docentes, no ano de 2002, na rede municipal de ensino de Itabuna, Bahia, onde fui 

designada para trabalhar com as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

O início, na Educação Básica/EJA, foi marcado pela inexperiência que 

caracteriza os recém-graduados. As participações nos coletivos escolares, assim como 

nos cursos de formação continuada – promovidos pela Secretaria Municipal da 

Educação – foram, gradativamente, consolidando uma postura de confiança junto ao 

trabalho realizado nas turmas da EJA. 

Essas atividades foram criando marcas, tanto na minha vida pessoal como 

profissional. Começava a entender e viver os conflitos da docência, pois, por um lado, 

estavam lembranças dos estudos teóricos a respeito da EJA e, por outro, a realidade, na 

sua concretude. Essa experiência gerou alguns desafios que foram definindo minha 

formação continuada. Comecei, então, a pensar em retornar à Universidade para me 

dedicar à pesquisa, como meio para discutir e refletir as inquietações provenientes da 

prática profissional na Educação Básica. 

Isso porque compreendo que a universidade, como espaço de produção do 

conhecimento e debates, é o lócus, por excelência, para compreensão do processo de 

ensino e aprendizagem, agora utilizando as tecnologias digitais, tendo em vista o célere 

processo de tecnologização da sociedade e as práticas incipientes com esses recursos no 

cotidiano escolar, principalmente na EJA. Assim, cursei o mestrado no Programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal da Bahia 
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(UFBA), no período 2009 a 2010. 

Nesse período, passei a integrar o Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação 

e Tecnologias (GEC
1
), na Faced/UFBA. Foi, também, o espaço onde tive a 

oportunidade de conhecer pessoas com as quais dialogava cotidianamente sobre as 

pesquisas que realizávamos. Essa interação oportunizou-me, dentre outras coisas, o 

amadurecimento teórico e metodológico para desenvolver a pesquisa científica, e 

contribuiu, significativamente, com meu processo formativo. 

A pesquisa realizada no mestrado foi sobre o uso das tecnologias digitais na 

alfabetização de pessoas jovens e adultas, baseada em algumas questões, quais sejam: 

Quais as formas de apropriação das tecnologias digitais, no que tange à compreensão e 

relação dos alunos com essas máquinas? De que maneira, a partir dessa relação, eles 

ressignificam sua concepção de mundo e seu papel na sociedade? Existem implicações 

na vida dessas pessoas a partir do uso dessas tecnologias digitais? Se existem, de que 

maneira elas se manifestam nos seus cotidianos intra e extraescola? 

O lócus da pesquisa foi o Colégio Antônio Vieira, Salvador, Bahia, pertencente 

à rede privada de ensino, mas que oferta a EJA gratuitamente, no turno noturno, desde a 

década de 1960. Em meados de 2002, essa instituição de ensino começou a desenvolver 

trabalhos nos seus laboratórios de informática com esses alunos, desde as turmas de 

Alfabetização até o Ensino Médio. A pesquisa realizada foi numa instituição particular 

porque, em visita às escolas da rede pública, na região metropolitana de Salvador, a 

EJA, historicamente, é ofertada por escolas públicas, nas instituições visitadas, 

efetivamente não encontrei o que buscava – o desenvolvimento de atividades, com 

alunos, utilizando computadores. Essas instituições, apesar de terem laboratórios 

devidamente estruturados, não desenvolviam atividades regulares ou mesmo 

esporádicas com os alunos da EJA. Esses espaços, no turno noturno, ficavam fechados.  

Com a pesquisa foi possível verificar, entre outras questões,  

[...] que as experiências vivenciadas com as tecnologias digitais no 

processo de alfabetização de pessoas jovens e adultas, como uma 

possibilidade de aprendizagem, de interação, de construção, de 

desenvolvimento dessas pessoas que historicamente tiveram seu 

direito à educação negada, vêm acontecendo de forma significativa 

para os alunos. É significativo tendo em vista que, para muitos, é a 

primeira vez que têm a oportunidade de sentar frente a um computador 

                                                           
1
 www.gec.faced.ufba.br  

http://www.gec.faced.ufba.br/
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e receber as primeiras orientações sistemáticas para que possam 

utilizar essas tecnologias e aos poucos se apropriarem dos seus 

recursos. Contudo, embora significativos, a apropriação dessas 

tecnologias ainda acontece de forma limitada do ponto de vista das 

possibilidades imersas nos computadores (COELHO, 2011, p. 112). 

 

Finalizando a dissertação em 2010 e, naquele momento, com inquietações 

provenientes da problemática para inserção e uso das tecnologias digitais no cotidiano 

de escolas públicas, surgiu a possibilidade de acompanhar o processo de implementação 

do piloto do Projeto UCA, do governo federal, em dez escolas da Bahia que iriam 

participar dessa experiência. Por isso, passei a atuar como bolsista-formadora, na 

formação e acompanhamento dos docentes de uma das escolas participantes.  

Trata-se de um Projeto do Governo Federal que, naquele momento, estaria 

sendo implementado como piloto, visando atender a 301 escolas públicas localizadas 

em vários estados e municípios brasileiros, cuja ideia central era a distribuição de 

laptops no modelo 1-a-1 para todos os alunos regularmente matriculados nessas 

instituições. 

Esse Projeto representava a possibilidade de experienciar a inserção das 

tecnologias digitais em uma escola pública, agora na modalidade de um computador 

para cada aluno. Inicialmente, os meus objetivos eram conhecer e acompanhar a 

realidade das escolas públicas da Bahia, que participariam dessa experiência. Atuar 

nesse processo significava conhecer suas características, as novas demandas e 

expectativas com a chegada dos laptops, ou seja, a entrega dessas máquinas à 

comunidade escolar, possíveis alterações no seu cotidiano, entre outras situações. 

Também, a oportunidade de acompanhar o trabalho da equipe escolar com vistas à 

materialização das atividades atinentes ao Projeto, a apropriação dos alunos e demais 

situações desencadeadas a partir do início dessas ações. 

Na Bahia, o GEC/Faced/UFBA foi convidado a assumir a coordenação do 

Projeto UCA no estado, coordenado, primeiro, por Nelson De Luca Pretto e, a partir de 

2011, por Maria Helena Silveira Bonilla, ambos docentes da Faced/UFBA.  

O grupo de formadores UCA/Bahia foi composto por 11 professores 

(APÊNDICE I), licenciados em Pedagogia ou Letras, mestrandos ou doutorandos em 

Educação, vinculados ao Programa de Pós-Graduação da Faced/UFBA ou da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), integrantes do GEC ou que passaram a 
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participar das reuniões desse, após a instituição do Grupo UCA/Bahia. Havia previsão 

de recursos financeiros, provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE/MEC), para custear o pagamento de bolsas a esses professores e 

deslocamento para o acompanhamento presencial das escolas participantes do Projeto. 

Para garantir o recebimento desses recursos, assim como o pagamento das 

bolsas a esses professores formadores, o Grupo UCA/Bahia, em atenção à orientação da 

coordenação geral do Projeto UCA, submeteu ao FNDE/MEC um Plano de Trabalho 

(PTA). O referido plano apresentava em suas metas  

[...] a previsão da formação de 129 professores e atendimento de 2.903 

alunos; a implementação da proposta de avaliação das escolas UCA; o 

desenvolvimento da investigação científica pedagógica; e o 

acompanhamento das escolas no desenvolvimento de projetos 

pedagógicos” (PTA UCA/Bahia, 2010, p. 1). 

 

 A vigência deste PTA foi de setembro de 2010 a setembro de 2011, e as 

atividades do Grupo de formadores UCA/Bahia iniciadas em outubro de 2010. Cada 

professor formador teve a oportunidade de escolher o município que gostaria de 

acompanhar. Optei pela Escola Municipal Jesus Bom Pastor, localizada no município de 

Barro Preto, por conta da proximidade com o município onde residia, Itabuna, 

localizado no sul da Bahia. 

Quando findou a vigência desse primeiro PTA, a coordenação geral do Projeto 

UCA, atendendo à solicitação do grupo atuante na Bahia, como, também, de outros 

estados da federação, garantiu mais um ano de bolsa para os professores formadores e 

recursos financeiros para custear as despesas com as viagens para visita às escolas. Isso 

porque, na Bahia, as atividades de formação não foram finalizadas a contento, de acordo 

com o cronograma e as metas previstas, devido a situações pontuais ocorridas nas 

escolas, como uma greve dos professores da rede estadual de ensino. Assim, um novo 

PTA foi submetido à apreciação do MEC e teve sua vigência a partir de maio de 2012, 

até abril de 2013, quando, então, foram encerradas as atividades desse Grupo.  

 

O piloto do Projeto UCA na Bahia: texto e contexto 

 

 

O piloto do Projeto UCA foi implementado na Bahia em outubro de 2010, 

estimando atender a dez escolas em nove diferentes municípios, sendo eles:  
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1. Barro Preto  

2. Candeias  

3. Cícero Dantas  

4. Feira de Santana  

5. Gandu 

6. Irecê 

7. Itabuna  

8. Salvador  

9. São Sebastião do Passé 

 

Cinco escolas pertencem à rede pública municipal de ensino e as demais à rede pública 

estadual. A perspectiva inicial do governo era atender, no Estado da Bahia, a 3.346 

alunos e 155 docentes, tendo sido distribuídos um total de 3.686 laptops as essas 

instituições. Abaixo, apresentamos o mapa desse Estado, onde é possível visualizar a 

localização geográfica dos municípios onde estão situadas essas instituições. 

 

Imagem 1- Mapa da Bahia com a localização das escolas participantes do projeto por município 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://blog.ufba.br/ucabahia/  



19 

 

A proximidade com essas escolas, decorrente do contato com suas respectivas 

realidades e dos relatos dos demais professores formadores, em reuniões semanais 

realizadas na sala do GEC/UFBA para discussão e planejamento das atividades do 

grupo, trouxe-me expectativas e inquietações quanto ao processo que seria instaurado, 

por conta da diversidade de novas situações, de cunho operacional, referentes à gestão 

escolar: necessidade de revisão da rede elétrica e posterior instalação de tomadas para 

recarga das baterias dos aparelhos, troca das cadeiras por carteiras escolares, para 

melhor acomodação dos alunos com seus laptops, sistema de segurança das unidades, 

armários para guardar os laptops, entre outras necessidades demandadas em razão do 

novo Projeto. Os gestores conviviam com dúvidas quanto à gerência das 

responsabilidades: Estado, Município ou a União, quem solucionaria os problemas ou 

novas demandas que emergiriam após o início do Projeto na escola? 

Diante dessas situações, aliadas à relevância social do Projeto para as escolas e 

os alunos, problematizo todas essas questões em um projeto de pesquisa, submetido e 

aprovado na seleção do doutorado em Educação, no Programa de Pós-Graduação da 

Faced/UFBA, no ano de 2011. 

 

Questões emergentes: unidades para análises e discussões 

 

Políticas públicas educacionais com o objetivo de inserir as tecnologias digitais 

no cotidiano das escolas públicas têm sido concebidas, implantadas e implementadas, 

em tese, a partir de um regime de cooperação e colaboração, que tem envolvido todos os 

níveis de governo - estadual, municipal e federal -, indústrias, empresas, escolas e 

universidades.  No entanto, o que temos observado, na implementação dessas políticas, 

é a ausência de diálogo – entre MEC, escolas e universidades - que desencadeia 

insuficiências nos projetos e programas, quanto a problemas de infraestrutura das 

escolas públicas e ou limitações de hardware e de software dos equipamentos que são 

encaminhados para essas instituições, e impacta diretamente nas atividades 

propostas/desenvolvidas no seu cotidiano. Além disso, a baixa velocidade do acesso à 

internet ou a falta de conexão, uma das situações mais citadas por todos os sujeitos que 

estão nas escolas - gestores, alunos e professores – lidera as insatisfações nos usos 

diários dos computadores.  
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Os dados sobre o quantitativo de computadores e a conexão das escolas 

públicas no Brasil, oriundos do Censo Escolar INEP
2
 (2013), revelam que 63% das 

instituições públicas da educação básica têm laboratório de informática; quanto ao 

acesso a internet, 91% está conectada, contudo, a banda larga está apenas em 41% das 

unidades. Com base nesses números, são feitos os anúncios governamentais que 

destacam o avanço na área, considerando o elevado crescimento do número de escolas 

com laboratórios de informática e acesso à internet. Contudo, as informações coletadas 

pelo Censo não mensuram a velocidade dessa conexão, verificam apenas se há acesso e 

se possui banda larga, devendo a escola responder sim ou não, conforme podemos 

verificar nos questionários e cadernos de instruções
3
 disponibilizados na página do 

INEP/MEC, para auxiliar às escolas no preenchimento dos dados referentes ao Censo. 

Por conta disso, buscamos os dados da Pesquisa TIC Educação (2012), realizada pelo 

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br), 

e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), para verificar a 

velocidade dessa conexão. A pesquisa aponta que: “32% das escolas têm conexão com 

menos de 1 Mbps, 26%, de 1 a 2 Mbps, 13%, 2 a 4 Mbps, 4%, 4 a 8 Mbps, 8%, acima 

de 8 Mbps”. Segundo os professores, diretores e coordenadores entrevistados nessa 

pesquisa, a conexão é uma limitação importante, pois, a “baixa velocidade dificulta ou 

dificulta muito o uso das TIC no processo pedagógico” (CETIC.br, 2012), considerando 

que tal situação se constitui numa efetiva barreira para se compartilhar a produção dos 

alunos, a exemplo de vídeos, imagens e jogos, assim como para se baixar outros 

conteúdos de interesse deles. 

São problemas históricos e reincidentes – adequação e manutenção da 

infraestrutura das escolas e dos computadores, a formação específica para que os 

docentes se apropriem e trabalhem com esses equipamentos, nas escolas, com as 

crianças, conexão, dentre outros -  a cada novo programa educacional para inserção de 

tecnologias digitais nas escolas públicas vemos as mesmas questões aparecerem de 

forma exaustiva. Com o piloto do Projeto UCA não foi diferente; todas essas questões, 

                                                           
2
     Censo escolar (INEP) 2013, dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br/brasil/censo-

escolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item=>. Acesso: 30 jul. 2014. 
3
    Questionários e cadernos de instruções disponíveis em: < http://portal.inep.gov.br/basica-censo-

escolar-questionarios >. Acesso: 03 ago. 2014. 

http://www.qedu.org.br/brasil/censo-escolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item
http://www.qedu.org.br/brasil/censo-escolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item
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anteriormente mencionadas, se repetiram no cotidiano das escolas participantes e 

impactaram diretamente no desenvolvimento da suas ações, conforme veremos nos 

capítulos seguintes desta pesquisa. Discussões são realizadas, metas são traçadas, mas, 

possivelmente, há problemas em algum estágio de desenvolvimento dos mesmos, o que 

acarreta o não cumprimento das ações conforme foram previstas. Nesse quesito, é 

salutar identificar as causas. Como apontam Lester e Goggin (1998, apud PEREZ, 2010, 

p. 1182), “implementação de política pública é o maior problema ou dificuldade que 

impede de se atingir os objetivos no processo da política”. 

Política pública aqui entendida como “o estado em ação” (Gobert e Muller, 

1987), como “uma ação destinada a um público e que envolve recursos públicos” 

(BONETTI, 2006, p. 9), que demanda comprometimento com as parcerias 

estabelecidas, divulgação clara de todos os critérios e demais normatizações utilizadas, 

que compreenda e contemple, no seu processo de implementação, as demandas e 

necessidades imediatas da escola, para que a mesma tenha condições de materializar as 

ações e metas propostas. 

Para Boneti (2006), o projeto político e econômico das elites globais é um dos 

principais determinantes na elaboração e gestão das políticas públicas. Essa elite é 

composta por um grupo de empreendedores, que controla as principais empresas do 

mundo, através de um sistema financeiro global. Mesmo que no nível local – estado e 

município - exista uma correlação de forças políticas para a definição das ações, essa 

decisão é tomada de acordo com os interesses das elites globais, por força da 

determinação das amarras econômicas, próprias do modo de produção capitalista. 

Segundo esse autor, “[...] há uma correlação de forças que define a elaboração e a 

gestão das políticas públicas” (p. 232). Para Palmeira (1996, p. 166), “[...] qualquer 

decisão de política social traz, no seu bojo, a relação da democracia estatal com 

interesses dos grupos privados”.  

Assim, partimos do pressuposto que conjunturalmente governos, empresas, 

indústrias, sindicatos, associações, academia, escolas, estabelecem correlação de forças 

no contexto da administração pública, que direta ou indiretamente interferem na 

concepção e implementação das políticas públicas educacionais e demais ações do 

Estado. 

Nesse cenário, a escola se constituiu no espaço específico para a formação do 
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sujeito, tendo suas práticas ressignificadas quanto à formação política e social do 

cidadão, e a demanda por vagas aumentadas significativamente, principalmente com a 

mudança nos meios de produção, onde cada vez mais são utilizadas tecnologias em 

substituição à força braçal. Porém, as ações do governo, intensificadas a partir da 

década de 1990, para a universalização da educação básica, não resolveram os 

problemas históricos que o país tem com a oferta de um ensino de qualidade, para todos 

os cidadãos, pois questões quanto ao seu financiamento e a má gestão dos recursos 

financeiros reverberam diretamente nas escolas, comprometendo seu pleno 

funcionamento, conforme já sinalizadas em pesquisas realizadas, dentre outros, por 

Cury (2007); Saviani (2009); Oliveira (1997). 

As condições de funcionamento no que tange a infraestrutura das escolas 

públicas têm acontecido precariamente, de forma improvisada, sem planejamento e 

investimentos financeiros contínuos, que efetivamente contribuam para sanar as 

carências e/ou deficiências na estrutura física dessas instituições. Quando contemplada 

por projetos e programas de governo, o mote das ações parece distanciar-se do 

comprometimento com o desenvolvimento de uma educação que proporcione a 

formação política, cidadã e cultural das crianças, jovens e adultos, pois seu 

planejamento não considera às peculiaridades, principalmente, físicas, dessas 

instituições, o que compromete qualitativamente a materialização das suas ações. Para 

Ball (1994, apud TELLO e ALMEIDA, 2013, p.155), “há uma certa tendência em 

compreender que o contexto deve adaptar-se às políticas e não o contrário, ou seja, de 

que as políticas devem ser criadas para atender os contextos e as demandas reais e 

concretas”. Assim, o desenvolvimento das ações desses programas apresenta pífios 

resultados o que provoca a insatisfação da comunidade escolar – a exemplo das ações 

para inserção das tecnologias digitais nas escolas públicas. 

O objetivo desta pesquisa é analisar as estratégias utilizadas pelo governo 

federal para a inserção das tecnologias digitais no âmbito escolar, desde a articulação 

entre os entes federados, até as relações com as políticas públicas em áreas afins, para a 

efetiva materialização de suas ações, a exemplo do Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL). Conforme aponta Silva, “a banda larga representa uma condição estratégica 

capaz de garantir que a experiência dos usuários ocorra de modo pleno e satisfatório 

[...]” (2012, p. 23). Isso porque acreditamos que essas políticas públicas educacionais 
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para inserção de tecnologias digitais nas escolas, devem ser efetivamente articuladas e 

articuladoras com as demais políticas e programas dos entes federados, considerando 

que, por si só, poderão não dar conta da complexidade do cotidiano de uma escola 

pública. Complexidade, aqui corroborando com a ideia de Morin (1998, p. 4)
4
, quando 

afirma que “pensar a complexidade é respeitar a tessitura comum, o complexo que ela 

forma para além de suas partes”. Além disso, que se constitua em política de Estado e 

não de governo, para que não seja interrompidas a cada mudança de gestores, e seja 

possível a continuidade das ações e orçamento específico para o atendimento de suas 

demandas.  

Nesta pesquisa, para análise e discussão das políticas públicas implementadas 

para inserção das tecnologias digitais nas escolas públicas, no Brasil, teremos como 

campo para produção de informações a fase piloto do Projeto UCA. Esse Projeto foi 

iniciado em 2007, com um experimento inicial em cinco escolas, em diferentes 

municípios, denominado pré-piloto, onde foram destinados recursos financeiros para 

acompanhamento e produção de relatórios das ações desenvolvidas e de impacto. Em 

2010, chegou à sua segunda fase, denominada piloto. Essa apresentou os mesmos 

problemas enfrentados na primeira fase, ainda que situações tenham sido identificadas e 

relatadas em algumas pesquisas realizadas, como, por exemplo, a da Câmara dos 

Deputados Federal (2008), da Fundação Pensamento Digital (2010), e da pesquisa 

coordenada por Lena Lavinas (IE-UFRJ, 2011). 

Sobre o pré-piloto, o documento publicado pela Câmara dos Deputados 

Federal, no ano de 2008, fruto de um estudo encomendado pelo Conselho de Altos 

Estudos e Avaliação Tecnológica dessa Câmara, intitulado “Um computador por aluno: 

a experiência brasileira”, dentre outras coisas, apontou que “é preciso construir 

lideranças, planejar a parte tecnológica e logística detalhadamente, oferecer suporte 

técnico e pedagógico, incentivar a colaboração entre pares e ofertar capacitação” (p. 

171). 

A avaliação coordenada pela Fundação Pensamento Digital dentre outras 

coisas, apontou que a preparação da infraestrutura da escola para receber o UCA deveria 

atentar para as questões referentes à conectividade, rede elétrica, armazenamento e 

                                                           
4    Disponível em: < http://teoriadacomplexidade.com.br/textos/teoriadacomplexidade/Complexidade-e-

http://teoriadacomplexidade.com.br/textos/teoriadacomplexidade/Complexidade-e-Liberdade.pdf
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segurança, suporte técnico, manutenção e substituição dos equipamentos, para que as 

atividades a serem desenvolvidas com o laptop não fossem prejudicadas por 

insuficiências de natureza técnica. 

No ano de 2010, quando o governo federal implementou o segundo 

experimento do Projeto, denominado piloto, em seis municípios brasileiros, São João da 

Ponta (PA), Barra dos Coqueiros (SE), Tiradentes (MG), Santa Cecília do Pavão (PR), 

Terenos (MS), todas as escolas públicas receberam laptops. Essa experiência foi 

denominada de UCA Total. A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), da 

Presidência da República, encomendou uma pesquisa sobre o processo de 

implementação deste, para uma avaliação de processo e de impacto. Essa pesquisa foi 

coordenada pela professora Lena Lavinas (IE-UFRJ). Para tanto, para a realização dessa 

pesquisa, foram escolhidos cinco dentre os seis municípios participantes em cada uma 

das grandes macrorregiões brasileiras. Ficou de fora o município de Caetés, em 

Pernambuco. O Relatório de avaliação, dentre outras questões, apontou que o “enorme 

potencial do projeto não foi até hoje aproveitado” (2011, p. 11). Isso porque, conforme 

o referido documento,  

 

a infraestrutura de rede instalada não atende aos propósitos do projeto; 

déficits de coordenação persistiram ao longo de todo o processo; não 

foi prevista uma assistência técnica e pedagógica permanente; 

entretanto, é quase unânime entre os professores a aceitação do UCA 

como inovação pedagógica (p. 11-12). 

 

Decorrem dessas situações nossas inquietações: quais as possibilidades de 

articulação entre as instâncias de governo, responsáveis por essa política, e destas com 

as empresas, universidades e escolas envolvidas nesse processo?  As responsabilidades 

previstas, definidas no Projeto para cada ente federado, para implementação das suas 

ações estão sendo observadas? Existem relações com políticas públicas em áreas afins 

para fortalecimento e execução das ações pensadas para inserção das tecnologias nas 

escolas? Se existem, como elas acontecem?  

O argumento central desta tese é que políticas educacionais formuladas e 

implementadas nas escolas públicas da educação básica por si só não correspondem e 

nem atendem às demandas e necessidades que emergem, no cotidiano dessas 

                                                                                                                                                                          
Liberdade.pdf>.Acesso em 08 ago. 2013. 
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instituições, no processo de implementação de uma política para inserção de tecnologias 

digitais.  

É necessário que, ao instituir o regime de colaboração entre os entes, as 

empresas e as escolas para implementação das ações, também seja estabelecidas as 

parcerias com outras políticas públicas e programas existentes ou que venham a existir, 

que potencialmente poderão contribuir para atingir os objetivos e as metas estabelecidos 

para projetos como o UCA, por exemplo, de forma a atender às peculiaridades e 

demandas de cada escola, para que estes tenham as condições necessárias para 

desenvolvimento das ações previstas.  

Para a compreensão dessa situação, esta tese foi estruturada em quatro 

capítulos, onde as questões anteriores foram discutidas a partir das transformações que 

ocorreram nos campos político, econômico, cultural e educacional, desencadeadas em 

meados do século XX, com os avanços das tecnologias digitais e sua inserção nos 

diversos setores da sociedade. Isso porque concordamos com a ideia de Tello e Almeida 

(2013, p. 154), quando afirmam que “as políticas nacionais ou locais estão relacionadas 

a tendências econômicas e políticas globais e, ao mesmo tempo, precisam ser 

compreendidas historicamente”. É necessária uma análise do contexto de onde emergem 

as políticas para compreensão do seu texto, assim como do que efetivamente está sendo 

implementado.  

Para tanto, no primeiro capítulo apresentamos o percurso metodológico para 

desenvolvimento desta pesquisa, onde tratamos, dentre outras questões, do nosso 

enfoque e posicionamento epistemológico, a descrição das ações realizadas e 

procedimentos adotados para ir a campo. Destacamos que se trata de uma pesquisa 

qualitativa. Para construção das informações no campo, optamos por entrevistas, 

observações e pesquisa documental. A amostra foi composta por todas as escolas do 

Estado da Bahia, participantes da fase piloto do Projeto UCA. 

No segundo capítulo, resgatamos o histórico da política de informática 

brasileira, com destaque para as ações do governo para inserção de tecnologias digitais 

nas escolas públicas até o século XX, onde, pudemos, dentre outras coisas, verificar os 

interesses e as perspectivas que alicerçaram as decisões dos entes federados, e de como 

isso repercutiu, e ainda repercute, diretamente no cotidiano das escolas e universidades, 

traduzindo-se em demandas para estas instituições.  
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O Projeto UCA é apresentado no terceiro capítulo, onde relatamos todas as 

fases para sua implementação, a correlação de forças envolvidas nesse processo, até as 

implicações e repercussões nas escolas participantes. 

Com as informações produzidas no campo, a categorização foi realizada na 

medida em que iniciamos a análise desse material, o qual nos trouxe elementos para 

desenvolvimento do quarto capítulo, onde fazemos uma discussão sobre as relações 

estabelecidas para implementação do piloto do Projeto UCA, assim como os reflexos da 

correlação de forças e a desigualdade territorial nas iniciativas de governos para 

implantação de políticas públicas educacionais, para inserção de tecnologias digitais nas 

escolas. 

Por fim, a partir das leituras, das informações construídas ao longo da imersão 

no campo e discussões aqui realizadas, retomamos os objetivos desta pesquisa e 

tecemos algumas considerações. 
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CAPÍTULO 1 - PERCURSO METOGOLÓGICO 

1.1 O percurso da pesquisa: método, abordagem e perspectivas teóricas 

 

O campo da pesquisa em políticas educacionais no Brasil teve início no século 

XX, especificamente na década de 1930, com a criação do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais (CBPE) e dos Centros de Pesquisas Regionais, os dois últimos vinculados 

ao INEP. A partir da década de 1960, o quantitativo dessas pesquisas aumentou 

consideravelmente, com a implantação dos cursos de pós-graduação no país, o que 

motivou a criação de periódicos, e a realização de reuniões científicas. Dentre essas 

reuniões, destacamos a criação da Associação Nacional de Professores de 

Administração Escolar (ANPAE), 1961, Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), 1976, e a criação do Grupo de Trabalho Estado e 

Política Educacional (GT 5), em 1987, no âmbito da ANPED (TELLO e ALMEIDA, 

2013). 

Segundo Azevedo e Aguiar (1999), um dos problemas destacados pelos 

pesquisadores das políticas educacionais brasileiras, é o fato desse campo ser 

relativamente novo, e ainda não ter consolidado referencial analítico consistente. Para 

Tello e Almeida (2013, p. 148), “de modo geral, pode-se considerar que uma parte 

significativa dos estudos de políticas educacionais, a partir da década de 1970, 

fundamentava-se em uma perspectiva teórica marxista; outra parte baseava-se em 

abordagens lineares de pesquisas sobre políticas”. Esse cenário começa a mudar na 

década de 1990, quando os pesquisadores iniciaram diálogos com a bibliografia 

internacional o que, segundo esses autores, os estimulou a ampliar o espectro de análise 

das políticas educacionais brasileiras. 

Assim, dentre as perspectivas epistemológicas que utilizaremos em nossa 

análise, destacamos a abordagem do ciclo de políticas, formulada por Stephen Ball
5
 e 

colaboradores, inicialmente em 1992-1994. Entre outras questões, essa abordagem 

explica que as políticas não são meramente implementadas, mas estão sujeitas a um 

                                                           
5
   Stephen Ball é sociólogo, professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres, onde é 

Professor de Sociologia da Educação.  
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processo de “reinterpretação, recriação no contexto da prática, por meio de ajustes, 

adaptações e criações” (BALL, 1994, p. 23). Ao longo dos últimos 20 anos, as ideias de 

Ball expandiram-se para diversas temáticas e, em seus trabalhos mais recentes, segundo 

Tello e Almeida (2013), a perspectiva pós-estruturalista, utilizada quando iniciaram a 

elaboração da abordagem do ciclo de políticas, foi incorporada a uma dimensão 

epistemológica pluralista e conceitos analíticos, de ordem discursiva, estrutural e 

interpretativa que, segundo esses autores, permitem a Ball “explorar as interações 

complexas de relações sociais, econômicas e discursivas sem assumir que alguma delas 

seja predominante” (p. 152).  

Para Ball (apud MAINARDES e MARCONDES 2009), a abordagem do ciclo 

de políticas é um “método”, uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas; uma 

maneira de pensar e saber como elas são feitas. Ressalta a importância da análise dos 

resultados/efeitos da política e das suas consequências para as distintas classes sociais. 

Ball e seus colaboradores investigam e analisam a política pública a partir de um ciclo, 

constituído de quatro contextos que forma um todo unitário, os quais destacamos: 

 

 Contexto de influência – por que e de onde emerge aquela política, quais são as 

influências nacionais, locais e ou internacionais que ela sofre; 

 Contexto da produção do texto – há em toda política um texto, no qual, dentre 

outras coisas, encontramos a concepção da mesma, objetivos, metas, parceiros 

para implementação; 

 Contexto da prática – é complexa e dinâmica; a importância em investigá-la 

consiste em não apenas verificar se está sendo implementada, mas como isso 

está sendo realizado; 

 Contexto dos resultados/efeitos – está diretamente relacionada com o contexto 

da prática, com a infraestrutura do lócus beneficiado pela política. 

 

Nesse sentido, Mainardes (2006), formulou algumas questões com o objetivo 

de “explicitar mais claramente como os contextos do ciclo de políticas poderia ser 

explorado em pesquisas” (p. 66-67). Para o autor, “essas questões, no entanto, devem 

ser entendidas apenas como ponto de partida para a compreensão do referencial 

analítico proposto por Stephen Ball e Richard Bowe” (Ibid). Segundo ele, essas 
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“questões sobre o contexto de influência, contexto da produção de texto e contexto da 

prática foram adaptadas a partir do trabalho de Vidovich (2002)”. Dentre as questões 

elaboradas pelo autor, citamos: 

 

Contexto de influência 

1 - Quais são as influências e tendências presentes na política investigada? Por 

que a política emergiu agora? 

2 - Há influências globais/internacionais? Há influências nacionais e locais? 

Como elas se relacionam? 

3 - Como o discurso da política foi constituído no decorrer do tempo? É 

possível traçar a genealogia completa do discurso da política? 

5 - Qual a origem das influências globais e internacionais? (World Bank, 

organismos multilaterais, movimentos internacionais de restauração conservadora, de 

renovação ou resistência) 

 

Contexto da produção de texto 

1 - Quando se iniciou a construção do texto da política? 

2 - Quais os grupos de interesse representados no processo de produção do 

texto da política? Quais os grupos excluídos? Houve espaço para a participação ativa 

dos profissionais envolvidos na construção dos textos? 

3 - Como o texto (ou textos) da política foi(foram) construído(s)? Quais as 

vozes “presentes” e “ausentes”? 

 

Contexto da prática 

1 - Como a política foi recebida? Como está sendo implementada? 

2 - Como os professores, diretores, pedagogos e demais envolvidos interpretam 

os textos? Há mudanças, alterações e adaptações do texto da política para a 

concretização da política? Há variações no modo pelo qual o texto é interpretado, nos 

diferentes espaços observados na pesquisa? 

 

Contexto dos resultados/efeitos 

1 - Qual o impacto da política para os alunos (ou receptores da política) em 
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geral? 

2 - Qual o impacto da política para grupos específicos tais como: classe social, 

gênero, raça/etnia, localidade (urbana/rural; áreas carentes/mais desenvolvidas), 

características pessoais dos alunos, ritmos de aprendizagem, pessoas portadoras de 

necessidades especiais? 

3 - Há conseqüências inesperadas? Quais? 

(MAINARDES, 2006, p. 66-69) 

 

Os contextos apresentados e elaborados por Ball e colaboradores, assim como 

essas questões formuladas por Mainardes (2006), nos ajudaram a pensar e estruturar, do 

ponto de vista teórico e metodológico, esta pesquisa. Assim, no segundo capítulo 

traremos o contexto de influência, quando discutiremos sobre o histórico da política de 

informática no Brasil; no terceiro o contexto da produção de texto, quando 

apresentamos o Projeto UCA e a correlação de forças envolvidas para estruturá-lo, no 

que tange a concepção, objetivos, metas e parceiros para sua implementação; o contexto 

da prática e dos resultados/efeitos vem no quarto capítulo, onde discutimos como e em 

que condições o UCA foi implementado do ponto de vista das questões infraestruturais 

das escolas participantes. 

Contudo, ciente que esse método por si só é insuficiente para as discussões que 

desenvolveremos ao longo desse texto, buscamos alguns interlocutores que podem ser 

considerados componentes chaves em nossas análises, como por exemplo, Antonio 

Gramsci, Jamil Cury, Janete Maria Lins de Azevedo, Lindomar Boneti, Norberto 

Bobbio, Pablo Gentili, dentre outros, para interpretação e compreensão de alguns 

conceitos elementares, como Estado e políticas públicas educacionais. 

Nossos pressupostos teóricos-metodológicos referem-se a contextos sociais, 

políticos, econômicos e culturais, que foram investigados e interpretados. Por isso, esta 

é uma pesquisa qualitativa, pois consideramos que, nessa abordagem, as especificidades 

do processo de implementação de um Projeto, passarão por várias formas de 

investigação que Creswell (2010, p. 209) denomina de “interpretativa”, onde “os 

pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem”. Para 

Turato (2003, p. 362), “a pesquisa qualitativa buscará interpretar o que as pessoas dizem 

sobre o tal fenômeno e o que fazem ou como lidam com isso”. 
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Quanto ao rigor científico, partimos do pressuposto que, na pesquisa 

qualitativa, a conduta do pesquisador tem implicação direta com a qualidade do que se 

produz. Nesse sentido, André (2013), afirma que  

na perspectiva das abordagens qualitativas, não é a atribuição de um 

nome que estabelece o rigor metodológico da pesquisa, mas a 

explicitação dos passos seguidos na realização da pesquisa, ou seja, a 

descrição clara e pormenorizada do caminho percorrido para alcançar 

os objetivos, com a justificativa de cada opção feita (p. 96). 

 

Além disso, Galeffi (2009), aponta que “o rigor da pesquisa qualitativa diz 

respeito à qualidade de rigor do pesquisador e nada tem a ver com uma exteriorização 

metodológica de passos e regras de como conduzir uma investigação científica 

consistente” (p. 44). Assim, todas as escolhas que fizemos ao longo desta pesquisa, do 

ponto de vista teórico e metodológico, emergiram de um processo consciente e 

reflexivo. 

Para que isso fosse passível de realização, concordamos com Galeffi (2009), 

quando ele afirma que, no itinerário investigativo 

[...] o pesquisador qualitativo mergulha de forma sistemática e intensa 

no corpus que se „oferece‟ a ele como possibilidade de compreensão 

profunda e relacional, tendo como nortes sua preparação e sua 

criticidade em relação ao processo de produção do conhecimento ao 

qual está implicado (p. 56 - grifos do autor). 

 

A descrição pari passu de todo processo de concepção e implementação do 

Projeto foi imprescindível para compreensão dos reflexos da correlação de forças que se 

estabelecem no cenário político e econômico, e reverberaram na materialização das 

ações do UCA. 

A minha participação no acompanhamento e formação dos docentes nas 

escolas participantes do Projeto, foi algo que contribuiu significativamente na 

construção das informações para análises, por conta da implicação com os sujeitos 

colaboradores, por isso, como afirma Macedo (1998, p. 4), foi uma construção conjunta, 

onde trazemos “interpreta-tivamente a voz do ator social para essa pesquisa”.  

Ademais, essa pesquisa tem interfaces com um projeto de pesquisa que o GEC 

desenvolveu em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), com o Centro de Educação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Centro di Ricerca sul‟Educazione ai 
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Media all‟informazione e Allá Tecnologia (CREMIT), da Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, Itália, com o título: “Gestão e Práticas Pedagógicas no âmbito do 

Programa UCA: desafios e estratégias à consolidação de uma política pública para a 

Educação Básica”. Foi iniciada em setembro de 2011 e concluída em dezembro de 

2013, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) – Edital CNPq MEC nº 76.2010 – teve como objetivo geral “investigar os 

desafios e as estratégias que possibilitam a consolidação do Programa UCA nas escolas 

públicas de educação básica dos estados de Santa Catarina e da Bahia, com ênfase na 

gestão e nas práticas pedagógicas” (Projeto UCA BASC, 2011, p. 13). A pesquisa foi 

desenvolvida por uma equipe de pesquisadores vinculados a essas instituições de ensino 

superior. Todos os professores que integraram o Grupo de formadores UCA/Bahia 

estiveram envolvidos com ela e contribuíram no processo de produção das informações. 

Uma das metas da pesquisa acima mencionada foi a produção de quatro 

dissertações e três teses na área de Educação, entre as quais destacamos as que foram 

defendidas por integrantes do GEC e atuantes no Grupo de formadores UCA/Bahia:  

 

 Dissertação (em Educação) de Raquel Souza Zaidan Nassri. Letramento digital: 

um estudo a partir do Programa UCA-Irecê-BA. Defesa: maio de 2013; 

 Tese de doutorado (em Educação) de Maristela Midlej de Araújo. O Professor e 

a Autoria na Cibercultura: redes da criação no cotidiano da escola. Defesa: 

maio de 2014; 

 Tese de doutorado (em Educação) de Salete de Fátima Noro Cordeiro. Análise e 

interpretação do cotidiano escolar a partir da inserção das tecnologias digitais 

móveis: convivendo com espaços múltiplos. Defesa: maio de 2014; 

 Esta Tese de doutorado (em Educação) de Lívia Andrade Coelho. Contextos de 

uma política pública: (des)caminhos dos governos para inserção de tecnologias 

digitais nas escolas públicas.  

 

Nesse contexto, todos os integrantes do grupo de formadores UCA/Bahia que 

trabalhou – 11 professores - no acompanhamento das escolas e na formação dos 

docentes, contribuiu diretamente com nossa pesquisa. Isso porque, ao mesmo tempo em 

que atuavam nas escolas, realizando formação, estavam produzindo dados, se 
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aproximando ainda mais da realidade dessas escolas, trazendo o movimento desse 

cotidiano para as reuniões presenciais que aconteciam na Faced/UFBA. Nessas reuniões 

eram realizados estudos dirigidos, planejamento das formações e discussões das 

atividades desenvolvidas nas escolas. Esses professores também nos ajudaram a 

estabelecer contato com as escolas para agendar entrevistas e visitas para realização das 

observações. Concordamos com Macedo (2009) ao afirmar que “o campo é um contexto 

cultural e político com o qual temos que dialogar e negociar a nossa presença” (p. 95). 

Essas “negociações” foram importantes para que pudéssemos estabelecer relações 

harmoniosas, que muito provavelmente favoreceram todo o processo para construção 

das informações. 

 

1.2 Amostragem e instrumentos utilizados para a produção de informações para 

análises 

 

 A amostra da pesquisa foi formada pelas dez escolas da Bahia participantes do 

piloto do Projeto UCA, cujas atividades tiveram início no ano de 2010. Todas aceitaram 

contribuir com a pesquisa. As instituições (QUADRO 1) que compuseram a amostra 

foram: 

 

QUADRO 1 – Demonstrativo das escolas participantes do piloto do Projeto UCA na Bahia  

MUNICÍPIO ESCOLA REDE Nº. DE 

PROF. 

Nº. DE 

ALUNOS 

  EST. MUN.   

1. Barro Preto Escola Municipal Jesus Bom 

Pastor 

  

X 

 

13 

 

 

151 

2. Gandu Prédio Escolar Argentina 

Castelo Branco 

  

X 

 

25 

 

380 

3. Salvador Escola Municipal Maria 

Antonieta Alfarano 

  

X 

 

10 

 

240 

4. São Sebastião 

do Passé 

Escola Municipal Professor 

Edgar Santos 

  

X 

 

25 

 

280 

5. Irecê Escola Municipal Duque de 

Caxias 

  

X 

 

26 

 

 

456 

6. Itabuna Escola Estadual Padre Carlo 

Salerio 

 

X 

  

18 

 

 

320 

7. Cícero Dantas Escola Estadual Júlia X    
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Montenegro Magalhães 11 163 

8. Feira de 

Santana 

Agrotécnica Dr Francisco 

Martins da Silva 

X   

22 

 

389 

9. Salvador Escola Estadual Lindemberg 

Cardoso 

X   

23 

 

540 

10. Candeias Escola Estadual Professor Dásio 

José de Souza 

X   

18 

 

390 
  Fonte: Direção das escolas (2012). 

 

A produção das informações para análise foi realizada a partir de entrevista 

semiestruturada, a qual é um “poderoso recurso para captar representações, os sentidos 

construídos pelos sujeitos assumem para o etnopesquisador o caráter da própria 

realidade, só que do ponto de vista de quem a descreve” (MACEDO, 2000, p.103). 

Essas entrevistas individuais foram gravadas em áudio, com autorização prévia dos 

sujeitos entrevistados para uso nesta pesquisa; as observações foram quanto à 

infraestrutura das escolas – mobiliário, velocidade da conexão, rede elétrica, local onde 

os laptops eram guardados, como era realizada a recarga das baterias, segurança da 

escola, dentre outros (APÊNDICE II), com o objetivo de verificar as condições de 

ordem infraestrutural dessas escolas, para atendimento às demandas que surgiriam com 

a inserção dos laptops nesses espaços; pesquisa documental, que incluiu revistas, 

relatórios de pesquisas, documentos oficiais de governo, blogs, textos jornalísticos 

disponíveis em portais na internet, dissertações e teses. Concordamos com Ludke e 

André (2005, p. 38), quando assinalam que são considerados documentos “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre 

comportamento humano” e possibilitam identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. 

As entrevistas foram realizadas com o gestor das escolas e os secretários da 

educação dos municípios participantes do Projeto, com uma técnica do Instituto Anísio 

Teixeira
6
, professores do NTM 17

7
, uma professora, representante de uma das IES 

Global, do MEC, e um dos assessores da Presidência da República, que coordenou o 

UCA no período em que foi implementado. A escuta desses diferentes sujeitos que 

                                                           
6
   O Instituto Anísio Teixeira é um órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, planeja e 

coordena estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, informações educacionais e capacitação de 

recursos humanos na área de educação. Disponível em: <educadores.educacao.ba.gov.br/apresentação>. 

Acesso em: 12 fev. 2013.  
7
   NTM 17 – Núcleo de Tecnologia Educacional do Município de Salvador. 
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atuou direta e, ou indiretamente no Projeto, foi de fundamental importância para 

compreender a conjuntura e as nuances que envolveram os processos de implantação e 

implementação do UCA, sob diferentes ângulos e perspectivas, assim como identificar 

possíveis contradições e insuficiências nas ações desenvolvidas.  

Infelizmente, duas entrevistas não foram realizadas: com o secretário estadual 

da educação da Bahia – mesmo após varias tentativas não conseguimos agendar - e com 

um dos assessores da SEED/MEC, que acompanhou o processo de implantação do 

UCA. No entanto, em mensagem encaminhada à nossa solicitação de entrevista, o 

mesmo informou que, desde a extinção da SEED (2011), toda a  coordenação do UCA 

foi passada para a SEB, e que, naquele momento, (2012), estava atuando no 

FNDE/MEC, junto a instrumentalização dos projetos de tecnologia. Assim, sugeriu 

procurar um integrante da equipe da SEB, responsável pelo Projeto. Contudo, não 

conseguimos agendar, pois não houve retorno a nossa solicitação. 

Para preservar a identidade dos sujeitos colaboradores da pesquisa – todos os 

entrevistados – não mencionaremos os nomes, apenas à instituição que dirige ou cargo 

exercido. Quantos aos gestores e secretários da educação das escolas, os nomes dessas 

pessoas serão substituídos por letras, exemplo, Gestor da escola A, B, e assim 

sucessivamente. 

  

1.3 Contatos com o campo: realização das observações 

 

A pesquisa de campo foi iniciada nas escolas em julho de 2012 e concluída em 

janeiro de 2013. Tal decisão foi tomada mediante a incerteza quanto à continuidade do 

piloto do Projeto UCA, e as mudanças
8
 que poderiam ocorrer no quadro de gestores 

municipais a partir de 2013, por conta do processo eleitoral para escolha de prefeito e 

vereadores, gestão 2013/2016. Esses aspectos afetariam, diretamente, o 

desenvolvimento da nossa pesquisa, pois poderíamos chegar às escolas em um momento 

em que, oficialmente, o Projeto já teria sido encerrado, ou encontrar gestores que não 

acompanharam o processo desde o início, o que poderia trazer prejuízos para a produção 

de informações.  

                                                           
8
   Conforme previsto, em todas as escolas municipais houve mudanças de gestores administrativos e 
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Concluída a elaboração dos roteiros para entrevistas e observações, iniciamos a 

observação na escola que eu acompanhava, Escola Municipal Jesus Bom Pastor, no 

município de Barro Preto, como escola modelo/amostra para “testar” os instrumentos 

para construção das informações da pesquisa. Como teríamos a contribuição dos 

professores formadores do grupo UCA/Bahia, seria importante essa experiência, para 

mensurar se seria necessário fazer alguma alteração antes de socializar com eles, para 

realização das demais observações. Definimos iniciar pelas observações, porque essa 

atividade não demandava um contato prévio com pessoas específicas.  

Nessa primeira observação, foram necessárias três adaptações e ou inclusão de 

questões, para atender às situações que foram acontecendo ao longo das interações, 

como:  

I - Identificar na escola quem poderia ajudar com a medição da velocidade da 

internet, visto que faríamos, no mínimo, três medições, em pelo menos três dias 

distintos - para verificar se, de fato, a escola estava recebendo 2MB, conforme 

anunciado pelo MEC quando da implementação do Projeto - e, para tanto, devido à 

localização dessa escola, (distante de nossas residências) não teríamos condições de 

estar na instituição todos esses dias, numa mesma semana. O professor que coordena as 

atividades do UCA na escola, se disponibilizou a realizar essa tarefa. Explicamos os 

procedimentos para realizar a medição: sites específicos, registrar a quantidade de 

laptops conectados à rede no momento da medição, gravar, dar um print na tela com o 

resultado e nos encaminhar por e-mail. Essa medição em momentos distintos – em três 

dias, onde foram utilizados três diferentes sites
9
 - foi para verificarmos a regularidade 

dessa velocidade. Era necessário atentar e registrar se alunos, docentes e técnicos 

administrativos estavam usando os laptops ou outros modelos de computador no 

momento da medição, assim como o quantitativo de máquinas em uso, para averiguar as 

condições de acesso à internet quando os computadores estivessem conectados; 

II - Identificamos que, para além da descrição dos espaços e mobiliários da 

escola – salas de aula, salas da direção, áreas externas, laboratório de informática, 

armários e ou espaços onde são guardados os laptops, rede elétrica, servidor UCA – 

                                                                                                                                                                          
escolar e, inclusive, de seus coordenadores pedagógicos. 
9
   Sites utilizados: <http://simet-publico.ceptro.br/> ; <http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php >; 

<http://www.minhaconexao.com.br/>. 

http://simet-publico.ceptro.br/
http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php
http://www.minhaconexao.com.br/
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seria importante fotografá-los, para que tivéssemos registro das condições físicas desses 

espaços, mobiliário e equipamentos;  

III - Outro item incluído no roteiro foi verificar a quantidade de conexões que 

cada escola dispunha e como eram distribuídas. Isso porque constatamos que, nessa 

escola, antes da implementação do UCA, já tinha o serviço de conexão. Com a 

participação da escola no Projeto, a mesma foi contemplada com mais uma. Assim, a 

equipe gestora da escola definiu que a conexão já existente ficaria para o uso apenas da 

secretaria e direção, e a do UCA, para os alunos e docentes, pois acreditavam que assim 

poderiam melhorar as condições de acesso à rede. 

Realizadas as alterações no roteiro, numa das reuniões presencias do grupo de 

formadores do grupo UCA/Bahia, que aconteciam no GEC, na Faced/UFBA, incluímos 

como ponto de pauta os instrumentos que utilizaríamos para construção de informações, 

para subsidiar as análises em nossas pesquisas.  

Nessa reunião, cada professor formador recebeu uma cópia impressa e outra 

digitalizada – encaminhada via e-mail – do roteiro para as observações. Após a entrega 

desse documento, realizou-se uma exposição oral e minuciosa, objetivando esclarecer 

possíveis dúvidas, pontuando a minha experiência na Escola Municipal Jesus Bom 

Pastor, como, também, para socializar os procedimentos a serem adotados para a 

produção das informações – registro escrito e fotográfico dos ambientes e 

equipamentos.  

Munidos do roteiro, os professores formadores iniciaram a produção dessas 

informações. Essa atividade ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2012. 

Chegando às escolas, conversavam com o gestor e/ou coordenador pedagógico ou o 

coordenador do UCA
10

, que respondiam a alguns questionamentos referentes à 

infraestrutura. Foi solicitado, também, autorização para registrar imagens dos espaços, 

mobiliário e equipamentos disponíveis na instituição. 

Para realização da medição, o professor formador solicitou a colaboração do 

coordenador do UCA, nas escolas onde tinha esse profissional
11

, do servidor 

                                                           
10

   Em algumas escolas, a secretaria municipal da educação designou carga horária específica de um 

professor, já atuante na escola, para que se dedicasse apenas ao projeto. Um professor que tinha 20h na 

escola passou a ter 40h, sendo 20h para dedicação à coordenação do UCA. 
11

   Escola Municipal Jesus Bom Pastor, Escola Municipal Argentina Castelo Branco, Escola Municipal 

Maria Antonieta Alfarano, Escola Municipal Duque de Caxias e Escola Municipal Prof. Edgar Santos. 
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responsável pelo laboratório de informática, nas escolas onde tinha esse espaço
12

 ou do 

coordenador pedagógico, no caso das demais escolas. Todos esses profissionais 

realizavam esse procedimento e encaminhavam o arquivo com o print da medição para 

o e-mail do professor formador, assim como o registro com o quantitativo de 

computadores conectados no momento dessa medição. Esse encaminhava para meu e-

mail.  

Com exceção desse procedimento de medição da velocidade da internet na 

escola, todo o roteiro de observação foi realizado em um dia, por todos os professores 

formadores. Além disso, eles aproveitaram esse momento para agendar a entrevista com 

os gestores das escolas. 

 

1.4 Contatos com o campo: realização das entrevistas 

 

Assim como ocorreu com a observação, iniciei a entrevista com o gestor da 

escola que eu acompanhava – Escola Municipal Jesus Bom Pastor, no município de 

Barro Preto -, como entrevista modelo/amostra, para mensurar se seria necessário fazer 

alguma alteração no roteiro antes de iniciar as entrevistas com os demais gestores. Em 

momento previamente agendado com a gestora, realizei a entrevista. Logo no início, 

constatamos a necessidade de conhecer alguns dados específicos do gestor, que o roteiro 

não contemplava:  

a) formação inicial;  

b) há quanto tempo está como gestor(a) da escola;  

c) há quanto tempo atua na rede pública de ensino.  

Isso porque acreditamos que esses dados nos ajudariam a compreender algumas das 

suas decisões e ou iniciativas. Além disso, algumas questões demandaram 

complementação, para que o entrevistado compreendesse a dimensão da pergunta; a 

questão 2 – como a Sra. vê o Projeto UCA como um todo,? e a questão 5 – que medidas 

precisam ser tomadas para o fortalecimento das ações?; a gestora respondeu a todas as 

perguntas sem esboçar nenhum tipo de constrangimento. 

Numa outra reunião com o grupo de formadores UCA/Bahia, na Faced/UFBA, 

                                                           
12

   Escola Estadual Padre Carlo Salerio. 
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apresentamos esse roteiro para entrevista (APÊNDICE III). Cada professor formador 

recebeu uma cópia impressa e outra digitalizada, encaminhada via e-mail. Fez-se uma 

leitura minuciosa das questões, com comentários sobre a minha experiência com a 

primeira entrevista realizada, ressaltando que poderiam efetuar alguma alteração nas 

perguntas, assim como incluir outras questões, para atender às demandas que poderiam 

surgir ao longo das interações. Ressaltamos a necessidade de solicitar ao entrevistado, 

antes de iniciar a entrevista, autorização para o uso desse conteúdo para na pesquisa. 

Essas entrevistas foram realizadas entre os meses de julho de 2012 e janeiro de 2013.  

Apenas um professor formador não obteve êxito na realização da entrevista. A 

gestora nunca tinha horário disponível, o que demandou a minha interferência. Para 

isso, contactei a gestora por telefone e solicitei que a mesma contribuísse com a 

pesquisa, tendo pontuado o quanto era importante ouvi-la, conhecer a sua experiência e 

vivência, para o estudo e análise do fenômeno pesquisado. Ela concordou e agendou, 

colaborando, conforme solicitei, e respondido a todas as questões. 

A transcrição de todas as entrevistas foram realizadas por mim, pois 

acreditamos que esse processo ofereceria a oportunidade de nos familiarizarmos com o 

conteúdo, antes mesmo de iniciar a categorização das informações.  

Abaixo um demonstrativo (QUADRO 2), sobre as entrevistas realizadas com 

os gestores das escolas participantes do piloto do Projeto UCA na Bahia.  

 

QUADRO 2 – Demonstrativo das entrevistas realizadas com os gestores das escolas 

Escolas Município Data da realização da 

entrevista 

1. Escola Municipal Jesus Bom Pastor Barro Preto 17.07.2012 

2. Prédio Escolar Argentina Castelo Branco Gandu 21.07.2012 

3. Escola Estadual Padre Carlo Salerio Itabuna 23.07.2012 

4. Agrotécnica Dr. Francisco Martins da Silva Feira de Santana 16.08.2012 

5. Escola Municipal Maria Antonieta Alfarano Salvador   22.08.2012 

6. Escola Municipal Duque de Caxias Irecê 07.11.2012 

7. Escola Estadual Lindemberg Cardoso Salvador  22.11.2012 

8. Escola Estadual Julia Montenegro Magalhães Cícero Dantas 28.11.2012 

9. Escola Municipal Professor Edgar Santos São Sebastião do 

Passé 

06.12.2012 

10. Escola Estadual Professor Dásio José de Souza Candeias 23.01.2013 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As demais entrevistas, com a representante da IES global (APÊNDICE IV), do 

MEC (APÊNDICE V), do IAT (APÊNDICE VII), assessor da Presidência da 
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República, coordenador do UCA (APÊNDICE IX) e os secretários municipais da 

educação (APÊNDICE VI) foram realizadas, por esta pesquisadora, no período de julho 

de 2012 a janeiro de 2014.  

Paralelo às entrevistas com os gestores, (07/2012 a 01/2013), iniciamos contato 

telefônico com os(as) secretários(as) municipais da educação, a fim de organizarmos as 

ações necessárias às visitas aos municípios para concretizar as entrevistas. Isto porque 

considerava que quanto mais se aproximava o período da eleição
13

 municipal, poderia 

dificultar o agendamento desse momento, assim como temia a possibilidade do processo 

eleitoral comprometer a produção das informações.  

Iniciamos a entrevista com a secretária da educação do município de Barro 

Preto. A mesma não demonstrou dificuldade em compreender o que foi perguntado, 

assim como não enfrentamos nenhum constrangimento no decorrer da entrevista, quanto 

às perguntas e ou reação da secretária. Durante a entrevista, foram incluídas algumas 

questões:  

a) formação inicial do secretário;  

b) há quanto tempo estava nesse cargo;  

c) por que o município foi escolhido para participar do Projeto;  

d) se ela(e) concordava com os critérios para escolha do município. 

Isso por que, ao tempo em que a(o) secretária(o) falava, percebemos a importância de 

conhecer essas informações, para saber, por exemplo, se acompanhou o processo de 

definição/escolha do município para participar do Projeto. Com exceção do Secretário 

do município de Salvador, as demais entrevistas transcorreram sem intercorrências, 

tendo os secretários respondido a todas as questões. 

Em Salvador, o secretário municipal não teve condições de responder às 

questões:  

1. São do seu conhecimento os critérios utilizados para a escolha das escolas?; 

2. Como e por que o seu município foi integrado ao Projeto? O Sr(a) concorda 

com esses critérios?;  

5. Nos casos em que ocorrem/ocorreram problemas com a implementação do 

Projeto na escola, a quem a secretaria recorre?;  

                                                           
13

   Em outubro de 2012 foi realizada eleição para os cargos de prefeito e vereadores 
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11. Há alguma articulação entre os projetos já existentes na escola e o UCA? 

Se sim, quais são eles e como isso é viabilizado?  

Segundo o secretário, encontrava-se nessa função há menos de dois anos e, por isso, 

afirmou não ter informações que subsidiassem suas respostas. Assim, sugeriu que 

procurássemos a equipe da  Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP), 

setor responsável pelo Núcleo de Educação e Tecnologia (NET/NTM17), que 

acompanhou a implementação do Projeto na escola participante. Procuramos as duas 

professoras desse núcleo, responsáveis por essa atividade. Elas concordaram em nos 

conceder a entrevista. 

Considerando que essas professoras acompanharam desde a entrega dos 

laptops à escola participante do Projeto, optamos por seguir o roteiro completo da 

entrevista elaborada para o secretário, por acreditar que obteríamos informações 

importantes com esses relatos, como de fato aconteceu: complementaram a fala do 

secretário, e agregaram novas informações.  

Essa entrevista foi concedida no dia 28 de fevereiro de 2013, na Faced/UFBA, 

gravada em áudio, com autorização das professoras para utilizar o conteúdo desta na 

pesquisa. 

A seguir um demonstrativo com dados (QUADRO 3) sobre a escola, o 

município de sua localização e a data da realização da entrevista.  

 

QUADRO 3 – Demonstrativo das entrevistas realizadas com os secretários municipais da educação 

Escola Município Data da realização da 

entrevista 

1. Escola Municipal Jesus Bom Pastor Barro Preto 17.07.2012 

2. Prédio escolar Argentina Castelo Branco Gandu 20.07.2012 

3. Escola Municipal Duque de Caxias Irecê 06.08.2012 

4. Escola Municipal Maria Antonieta 

Alfarano 

Salvador 17.09.2012 

5. Escola Municipal Professor Edgar Santos  São Sebastião do Passé 17.09.2012 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

À continuidade das entrevistas, constatamos que duas professoras a serem 

entrevistadas estariam participando de eventos onde iríamos apresentar trabalhos: III 

Seminário Web Currículo
14

, no qual estaria a professora coordenadora da IES Global 

                                                           
14

   III Seminário Web Currículo foi realizado no período de 12 a 14 de novembro de 2012, um evento da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Informações sobre o evento disponíveis em: 

<http://www.pucsp.br/webcurriculo/>. Acesso em: 12 nov. 2013. 

http://www.pucsp.br/webcurriculo/
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(UFRJ), e no Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE
15

), a professora 

representante do MEC, então Diretora de Formulação de Conteúdos Educacionais da 

Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC). 

Motivados por essa expectativa, encaminhamos mensagens para as professoras, 

via e-mail, falando sobre a pesquisa, a importância de ouvi-las e solicitando que nos 

concedessem a entrevista, presencialmente, por ocasião dos eventos citados acima. Elas 

concordaram e, ainda por e-mail, acordamos dia e horário para a conversa. 

A Professora representante da IES Global (UFRJ) respondeu a todas as 

perguntas (APÊNDICE IV); incluímos duas questões:  

a) A senhora percebe alguma diferença entre IES global e IES local?;  

b) Qual a avaliação que a Sra. faz desse modelo? 

Isso por que acreditamos que contribuiria para a compreensão da relação entre as IES, 

assim como nos trariam elementos significativos para nossas análises. 

A Professora representante do MEC não respondeu a duas questões: 

4. Em termos de gestão do Projeto, o que mudou no UCA no governo Dilma?; 

5. Como ocorreu o processo de escolha das escolas que foram contempladas 

com o Projeto piloto? (APÊNDICE V) 

Segundo ela, estava nesse cargo há menos de dois anos e, por isso, não acompanhou o 

processo de implementação desde o início. Indicou um assessor da SEED/MEC que, no 

período inicial do Projeto, atuava no Departamento de Infraestrutura Tecnológica dessa 

Secretaria, o qual acompanhou essa movimentação. No decorrer da entrevista, 

incluímos algumas questões:  

 a) Essa avaliação que a Sra. citou, é uma avaliação feita pelas Universidades ou 

pelo MEC?;  

 b) A Sra. colocou que isso é contrapartida do município. Então quando os 

municípios receberam os laptops eles sabiam que isso era contrapartida?;  

 c) Houve algum intermédio do MEC para uma prioridade (quanto ao PNBL) 

para as 300 escolas onde o Projeto está em andamento?  

 

                                                           
15

   O Congresso Brasileiro de Informática na Educação aconteceu no período de 26 a 30 de novembro de 

2012, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Informações sobre o evento disponíveis em: 

<http://www.cbie.org.br/23-sbie/23-orientacoes.html>. Acesso em: 12 nov. 2013. 

http://www.cbie.org.br/23-sbie/23-orientacoes.html


43 

 

Estas surgiram a partir de alguns elementos constituintes da sua fala, que consideramos 

importantes para obtermos mais informações, pois possivelmente contribuiria com as 

nossas discussões. 

Considerando a importância de ouvir a equipe do Instituto Anísio Teixeira 

(IAT), órgão em regime especial de administração direta da Secretaria da Educação do 

Estado da Bahia, responsável pelo acompanhamento das escolas do Estado, 

participantes do Projeto, fizemos contato telefônico com a Analista de Educação 

Tecnológica, técnica responsável por essa ação. A mesma nos concedeu a entrevista, 

respondeu a todas as questões, compreendendo, sem dificuldade, o que lhe era 

perguntado. Incluímos as questões: a) Há quanto tempo você está no IAT?; b) Por conta 

da extinção da SEED, houve prejuízos para o Projeto?; c) Alguma escola que participa 

do Projeto recebeu recurso extra específico para o UCA?, motivados por alguns 

elementos constituintes da sua fala, pois julgamos que poderia contribuir com nossas 

análises. 

Por último, entrevistamos um dos assessores da Presidência da República, que 

coordenou a implantação e implementação do UCA até o final do Governo Lula (2010), 

por acreditarmos que seria de fundamental importância para a compreensão de todo esse 

processo, assim como poderia nos trazer elementos e informações significativos para a 

pesquisa. Essa entrevista foi realizada em janeiro de 2014, (APÊNDICE IX) no 

município de Salvador. Ele concordou de imediato em nos conceder a entrevista e 

respondeu a todas as perguntas. No decorrer da entrevista, motivado por alguns dados 

constituintes da sua fala, incluímos algumas questões:  

a) Quando o Presidente Lula convida você a assumir os contatos com os 

Ministérios, ele já tinha conversado com o Negroponte?;  

b) Por que foi contratada, especificamente, a professora Lena Lavinas (UFRJ) 

para realizar a avaliação do UCA TOTAL?;  

c) Por que foi escolhida a Fundação Pensamento Digital para avaliar as 

primeiras experiências?;  

d) O que o senhor está chamando de monitoramento?  

 

Finalizada as observações e entrevistas e, após a transcrição, foi iniciado o 

processo de categorização de todo material. No próximo tópico, apresentaremos como 
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foi realizado esse trabalho, assim como a importância do mesmo para a organização das 

informações construídas.  

 

1.5 Organização e codificação das informações produzidas no campo 

 

Para organização das informações, em acordo com as ideias de Minayo; Assis 

e Sousa (2005), adotamos uma categorização a partir das formas como as informações 

foram construídas, como por exemplo: o material gerado a partir das entrevistas, das 

observações e da pesquisa documental.  

Os códigos vieram dos roteiros de entrevistas, das observações da 

infraestrutura das escolas, assim como da literatura que subsidia e norteia nossas 

análises. Isso porque concordamos com Gibbs (2009), quando este afirma que “as 

categorias ou conceitos que os códigos representam podem vir da literatura de pesquisa, 

de estudos anteriores, de tópicos no roteiro da entrevista, de percepções sobre o que está 

acontecendo e assim por diante” (p. 67). Para esse autor 

 

A codificação é um processo analítico fundamental para muitos tipos 

de pesquisa qualitativa. Ela consiste em identificar uma ou mais 

passagens do texto que exemplifiquem alguma ideia temática e ligá-

las a um código, que é uma referência taquigráfica à ideia temática 

(Ibid, p. 77). 

 

Além disso, as categorias delinearam-se também a partir da fala dos sujeitos 

que colaboraram com essa pesquisa, ao nos conceder entrevista. Trouxeram questões e 

situações de significativa importância que, agregadas as informações que construímos 

em contato com o campo, enriqueceram as discussões que faremos nos próximos 

capítulos. Para Moraes e Galiazzi (2001, p. 31), “na categorização, o segundo momento 

da análise, o trabalho dá-se no sentido inverso: estabelecer relações, reunir semelhantes, 

construir categorias”.  

Segundo Minayo; Assis e Souza (2005, p. 193), “como se privilegiou a fala dos 

atores, em cada parte dessa estrutura, sempre que possível, procura-se triangular os 

depoimentos com as observações de campo”. Importante é não perder de vista que, 

nesse momento, o trabalho de categorização deve ser realizado, conforme sinalizam 

Moraes e Galiazzi (2001, p. 19), “sempre em consonância com os objetivos da 
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pesquisa”. Ademais, com a pesquisa documental, conseguimos reunir dados e 

documentos imprescindíveis as nossas interpretações. Para Chizzotti (2010), é 

 

[...] parte integrante de qualquer pesquisa sistemática que precede ou 

acompanha os trabalhos de campo. Ela pode ser um aspecto 

dominante em trabalhos que visam mostrar a situação atual de um 

assunto determinado ou intentam traçar a evolução histórica de um 

problema (p. 18). 
 

Esse material no ajudou na compreensão dos meandros do processo de concepção e 

formulação de uma política pública educacional, para inserção de tecnologia digital na 

escola pública, assim como para as análises das ações inerentes ao processo de sua 

implementação. 

Com o desenvolvimento e o aprimoramento da pesquisa em educação, com 

frequência encontramos discussões sobre diferentes formas de combinar metodologias, 

recorrendo a noções como as de “triangulação”, com o objetivo de legitimar as 

observações e expandir o quantitativo de informações para interpretação e discussão do 

fenômeno em estudo. Para Denzin (1988, p. 318, apud MOREIRA, 2002, p.19), “a 

triangulação é o emprego e combinação de várias metodologias de pesquisa no estudo 

de um mesmo fenômeno”. A “triangulação não representa um conceito 

metodologicamente integrado, mas uma metáfora com um vasto campo semântico” 

(KELLE, 2001; FIELDING e SCHREIER, 2001, apud DUARTE 2009, p. 2). 

  De acordo com Denzin (1988, apud MOREIRA, 2002, p.20), há cinco tipos 

básicos de triangulação:  

1. Triangulação de dados, envolvendo tempo, espaço e pessoas;  

2. Triangulação de pesquisadores, que consiste no uso de múltiplos observadores, 

em lugar de um só;  

3. Triangulação de teorias, que consiste em utilizar mais de um esquema teórico na 

interpretação do fenômeno pesquisado;  

4. Triangulação metodológica, que envolve o uso de mais de um método e pode 

consistir em estratégias intra métodos ou entre métodos;  

5. Triangulação de verificação por sujeitos, na qual os pesquisados examinam e 

confirmam ou negam o que se escreveu sobre eles. 
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Fizemos uma triangulação de dados obtidos com as entrevistas, as observações 

da infraestrutura das escolas e a pesquisa documental, pois acreditamos que assim 

teríamos condições de aprofundar o fenômeno estudado sobre diferentes ângulos e 

circunstâncias e, com isso, reunir elementos para fortalecer o argumento central desta 

tese. Também tivemos a triangulação de pesquisadores, pois a construção das 

informações no campo, entrevistas e observações, foram realizadas com a cooperação 

dos professores formadores do Projeto UCA no Estado da Bahia. 

 

1.6 Características das escolas que compuseram a amostra 

 

Nesse tópico, apresentamos as dez escolas da Bahia participantes do piloto do 

Projeto UCA, que compuseram a amostra da pesquisa, pontuando aspectos quanto a sua 

localização, infraestrutura da instituição, modalidade de ensino ofertada, dentre outros 

aspectos organizacionais, cujos dados poderão nos ajudar a compreender a diversidade 

de situações que identificamos em cada localidade, quanto ao processo de 

implementação e desenvolvimento das atividades do Projeto. 

 

1.6.1 Contexto das escolas municipais: infraestrutura e organização  

 

 O Projeto foi implementado em cinco escolas da rede municipal, em diferentes 

municípios do estado, sendo uma na capital, Salvador e as demais no interior. Destas, 

três estão localizadas na zona urbana e duas na zona rural. A escola com menor número 

de alunos matriculados no ano de 2012 era a Jesus Bom Pastor, no município de Barro 

Preto, com 151; a maior, a Duque de Caxias, em Irecê, com 456 alunos. Nos próximos 

tópicos, apresentaremos as características dessas instituições. 

 

1.6.1.1 Escola Municipal Duque de Caxias  

     

A escola está situada no centro do município de Irecê. Segundo dados do IBGE, 

o número de habitantes estimados para o ano de 2013 foi de 72.041. Sua economia gira 

em torno da produção agrícola, cultiva mamona, feijão, cebola, tomate, beterraba, está 

localizada a uma distância de 478 km da capital, Salvador, na mesorregião Centro Norte 
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Baiano, com um rendimento nominal
16

 médio mensal dos domicílios de R$ 1.756,18 

(IBGE, 2011
17

). Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2010), o município está em 2.161° lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil, e 11° lugar na Bahia. 

Essa instituição oferta o ensino fundamental I, 1º ao 5º ano, funciona em um 

prédio próprio da prefeitura; no ano de 2012 tinha 456 alunos matriculados e 26 

docentes. 

Inicialmente não foi selecionada para participar do Projeto, situação que 

diverge das demais escolas participantes. Passou a integrar o grupo das escolas 

participantes após a secretária municipal da educação demonstrar interesse e solicitar 

formalmente a participação, do município, em um evento realizado na cidade de 

Salvador, em outubro de 2010, onde foram apresentados dados sobre o Projeto UCA, e 

estiveram presentes, dentre outras pessoas, alguns integrantes da coordenação geral do 

Projeto, no MEC. Na oportunidade, a secretária se comprometeu a investir os recursos 

financeiros para adequação da infraestrutura da escola, compra de roteadores, 

disponibilizar internet, mobiliário e equipamentos necessários para receber o Projeto. 

Quando ela nos concedeu a entrevista para essa pesquisa, perguntamos o(s) motivo(s) 

que motivou (aram) a escolha desta escola, em detrimento das demais existentes no 

município, o que ela respondeu: 

 

Na verdade a quantidade de alunos; ela disse (MEC) até 500 alunos; 

é uma escola que estava com a autoestima muito lá embaixo, uma 

escola que inclusive era primeiro lugar no IDEB no município, uma 

escola que funcionava num barracão, não tinha nem muro, pensei 

assim, trazer um elemento como UCA ele vai gerar outras ações 

positivas; a ideia era como compensar a questão, a estrutura, e 

recompensar por ter alcançado um bom índice no IDEB; trazer o 

UCA seria uma forma de melhorar a aprendizagem dos alunos, uma 

forma de forçar também os nossos colegas de governo a reforma da 

escola (Secretária da educação do município). 

 

                                                           
16

   Para o IBGE, rendimento nominal médio mensal dos domicílios é a soma do rendimento nominal 

mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/tabelas_adicionais

.pdf>. Acesso: 20 jul. 2014. 
17

   Síntese das informações do município de Irecê disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/tabelas_adicionais.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/tabelas_adicionais.pdf
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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Após a confirmação da participação do município, em janeiro de 2011, a escola 

recebeu 482 laptops do Projeto UCA. A infraestrutura da instituição passou por uma 

reforma, cinco salas de aula foram construídas, dessas, uma foi equipada com armários 

dispostos em toda a sua extremidade, para guarda dos laptops, e várias tomadas foram 

instaladas para recarrega das baterias desses equipamentos. Nessa sala, foram colocadas 

também algumas mesas e cadeiras, para que professores e coordenadores pudessem 

trabalhar com os alunos ou desenvolver qualquer outra atividade.  

 

 

 
IMAGEM 2 e 3 - Sala onde eram guardados os laptops 

 

 
IMAGEM 4 - Ala recém-construída                                        IMAGEM 5 - Sala recém-construída                 

              

 

A secretaria da educação designou um professor para coordenar as atividades 
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do UCA na escola. Mesmo com a construção da nova ala, a antiga continuou em 

funcionamento. Lá estão salas de aula, sala da direção e dos professores. 

 

IMAGEM 6 - Prédio antigo                                 IMAGEM 7 - Sala de aula 

 

 

 

A escola tinha um laboratório de informática, com uma impressora e quinze 

computadores, frequentado por alunos e professores, para uso pessoal e em atividades 

específicas. Com a chegada dos laptops, o mesmo passou a ser frequentado 

esporadicamente, quando as atividades a serem desenvolvidas não tinha condições de 

serem realizadas com esses equipamentos, como, por exemplo, a edição de vídeos. Com 

o início das atividades do UCA, a secretaria da educação contratou um provedor local 

para conectar a escola à internet. A escola já tinha um link com velocidade prevista de 2 

Mbps, foram contratados mais 2 Mbps. O MEC, no documento oficial do Projeto, 

sinalizou que os alunos poderiam levar o laptop para casa. Contudo, cada escola 

participante definiu se isso aconteceria ou não. Uma das discussões era pela integridade 

física dos alunos, por conta da possibilidade de serem assaltados. Nessa instituição, os 

alunos não estavam autorizados a levar o laptop para casa. 
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IMAGEM 8 - Laboratório de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.6.1.2 Prédio Escolar Argentina Castelo Branco  

 

A escola está situada no centro do município de Gandu. Segundo o IBGE, o 

número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 32.814. Está localizada a 

uma distância de 295 km da capital, Salvador, na mesorregião Sul Baiana, cuja 

economia gira em torno do cultivo do cacau, com um rendimento nominal médio 

mensal dos domicílios de R$ 1.617,61 (IBGE, 2011
18

). Segundo o PNUD (2010), está 

em 3.448° lugar no ranking do IDH no Brasil, e 62° lugar na Bahia. 

Essa instituição oferta o ensino fundamental I, 1º ao 4º ano, funciona em um 

prédio próprio da prefeitura; no ano de 2012 teve 380 alunos matriculados e 25 

docentes. 

Assim como a Escola Duque de Caxias, com a implementação do Projeto 

UCA, esta também passou por algumas reformas e alterações na infraestrutura física. A 

administração municipal autorizou a revisão da rede elétrica, instalação de tomadas em 

todas as salas de aula, substituição das carteiras de braço por mesa com cadeiras, 

armários para guarda dos laptops, e designou um professor especificamente para 

coordenar as atividades do Projeto, com dedicação de 20h semanais. 

 

 

                                                           
18

   Síntese das informações do município de Gandu disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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IMAGEM 9 - Tomadas instaladas nas salas           IMAGEM 10 - Armário para guarda  

 

 

 

 

IMAGEM 11 - Mobiliário das salas                               IMAGEM 12 - Laboratório de informática 

 

 A escola já tinha internet, com velocidade prevista de 2Mbps, devido ao 

laboratório de informática, que contava com dezessete máquinas adquiridas através do 

Proinfo. Os alunos estavam autorizados a levar os laptops para casa esporadicamente. 

Duas ou três vezes por semana, e avisavam aos responsáveis por eles, para que nesse dia 

não retornassem sozinhos para casa. 

 

1.6.1.3 Escola Municipal Jesus Bom Pastor  

 

A escola está situada no centro do município de Barro Preto. Segundo o IBGE, 

o número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 6.767. Está localizada a 

uma distância de 447 km da capital, Salvador, na mesorregião Sul Baiana, cuja 
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economia gira em torno do cultivo do cacau, com um rendimento nominal médio 

mensal dos domicílios de R$ 1.018,09 (IBGE, 2011
19

). Segundo o PNUD (2010), está 

em 4.101° lugar no ranking do IDH no Brasil, e 144° lugar na Bahia. 

Essa instituição oferta a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental, funciona em um prédio alugado pela prefeitura; no ano de 2012 tinha 151 

alunos matriculados e 13 docentes. 

A secretaria da educação designou um professor para coordenar as atividades 

do Projeto, com dedicação de 20h semanais. Não houve reforma na escola, nem revisão 

da rede elétrica, pois esta já era trifásica. Para recarga dos laptops, a secretaria da 

educação adquiriu filtros de linha e dois armários de aço para guarda. Para melhor 

acomodação dos laptops nos armários, o professor coordenador improvisou com 

papelão a divisão do espaço interno (VER IMAGEM 16). Quanto ao mobiliário das 

salas de aula, há cadeiras de braços, como também mesas com carteiras, essas, 

geralmente, disponíveis nas salas da educação infantil. 

 

IMAGEM 13 - Armário para guarda                            IMAGEM 14 - Mobiliário das salas 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  Síntese das informações do município de Barro Preto disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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IMAGEM 15 - Mobiliário das salas                                            IMAGEM 16 - Recarga do laptop (atrás da criança) 

 

 
  

A escola não dispõe de laboratório de informática. Antes da implementação do 

Projeto, apenas a secretaria estava conectada à internet, via rádio. Com o UCA, 

receberam um link com velocidade prevista de 2 Mbps para conexão dos laptops. Os 

alunos levavam o laptop para casa esporadicamente. 

 

1.6.1.4 Escola Municipal Professor Edgar Santos  

 

A escola está situada na zona rural do município de São Sebastião do Passé. 

Segundo dados do IBGE, o número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 

45.090. Está localizada a uma distância de 58 km da capital, Salvador, na região 

Metropolitana, cuja economia gira em torno do cultivo da mandioca e pecuária, com um 

rendimento nominal médio mensal dos domicílios de R$ 1.618,70 (IBGE, 2011
20

). 

Segundo o PNUD (2010), está em 2.964° lugar no ranking do IDH no Brasil, e 38° 

lugar na Bahia. 

Essa instituição oferta a educação infantil e o ensino fundamental, funciona em 

um prédio próprio da prefeitura; no ano de 2012 tinha 280 alunos matriculados e 25 

docentes. 

Com a entrega dos laptops do Projeto à escola, a secretaria da educação 

viabilizou a instalação de tomadas em todas as salas de aula, revisão da rede elétrica e 

                                                           
20

    Síntese das informações do município de São Sebastião do Passé disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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compra de arquivos de aço para guarda dessas máquinas. Os alunos levavam o laptop 

para casa esporadicamente. 

 

IMAGEM 17 - Guarda dos laptops                       IMAGEM 18 - Guarda dos laptops 

 

A secretaria designou um professor, com uma carga horária de 40h semanais, 

para coordenar as atividades do Projeto. O mobiliário das salas é composto por mesas e 

cadeiras. A escola dispõe de um laboratório de informática, em pleno funcionamento, 

com dez computadores conectados à internet através do Governo Eletrônico Serviço de 

Atendimento ao Cidadão (GESAC), com velocidade prevista de 5 Mbps, que também 

passou a atender ao UCA. 

 

IMAGEM 19 - Sala de aula                                               IMAGEM 20 - Laboratório de informática 
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1.6.1.5 Escola Municipal Maria Antonieta Alfarano  

 

A escola está situada no bairro de Cajazeiras XI, município de Salvador, capital 

do estado da Bahia. Segundo o IBGE, o número de habitantes estimados para o ano de 

2013 era de 2.883.682. Sua economia gira em torno da indústria, do comércio, turismo e 

prestação de serviços. Com um rendimento nominal médio mensal dos domicílios de R$ 

3.064,10 (IBGE, 2011
21

).  Segundo o PNUD (2010), está em 383° lugar no ranking do 

IDH no Brasil, e 1° lugar na Bahia. 

A instituição oferta a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental, em um prédio próprio da prefeitura; no ano de 2012 teve 240 alunos 

matriculados e 10 docentes.  

A rede elétrica não passou por revisão, que é monofásica, assim também como 

não instalaram tomadas nas salas de aula; dispunha de três estabilizadores para recarga 

das baterias. Por conta disso, os docentes solicitavam que os alunos levassem os laptops 

para a escola sempre com as baterias carregadas, pois temiam que a rede elétrica não 

suportasse tanto aparelhos conectados a ela.  

Foi iniciada uma reforma na escola no mês de janeiro de 2012, não concluída 

até 2013, quando os formadores estavam acompanhando as atividades do Projeto na 

escola. Não há conectividade alguma à internet, os laptops são usados mesmo assim. A 

operadora responsável pela conexão das escolas informou à direção, que o circuito de 

internet foi instalado em outro local. Segundo a operadora, local este cujo endereço 

constava no sistema do MEC, o qual não correspondia à localização da escola. Mesmo 

após as devidas retificações e diversos contatos com o FNDE/MEC, realizados pela 

coordenação da escola e equipe da secretaria da educação, até o final do ano de 2012 a 

escola continuava sem internet. 

A secretaria da educação designou um professor, tendo estabelecido uma carga 

horária especifica, 20h semanais, para que coordenasse as atividades do Projeto.  

No mobiliário das salas, encontramos mesas com cadeiras na educação infantil 

e carteiras com braço no ensino fundamental. 

                                                           
21

    Síntese das informações do município de Salvador disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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IMAGEM 21 - Salas da educação infantil              IMAGEM 22 - Salas do ensino fundamental 

 

Inicialmente, os laptops ficavam guardados em caixas na secretaria. No 

entanto, como a escola não dispunha de vigilância eletrônica ou guarda municipal para 

segurança do prédio, a gestão decidiu entregar aos alunos, deixando que ficassem com 

os computadores durante todo o ano letivo, com devolução prevista para o final do ano. 

A escola não tinha laboratório de informática. 

 

 

1.6.2 Contexto das escolas estaduais: infraestrutura e organização  

 

O Projeto foi implementado em cinco escolas da rede estadual, em diferentes 

municípios do estado, sendo uma na capital, Salvador e as demais no interior. Destas, 

quatro estão localizadas na zona urbana e uma na zona rural. A escola com menor 

número de alunos matriculados no ano de 2012 era a Júlia Montenegro Magalhães, no 

município de Cícero Dantas, com 163; a maior, Lindemberg Cardoso, em Salvador, com 

540 alunos. Nos próximos tópicos, apresentaremos as características dessas instituições. 

 

1.6.2.1 Escola Padre Carlo Salerio  
      

A escola situa-se no bairro São Pedro, município de Itabuna. Segundo o IBGE, 

o número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 218.124. Está localizada a 

uma distância de 426 km da capital, Salvador, no sul do Estado, a economia gira em 

torno da indústria, comércio, serviços e do cultivo do cacau, com um rendimento 
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nominal médio mensal dos domicílios de R$ 2.003,38 (IBGE, 2011
22

). Segundo o 

PNUD (2010), está em 5° lugar no ranking do IDH na Bahia, e 1.456° lugar no Brasil. 

 Essa instituição oferta os anos finais do ensino fundamental e a educação de 

jovens e adultos (EJA), em um prédio próprio do estado da Bahia; em 2012 tinha 320 

alunos matriculados e 18 docentes. 

Dispõe de um laboratório de informática, com dez máquinas conectadas à 

internet, com velocidade prevista de 2 Mbps. Em 2012, todas as máquinas estavam 

funcionando, mas, em 2013, apenas 4, pois faltava suporte técnico para manutenção.  

 

IMAGEM 23 – Laboratório de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os laptops foram entregues aos alunos para que ficassem com eles durante todo 

o ano letivo, com devolução prevista para o final do ano, pois a escola não tinha espaço 

disponível e adequado para guardar esses equipamentos. Não foi realizada revisão na 

rede elétrica até o final do ano de 2012, ainda que a gestão da escola tenha encaminhado 

solicitações à secretaria da educação do estado, com demanda, inclusive, para a 

mudança de fase da rede elétrica, era monofásica; a direção da escola providenciou a 

instalação de algumas tomadas no pátio da escola, para que os alunos pudessem efetuar 

recarga da bateria dos laptops. No entanto, constantemente as tomadas “fumaçavam” 

por conta dos laptops carregando, o que motivou a direção orientar os alunos a levar as 

máquinas para escola com a bateria carregada.  

 

                                                           
22

  Síntese das informações do município de Itabuna disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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IMAGENS 24 e 25 – Pátio da escola 

 

A coordenadora pedagógica da escola acompanhava e coordenava as atividades 

do UCA, ainda que estivesse sobrecarregada com as demais funções que desempenhava 

na escola, inerentes ao seu cargo, pois não tinha carga horária específica para o Projeto. 

Quanto ao mobiliário das salas de aula, havia carteiras com braços.  

  

IMAGENS 26 e 27 – Salas de aula 

 

 

1.6.2.2 Agrotécnica Dr. Francisco Martins da Silva  

 

A escola situa-se na zona rural do município de Feira de Santana. Segundo o 

IBGE, o número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 606.139. Está 

localizada a uma distância de 108 km da capital Salvador, centro norte baiano, a 

economia gira em torno da indústria, comércio, serviços e agropecuária, com um 
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rendimento nominal médio mensal dos domicílios de R$ 2.372,90 (IBGE, 2011
23

). 

Segundo o PNUD (2010), está em 1546° lugar no ranking do IDH no Brasil, e 5° lugar 

na Bahia. 

Essa instituição oferta ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA) e 

educação profissional, em um prédio próprio do estado da Bahia; em 2012 tinha 389 

alunos matriculados e 22 docentes. 

Foram adquiridos pela secretaria da educação alguns armários para guardar os 

laptops. Os alunos levavam os laptops para casa esporadicamente. Não houve uma 

revisão da rede elétrica da escola após a implementação do Projeto UCA. Para recarga 

das baterias, utilizavam os estabilizadores do laboratório de informática. Uma parte 

deles ficava guardada na sala da diretoria, e a outra,– o quantitativo mais utilizado -, na 

sala provisória do UCA, a da mecanografia. O mobiliário das salas de aula era composto 

por mesa com cadeira.  

 

 IMAGENS 28 e 29 - Laboratório de informática e sala de aula 

 

 

 

  

 

 

 

 

A escola estava conectada à internet pela GESAC, com velocidade de 1 Mbps, 

e com o início do Projeto UCA, a direção contratou um provedor local, com velocidade 

prevista de 2 Mbps, pago com recursos financeiros de outros projetos desenvolvidos na 

instituição, para atender às demandas do UCA.  Na escola era ofertado um curso de 

informática (escola técnica), com um professor dessa área. Esse profissional 

esporadicamente acompanhava as atividades desenvolvidas no Projeto. 

 

                                                           
23

   Síntese das informações do município de Feira de Santana disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes


60 

 

1.6.2.3 Escola Estadual Júlia Montenegro Magalhães  

 

A escola situa-se no centro do município de Cícero Dantas, Bahia. Segundo o 

IBGE, o número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 34.424. Está 

localizada a uma distância de 300 km da capital, Salvador, no semiárido baiano, a 

economia gira em torno da agricultura, cultivo do feijão e milho, indústria e comércio, 

com um rendimento nominal médio mensal dos domicílios de R$ 1.218,38 (IBGE, 

2011
24

). Segundo o PNUD (2010), está em 225° lugar no ranking do IDH na Bahia, e 

4.515° lugar no Brasil. 

Essa instituição oferta os anos finais do ensino fundamental, em um prédio 

próprio do estado da Bahia; em 2012 tinha 163 alunos matriculados e 11 docentes. 

 Não passou por reforma ou adaptações na infraestrutura física após o 

recebimento dos laptops. Assim que essas máquinas foram entregues à escola, a mesma 

foi arrombada e 40 (quarenta) laptops foram furtados. A direção fez um boletim de 

ocorrência na delegacia local e enviou dois ofícios: ao MEC, relatando o ocorrido, 

pontuando inclusive que a escola tinha recebido 179 máquinas, no entanto, naquele ano, 

2010, havia 346 alunos matriculados; à Secretaria Estadual da Educação, solicitando 

que algumas medidas fossem tomadas, as grades estavam quebradas, não tinha 

vigilante, para segurança do prédio e revisão da rede elétrica, era monofásica. Apesar da 

notificação recebida pelo MEC, não houve reposição dos laptops, assim como a 

Secretaria da Educação também não atendeu as solicitações da escola naquele período.  

A direção da escola tomou a iniciativa de colocar grades de segurança nas 

janelas. Quanto à rede elétrica, até o ano de 2012 o problema persistiu, rede monofásica, 

em todos os momentos em que as baterias estavam sendo recarregadas, acontecia queda 

de energia. Para essa recarga, utilizavam os estabilizadores do laboratório de 

informática. Em decorrência desses problemas com a rede elétrica, os professores 

solicitavam aos alunos que trouxessem os laptops com as baterias carregados de casa. 

Como não tinham armários disponíveis para guarda, os mesmos ficavam dentro de 

caixas, nesse laboratório. 

                                                                                                                                                                          
tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 
24

   Síntese das informações do município de Cícero Dantas disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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IMAGEM 30 e 31 - Laboratório de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse laboratório, tinha vinte computadores, os quais estavam conectados à 

internet, com velocidade prevista de 2 Mbps, conexão esta disponibilizada para o UCA. 

A escola não tinha coordenador pedagógico, por isso, a gestora era quem intermediava e 

acompanhava todas as ações e atividades do Projeto. Quanto ao mobiliário das salas de 

aula, encontrávamos mesas com cadeiras e também carteiras de braço.  

IMAGENS 32 e 33 - Salas de aula 
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1.6.2.4 Escola Estadual Professor Dásio José de Souza  

 

 

A escola situa-se no bairro São Francisco, município de Candeias, na região 

metropolitana da capital, Salvador, a uma distância de 46 km desta. Segundo o IBGE o 

número de habitantes estimados para o ano de 2013 era de 84.419. A atividade 

econômica gira em torno de um parque industrial, além de fazer parte do Centro 

Industrial de Aratu, e estar próxima da Refinaria Landulfo Alves
25

, com um rendimento 

nominal médio mensal dos domicílios de R$ 1.640,86 (IBGE, 2011
26

). Segundo o 

PNUD (2010), está em 11° lugar no ranking do IDH na Bahia, e 2.161° lugar no Brasil. 

Essa instituição funciona apenas no turno noturno, oferta ensino médio e a 

educação de jovens e adultos (EJA), em um prédio construído pela prefeitura, num 

terreno de propriedade do estado da Bahia; em 2012 tinha 390 alunos matriculados e 18 

docentes. Nesse mesmo prédio, no diurno, funciona uma escola do município. 

Quanto à infraestrutura, após o inicio das atividades do Projeto, em julho de 

2012, com recursos próprios da escola, oriundos de outros programas em 

desenvolvimento, a direção custeou a revisão da rede elétrica e comprou filtros de linha 

para recarga das baterias dos laptops. Os mesmos ficavam guardados em caixas e 

estante de aço, em um espaço anexo à sala da direção. Os alunos não estavam 

autorizados a levar o laptop para casa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

   A Refinaria Landulpho Alves (RLAM) foi a primeira refinaria nacional de petróleo. Sua criação, em 

setembro de 1950, foi impulsionada pela descoberta do petróleo na Bahia. Dados disponíveis em: 

<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-landulpho-

alves-rlam.htm>. Acesso: 10 set. 2014.   
26

  Síntese das informações do município de Candeias disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sin

tese-das-informacoes>. Acesso 18 mar. 2014. 

 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-landulpho-alves-rlam.htm
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-landulpho-alves-rlam.htm
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=291460&idtema=16&search=bahia|irece|sintese-das-informacoes
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IMAGEM 34 - Recarga das baterias              IMAGEM 35 - Guarda dos laptops 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Nas salas de aula, havia disponível cadeira com braço, assim como carteiras 

com cadeiras.  

 
IMAGENS 36 e 37 - Salas de aula 

 

 

Assim como as demais escolas da rede estadual, esta também não possui 

coordenador pedagógico. Segundo informações da gestora, como a escola funciona 
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apenas um turno, a mesma não tem vice-diretor, conta apenas com um secretário, que a 

auxilia nas atividades organizacionais e administrativas da instituição. Todas as 

atividades do Projeto são acompanhadas e coordenadas pela gestora da escola. 

A escola não tem laboratório de informática. Quanto à internet, antes da 

implementação do Projeto apenas um computador da secretaria estava conectado. Esse 

link foi utilizado para a conexão da rede UCA, com velocidade prevista de 2 Mbps.

  

1.6.2.5 Escola Estadual Lindemberg Cardoso  

 

A escola está situada no bairro de Praia Grande, município de Salvador, capital 

do estado da Bahia. Segundo o IBGE, o número de habitantes estimados para o ano de 

2013 era de 2.883.682. Sua economia gira em torno da indústria, do comércio, turismo e 

prestação de serviços. Com um rendimento nominal médio mensal dos domicílios de R$ 

3.064,10 (IBGE, 2011). Segundo o PNUD (2010), está em 1° lugar no ranking do IDH 

na Bahia, e 383° lugar no Brasil. 

Essa instituição oferta os anos finais do ensino fundamental, em um prédio 

próprio do Estado; no ano de 2012 teve 540 alunos matriculados e 23 docentes.  

A rede elétrica não passou por uma revisão quando os laptops foram entregues 

à escola. Consequentemente, com a nova demanda por energia, ocorreu um curto 

circuito na instituição, o que motivou o fechamento da escola por alguns dias. A direção 

adquiriu filtros de linha para recarga das baterias dos laptops. No entanto, os docentes 

solicitavam que os alunos levassem os laptops para a escola sempre com as baterias 

carregadas, pois temiam que a rede elétrica não suportasse tantos aparelhos ligados a 

rede, e isso causasse um acidente de maior proporção.  

A escola tinha um laboratório de informática, com dez computadores 

conectados à internet, via GESAC, com 1 Mbps. Até o ano de 2012, a operadora 

responsável pela conexão nas escolas não tinha instalado a banda larga prevista, por 

questões técnicas, em razão da localização desta escola. Nesse laboratório, os laptops 

ficavam guardados em caixas, pois não havia armários disponíveis para eles. Era nesse 

espaço que a direção da escola realizava a recarga da bateria dos laptops, utilizando, 

para isso, os estabilizadores. 
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IMAGEM 38 - Laboratório de informática 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas salas de aula, o mobiliário encontrado eram cadeiras com braço. Não havia 

tomadas disponíveis para recarga das baterias, em quantitativo suficiente para atender as 

demandas dos alunos. De duas ou três que existiam nas salas de aula, apenas uma 

funcionava, em outras apenas duas, mas nunca todas em funcionamento. 

IMAGENS 39 e 40 - Salas de aula 

 

Segundo a técnica do IAT que nos concedeu entrevista, a Superintendência de 

Organização e Atendimento da Rede Escolar (SUPEC), setor que integra a estrutura da 

Secretaria Estadual da Educação na Bahia, elaborou um plano para adaptação da 

infraestrutura das escolas, para atendimento às especificidades do Projeto UCA; a escola 

Lindemberg está experimentando esse plano (construção de armários, adaptação da rede 

elétrica, etc) como teste, em uma primeira sala, para posteriormente avaliar os 

resultados e, a depender destes, expandir para as demais escolas da rede estadual. No 
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entanto, até o final do ano de 2012 essa reforma não tinha sido finalizada. 

No próximo capítulo, a partir das falas de secretários de educação e gestores 

das escolas, nas entrevistas que nos concederam, discutiremos questões inerentes ao 

processo de implementação que impactou diretamente nas ações desenvolvidas no 

cotidiano das escolas participantes do Projeto. Dentre outras coisas, como eles analisam 

essas questões, as limitações das suas secretarias para cumprir o acordo de Cooperação 

Técnica celebrado com o MEC, para adesão a esse Projeto, e as perspectivas futuras em 

relação às ações para inserção de tecnologias digitais nas escolas públicas. 
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CAPÍTULO 2 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PROCESSO DE 

INFORMATIZAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Este capítulo iniciamos com o histórico do desenvolvimento do Estado e sua 

organização política, para compreensão de como são estabelecidas a correlação de 

forças, e como isso reverbera na implementação das políticas. Além disso, apresentamos 

um breve histórico da política de informática brasileira, narrando como as tecnologias 

digitais chegaram ao Brasil para atender a setores e/ou interesses, as divergências que 

existiram entre o governo, empresas e indústrias nesse processo de organização e 

implementação do setor, seus desdobramentos no campo político, econômico e na 

sociedade civil, como tudo isso reverberou e ainda repercute na educação, e os 

primeiros projetos e programas para inserção dessas tecnologias nas instituições 

escolares até o limiar deste século. No âmbito desses projetos e programas, veremos 

como os docentes pesquisadores, vinculados a instituições de ensino superior, passaram 

a integrar comissões formadas pelo governo, para elaborar as diretrizes e normas para 

essas ações, qual era o foco desses pesquisadores e como este se relacionava com os 

objetivos da política. 

  

2.1 O desenvolvimento do Estado e sua organização política  

 

Para compreensão do papel e nível de interferência da correlação de forças e 

assimetrias territoriais nas ações de governo, no bojo das ações e relações políticas, 

econômica e social que caracteriza as demandas do Estado moderno democrático, se faz 

necessário conhecer o processo histórico da organização do cenário político da 

sociedade, para que tenhamos elementos para análises e discussões. Para tanto, é 

importante compreender a origem do Estado, assim como distinguir o conceito de 

Estado e governo que, em alguns momentos no cotidiano, os cidadãos compreendem 

que se trata da mesma organização política. Apesar de diferenças fundamentais, estes 

conceitos estão imbricados. 

Segundo Dalari (1998, p. 22), o conceito de Estado (do latim status = estar 

firme), significa situação permanente de convivência e está ligada à sociedade política; 

aparece pela primeira vez no livro "O Príncipe", de Maquiavel, escrito em 1513. 
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Durante os séculos XVI e XVII a expressão foi sendo admitida em escritos franceses, 

ingleses e alemães. Na Espanha, até o século XVIII, aplicava-se também ao conceito de 

Estado a grandes propriedades rurais de domínio particular, cujos proprietários tinham 

poder jurisdicional.  

 É certo, que a definição de Estado, indicando uma sociedade política, só 

aparece no século XVI e, segundo Dalari (1998), este é um dos argumentos para alguns 

autores como Lawrence Krader e Hermann Heller, que não admitem a existência do 

mesmo antes do século XVII. Para esses autores, entretanto, sua tese não se reduz a uma 

questão de nome, sendo mais importante o argumento de que o termo Estado só pode 

ser aplicado com propriedade à sociedade política, dotada de certas características bem 

definidas. No entanto, para Dalari (1998), esses autores admitem que a sociedade ora 

denominada Estado seja, na sua essência, igual à que existiu anteriormente, embora com 

nomes diversos. Dá essa definição a todas as sociedades políticas que, com autoridade 

superior, fixaram as regras de convivência de seus membros.  

 Para Bobbio (1987, p. 73), Estado é o ordenamento político de uma 

comunidade, que “nasce da dissolução da comunidade primitiva fundada sobre os laços 

de parentesco e da formação de comunidade mais amplas, derivadas da união de vários 

grupos familiares por razões de sobrevivência interna (sustento) e externa (a defesa)”. O 

autor pontua ainda que, esse ordenamento nem sempre existiu, mas nasceu numa época 

recente, como fenômeno que aparece num certo momento da evolução da humanidade. 

Nessa vertente, Aristóteles, no seu livro “A Política”, também atribui a origem do 

Estado enquanto Polis ou cidade, a passagem da humanidade das formas primitivas às 

formas mais evoluídas de sociedade. 

Por motivos econômicos, a definição de maior repercussão prática, segundo 

Bobbio (1987), foi e continua sendo a de Marx e Engels. A argumentação de ambos está 

claramente exposta por Engels numa de suas principais obras, "A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado", escrita em 1884.  Nessa obra, além de negar que o 

Estado tenha nascido com a sociedade, Engels afirma que ele "é antes um produto da 

sociedade, quando ela chega a determinado grau de desenvolvimento" (1884, p. 122). 

Dalari (1998, p. 23), classifica em dois grandes grupos as principais teorias que 

explicam a formação do Estado, quais sejam: 

a) Teorias que afirmam a formação natural ou espontânea do Estado, não 
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havendo entre elas uma coincidência quanto à causa, mas tendo todas em comum a 

afirmação de que o Estado se formou naturalmente, não por um ato puramente 

voluntário; 

b) Teorias que sustentam a formação contratual dos Estados, apresentando em 

comum, apesar de também divergirem entre si quanto às causas, a crença em que foi a 

vontade de alguns homens, ou então de todos os homens, que levou à criação do Estado.      

Assim, temos como princípio norteador para nossas discussões neste texto, que 

a constituição do Estado é uma demanda que surge do processo de desenvolvimento da 

humanidade, e sofre modificações ao longo do tempo para responder às necessidades 

desta. Consideramos, nesta perspectiva, a definição de Estado de Morin (1977), a qual 

caracteriza a organização política da sociedade dos últimos dois séculos, ao definir que 

Estado  

É o aparelho dos aparelhos, que concentra em si o aparelho 

administrativo, o aparelho militar, o aparelho religioso e, depois, o 

aparelho policial. O aparelho administrativo impõe a toda a sociedade 

a organização «maquinai», no sentido em que este termo significa 

regra uniformizada, inflexível «mecânica»; a religião e o exército 

impõem, cada um, a sua maquinalidade própria, feita em ambos os 

casos de ritual (preponderante na religião) e de disciplina 

(preponderante no exército) (p. 230). 

 

É fato, que a relação entre Estado e sociedade sofreu modificações ao longo 

dos tempos, motivado pelo desenvolvimento do comércio e da indústria, e 

consequentemente, pelas transformações do ambiente político, econômico e social. Para 

Bobbio (1987) e Dalari (1998), foi através de três grandes movimentos político-sociais, 

no século XVIII, que teve início a quarta fase de transformação, a qual conduziria ao 

Estado Democrático; o primeiro desses movimentos foi a Revolução Inglesa (1640-

1689), o segundo a Revolução Americana (1776-1781) e o terceiro a Revolução 

Francesa (1789-1799). 

Foram esses movimentos, expressões dos ideais e disputas predominantes nos 

Estado da Europa do século XVIII, que determinaram as diretrizes na organização 

política, tendo motivado a elaboração das Constituições. Segundo Dalari (1998, p. 72), 

nesse período, “sob influência do jusnaturalismo
27

, amplamente difundido pela obra dos 

                                                           
27

   Defendiam os direitos naturais, de que todos têm direito à vida, ao que é necessário à sobrevivência de 

seu corpo, e à liberdade, independente da posição que ocupam na sociedade. 
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contratualistas
28

, afirma-se a superioridade do indivíduo, dotado de direitos naturais 

inalienáveis que deveriam receber a proteção do Estado”. Além disso, é nesse século 

que tem origem a ideia moderna de um Estado democrático, bem como a exigência de 

organização e funcionamento do mesmo, tendo em vista a proteção dos valores 

fundamentais do cidadão, a exemplo da liberdade e da igualdade, tendo consolidado a 

ideia de Estado Democrático como ideal supremo. Para Novaes (2013), 

os Estados constitucionais nasceram, assim, sob o signo da esperança 

de construir comunidades de indivíduos, todos iguais em direito, 

fraternal e mutuamente respeitados e livres para manifestar suas 

vontades individuais e soberanas, cujo único limite seria a 

individualidade e liberdade alheia (p. 235).  

 

Nesse contexto, segundo Dalari (1998, p. 60), no início do século XIX, “os 

partidos políticos se impuseram como o veículo natural da representação política” e se 

afirmaram como “instrumentos eficazes da opinião pública, dando condições para que 

as tendências preponderantes no Estado influam sobre o governo” (Ibid). Em 

consequência, multiplicaram-se, apresentando as mais variadas características e 

interesses, seja econômico ou para resguardar os direitos do cidadão. 

Consequentemente, as relações estabelecidas entre sociedade civil e partidos 

políticos para gestão do Estado, vem sofrendo alterações significativas ao longo dos 

últimos dois séculos, causadas, principalmente, pela Revolução Industrial e os avanços e 

modificações pelas quais passaram o capitalismo. Essas alterações foram marcadas por 

distintas organizações políticas, que se estendem da monarquia à democracia e aos 

Estados totalitários, acompanhadas do estabelecimento de correlação de forças entre os 

quadros políticos que atuaram e atuam diretamente para gerir o Estado, e as demais 

instituições, empresas e indústrias influentes na sociedade civil. Por isso, acreditamos 

que “o Estado que temos hoje é produto da sobreposição das numerosas agendas que 

foram sendo construídas, negociadas, modificadas ou mesmo descartadas ao longo da 

história [...]” (SERAFIM, 2012, p. 124). Para essa autora, o que muda é a agenda do 

Estado, a qual compreendemos como instrumento que reflete a priorização de áreas e 

problemas a serem contemplados pelas plataformas de trabalho de um governo ou dos 

                                                           
28

   As três principais teorias contratualistas foram de Hobbes, Locke e Rousseau, que utilizavam dos 

conceitos de "estado de natureza" e de "estado civil", para discutir a origem do Estado. Para esses autores, 

a passagem do estado de natureza à sociedade civil, se dá por meio de um contrato social, onde se cria e 

aplica as leis, constituindo-se assim as autoridades políticas. 
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organismos multilaterais. 

No tocante a agenda de governo, não se pode negligenciar os efeitos da 

globalização nesta. Por isso, nos reportamos a Milton Santos, em entrevista concedida e 

publicada no Jornal Folha de São Paulo, no ano de 2001, quando este faz uma reflexão 

sobre os novos rumos da política nesse cenário. Milton Santos afirmou que 

A política deixou de ser feita por institutos, instituições, governos e 

passou a ser feita por grandes empresas. É evidente que ainda há 

governos, é evidente que organismos internacionais buscam criar uma 

moralidade internacional, é evidente que a globalização permitiu que 

se criasse no mundo inteiro uma enorme possibilidade de movimentos 

independentes, que discutem e defendem amplas causas humanitárias. 

Mas o poder sobre a produção, sobre o trabalho e a vida das pessoas é 

potencializado nas mãos de um número de empresas cada vez menor. 

Esse é que é o problema. 

 

Ainda segundo Santos (2001), “a globalização é mais um momento da 

condução da história da humanidade [...]. Nós alcançamos uma aceleração das técnicas, 

uma aceleração das relações interpessoais, uma aceleração na produção de 

conhecimento”. Esse cenário é decorrente do desenvolvimento e aprimoramento das 

tecnologias, especificamente dos meios de transportes e comunicação; as distâncias 

foram encurtadas, ocorreu à integração dos mercados mundiais, com o desenvolvimento 

e expansão de empresas que se tornaram multinacionais no cenário capitalista. Como 

resultado, houve a construção e desenvolvimento de grandes cadeias produtivas globais 

de valor, e uma transição no modo de produzir e organizar as riquezas, desenvolvidas 

com a adoção da política neoliberal, onde o Estado passou de provedor a coordenador e 

regulador, influenciado pelo capital internacional através das organizações multilaterais, 

a exemplo da ONU, BIRD, UNESCO, OCDE e FMI. Essas organizações, dentre outras 

ações, elaboraram agendas para o desenvolvimento conjunto de países em 

desenvolvimento, fomentando e financiando principalmente políticas públicas 

educacionais. Para Frigotto (2009, p. 69) “as políticas e a gestão educacional tendem, 

especialmente em países de capitalismo dependente, a se pautar pelas determinações dos 

organismos internacionais – legítimos representantes do capital mundial”. 

Nesse contexto histórico, no Brasil, nos interessa aqui abordar a partir da 

Primeira República (1889-1930), considerando que foi o período decisivo para o início 

da organização do Estado brasileiro, ocasião em que predominava o domínio político 
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dos produtores agrícolas e de minério no Sudeste do País. Para Patto (1999, p. 167), “a 

proclamação da República não trouxe transformações econômicas, sociais ou políticas 

radicais, nem marcou o ingresso do Brasil no concerto das nações civilizadas”. Ainda 

segundo a autora, o País não era portador de vocação democrática; era elitista, 

conservador, anti-industrialista e agrarista. Contudo, concordamos com Bresser-Pereira 

(2012, p.16), quando afirma que “o Brasil estabeleceu as pré-condições para a sua 

revolução nacional e capitalista no século XIX, ao lograr a unidade do território 

nacional e ao iniciar o processo de modernização através da produção e exportação de 

café, e do emprego de mão-de-obra assalariada que tal atividade econômica requereu”. 

Com base nisso, podemos apontar que a década de 1930 é o marco do ingresso do país 

no “concerto das nações civilizadas”, quando o Presidente Getúlio Vargas assumiu o 

governo federal e iniciou a implementação de uma política nacionalista, com vistas à 

criação de circunstâncias políticas que levassem ao desenvolvimento econômico e 

material através do capitalismo. Segundo Boneti (2013), 

 

Pode-se atribuir à década de trinta do século XX como a testemunha 

de grandes transformações sociais no Brasil, especialmente a chamada 

“Revolução Burguesa”. Com está revolução no Brasil, da passagem do 

modelo agroexportador para o urbano-industrial, grandes 

acontecimentos trazem novas perspectivas para o Brasil e para os 

brasileiros, e com isso novos significados conceituais à educação 

(p.271). 

 

Além disso, esse período é também marcado pela ampliação e fortalecimento 

dos sindicatos, que cresceram impulsionados pela diversificação das atividades 

econômicas e a expansão das indústrias brasileiras, com contribuições para a 

organização política do Estado, como a legitimação dos direitos dos cidadãos e o 

combate as práticas escravocratas. 

A atuação dos sindicatos, impetrada pela insatisfação dos operários com as 

condições de trabalho e na luta pela ampliação dos seus direitos, se consolidou também 

como meio para pressionar os governos a engendrar ações que viabilizassem a melhoria 

não só das questões salariais, como dos espaços sociais, o que envolvia moradia, saúde 

pública, segurança e educação de qualidade, que atendesse as necessidades da maioria, 

tendo em vista o célere processo de urbanização das cidades.  
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Governo aqui entendido como 

Conjunto de programas e projetos que parte da sociedade [...] propõe 

para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política 

de um determinado governo, que assume e desempenha funções de 

Estado por um determinado período (HOFLING, 2001, p. 31). 

 

Como um conjunto de pessoas que exercem a autoridade governante de uma 

unidade política, nesse caso o Estado, e que assim estabelece sua organização. Em vista 

disso, cada grupo político que assume essa responsabilidade impõe sua concepção de 

sociedade e de homem, definindo dessa forma sua plataforma prioritária de atuação para 

o período em que gestará o Estado. Por conseguinte, a população demanda desses 

gestores, o atendimento as suas necessidades e carências. 

Para Bobbio (1987), 

A função das instituições políticas é a de dar respostas às demandas 

provenientes do ambiente social ou, segundo uma terminologia 

corrente, de converter as demandas em respostas. As respostas das 

instituições políticas são dadas sob a forma de decisões coletivas 

vinculatórias para toda a sociedade (p. 60).  

 

É dever dos governantes, enquanto gestores do Estado, dentre outras inúmeras 

funções de cunho administrativo e econômico, prover os meios para garantia dos 

direitos do cidadão, dentre eles, saúde pública, educação, segurança, primar pelo 

patrimônio e recursos públicos, com lisura e transparência em todos os seus atos. Para 

isso, assumem posições políticas e econômicas durante toda sua gestão. Não entraremos 

no mérito das suas escolhas, seja por questões ideológicas ou conjunturais, assim como 

na concepção de Estado e sociedade que subjaz as decisões desses gestores. Interessa-

nos apenas os trâmites e o estabelecimento de relações que são realizados com o 

objetivo de materializar seus projetos e interesses. 

Nesse contexto, na década de 1990, ocorreu à inserção de práticas neoliberais 

no Brasil, em decorrência das transformações na economia mundial, o que pressionou 

os governantes a fazer uma reforma político-econômica e educacional, que 

redimensionou a relação Estado/Sociedade, promoveu a descentralização, a 

redistribuição de poder e a privatização de empresas estatais.  

Como consequência desse movimento, para Gohn (2008),  

Desenvolve-se um novo espaço público denominado público não 

estatal, onde irão situar-se os conselhos, fóruns, redes e articulações 
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entre a sociedade civil e representantes do poder público para a gestão 

de parcelas da coisa pública que dizem respeito ao atendimento das 

demandas sociais (p. 77). 

 

Consequentemente, a correlação de forças é ampliada e se estabelece nas 

mudanças emanadas da universalização dessas relações políticas e econômicas; o 

mercado é global e não mais local. No núcleo dessas articulações, surgem as tensões e 

contradições provenientes de interesses dos distintos grupos, que compõe essa 

correlação e que, consequentemente, influencia na implantação e implementação de 

políticas públicas e demais ações dos governos. Nesse bojo, as definições dessas 

políticas são também reguladas por força da determinação das amarras econômicas 

globais, próprias do modo de produção capitalista, o que vem a refletir nessas tensões. 

Por isso, afirmamos que o processo para implantação e implementação de 

políticas públicas educacionais, sofre interferências e influências para além do grupo 

gestor do Estado, responsável por essa ação. Nesse quesito, discutiremos na próxima 

seção a implantação da indústria nacional para produção de computadores e seus 

periféricos, no que tange as ações governamentais e estratégias empresariais formuladas 

e organizadas para esse fim. 

 

2.2 A política governamental e as estratégias empresariais para implementação da 

indústria nacional 

 

É preciso retomar a própria história política do Brasil para que se compreenda 

as ações dos setores público e privado no processo de implementação da indústria 

nacional de informática, caracterizando o cenário econômico, educacional e social que 

alicerçou e provocou tomada de decisões, para que se tenha uma percepção crítica do 

desencadeamento de todos os fatos que culminaram nessa produção.  

Comecemos do início do século XX, quando a sociedade brasileira tinha uma 

economia agrário-comercial e artesanal e cerca de 80% do total de sua população era 

analfabeta (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 1971), situação essa 

pouco alterada até a década de 1920. Segundo Azevedo (2006, p. 32), “a crise que 

atingiu o espaço capitalista internacional ao final dos anos [1920] acentuara a 

importância do mercado interno, que já vinha crescendo há algum tempo, em 
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consequência da adoção do trabalho assalariado”. No Brasil, os capitais acumulados no 

setor cafeeiro passaram a ser investidos em outros setores, consubstanciando, segundo 

essa autora, num “movimento que assinalou a passagem do modelo agroexportador 

vigente desde a Colônia, para o modelo de substituição das importações” (2006, p. 32). 

No campo da educação pública, a problemática educacional, segundo Azevedo 

(2006, p. 25), “emerge com vigor em meio à efervescência que tomava conta do país a 

partir da 1ª Guerra Mundial, entremeada com o movimento nacionalista e as 

transformações que, paulatinamente, vão se operando na sociedade”. Prenunciava-se no 

Brasil uma mobilização em torno desta temática motivada pela nova demanda gerada 

pelo início do processo de industrialização no país. Campanhas de alfabetização em 

massa foram iniciadas em todo o território nacional, e tinham como propósito reduzir os 

elevados índices de analfabetismo, acreditando que este seria o caminho para que o 

Brasil obtivesse sucesso no processo de industrialização. 

Com a Revolução de 1930
29

, que culminou com o golpe de estado que levou 

Getúlio Vargas a assumir a Presidência da República do Brasil, deu-se início à luta 

contra o regionalismo, tendo a indústria como força motriz do desenvolvimento do País. 

As transformações políticas e econômicas foram acompanhadas de alterações no cenário 

nacional, especificamente na região Sudeste do País, onde se concentrava o processo de 

industrialização que acelerou a urbanização e, consequentemente, o processo de 

migração da população do interior e do campo para as cidades macrorregionais. A 

aristocracia agrário-comercial, composta por grandes fazendeiros e comerciantes, é 

acrescida dos empresários industriais.  

Nos dois governos Vargas (1930–1945 e 1951–1954) foram diversas as 

transformações, como, por exemplo, a instauração de uma nova relação com os 

trabalhadores urbanos a partir da aprovação das leis trabalhistas, a criação da empresa 

mineradora Vale do Rio Doce e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). 

Vargas pretendia diminuir, gradativamente, a dependência do País com relação ao 

capital estrangeiro. Com o fim do sistema oligárquico e o esvaziamento do 

regionalismo, o papel do Estado foi redefinido, passando a ter uma ação mais 

                                                           
29   Movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que    

culminou com um golpe de estado, colocando um fim à República Velha. 
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intervencionista em todos os setores da vida social. O fortalecimento do grupo urbano 

industrial influenciou o nacionalismo industrializante (ANDERSON, 1989). 

A doutrina nacionalista acreditava e primava pela soberania da nação acima de 

interesses pessoais e ameaças estrangeiras. Segundo Anderson (1989, p. 34), 

historicamente a “origem da concepção de nacionalismo pode situar-se na Revolução 

Francesa, quando a burguesia declarou que o poder político emanava do povo e da 

nação, contrariando a nobreza e o clero. [...] também proclamava a lealdade à pátria, 

substituindo a figura do rei”. A política de Vargas era baseada no fortalecimento da 

indústria nacional e na substituição das importações. 

Juscelino Kubitschek, eleito Presidente em 1955 (1956 a 1961), também se 

destaca nesse processo iniciado por Vargas. Elaborou um Plano de Metas, cujo 

crescimento do País era vislumbrado como consequência da expansão industrial. Para 

tanto, priorizou o investimento em setores de transporte e energia, e a substituição de 

importações, tendo destaque à ascensão das indústrias automobilística e naval.  

Importante destacar que, na educação, a década de 1950 e início da de 1960 são 

marcadas pela formação profissional para adequação às necessidades imediatas e 

emergentes do mundo do trabalho. Nesse período, surgiram inúmeros movimentos de 

educação e de cultura popular em diversos locais do país, organizados pela sociedade 

civil para promoção da escolarização da população (HAIDAR e TANURI, 1998). 

Nesse movimento em prol do desenvolvimento científico e tecnológico e da 

expansão industrial, ainda na década de 1950, o governo brasileiro cria o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que se constituem, na 

perspectiva governista, marcos de iniciativas para a valorização da ciência e apoio ao 

desenvolvimento científico e tecnológico. No entanto, segundo Piragibe (1985, p. 24), 

“as atividades de pesquisa e desenvolvimento eram financiadas com recursos das 

próprias empresas, diferentemente da política praticada nos países avançados em que o 

financiamento pelo Estado é extremamente importante”. Não havia um esforço 

articulado e com metas claras para atrelar o desenvolvimento científico e tecnológico ao 

desenvolvimento industrial e econômico do País. Além disso, os recursos financeiros 

destinados ao CNPq eram parcos, como consequência de conflitos existentes entre 

governo federal e este Conselho, motivados por uma duplicidade de funções deste, pois 
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que, além de promover e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do País, 

o CNPq tinha sob sua responsabilidade as atividades inerentes ao manejo dos minérios 

radioativos (PIRAGIBE, 1985). 

Como consequência dessas disputas, em 1956 é criada uma Comissão Nacional 

de Energia Nuclear. Em decorrência disso, segundo Albagli (1988, p. 117-118), “o 

Conselho entra numa fase crítica de esvaziamento”. No início da década de 1960 

chegou-se a discutir a sua dissolução. No entanto, a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), especialmente esta última, impulsionada pelas resoluções da OEA 

– que conclamava os países latino-americanos investir em ciências e tecnologias – 

organizou diversas reuniões para reafirmar a necessidade de esses países desenvolverem 

uma política científica explícita. Segundo Velho (2010, p. 10), “existe grande 

concordância entre os analistas de que os organismos internacionais tiveram papel 

importante para a manutenção e o fortalecimento do CNPq”. 

Motivada por orientações e pressões advindas da OEA e da UNESCO, o 

governo passou a sustentar e fomentar uma política para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, com mais recursos financeiros, oriundos especificamente de 

parcerias com a UNESCO. Com o início do governo militar (1964), são fortalecidos o 

nacionalismo, a ciência e a tecnologia, o que motivou a elaboração de políticas voltadas 

para seu desenvolvimento. 

É mister pontuar que os interesses no campo da informática no Brasil, no que 

se refere à produção interna de equipamentos, surgem nesse período – meados da 

década de 1960 – motivados por iniciativas da Marinha do Brasil, que objetivava 

implantar políticas públicas para desencadear a produção nacional de computadores, 

com a intenção de atender às suas demandas, haja vista, até então, depender de recursos 

tecnológicos externos, fato que os inquietava e desagradava, por conta da 

vulnerabilidade da segurança nacional. 

Em 1968 foi lançado, pelo Governo do general Costa e Silva, um Programa 

Estratégico de Desenvolvimento (PED) com a proposta de, dentre outras coisas, 

fortalecer os aportes financeiros para possibilitar o desenvolvimento da Ciência e 
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Tecnologia (C&T) implementada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE
30

) 

e CNPq. Nesse período, segundo Macarani (2006),  

 

[...] o setor industrial, segundo apontavam as primeiras estimativas da 

época, desfrutara de uma excelente performance: sua taxa de 

crescimento teria se aproximado de 14%, enquanto os níveis 

alcançados pelo emprego industrial revelavam um quadro muito 

promissor tendo suplantado em todos os meses desse ano quaisquer 

outras marcas verificadas desde 1964 (p. 463). 
 

Nessa perspectiva, foram criados fundos sob a administração do BNDE, para 

financiar a comercialização de máquinas e equipamentos produzidos no país, visando 

atender às demandas das empresas e dos órgãos de governo. Consequentemente, foi 

criado um grupo constituído por técnicos desse Banco e da Marinha do Brasil, com o 

objetivo de promover o planejamento, desenvolvimento e a construção de um protótipo 

de computador para ser empregado em operações navais. Segundo Tapia (1995), havia 

uma relação conflitante entre o BNDE e a Marinha do Brasil. A instituição bancária 

 

[...] defendia a formação de uma empresa voltada para o mercado 

civil e a associação com os japoneses da Fujitsu e a Marinha queria a 

formação de uma empresa voltada para o mercado militar, e que o 

sócio externo fosse a empresa inglesa Ferranti, por que já era sua 

fornecedora (p. 21). 
 

Esse grupo de trabalho tornou-se, por um lado, um campo de constituição de 

interesses e alianças e, por outro, o principal articulador e condutor da estratégia 

envolvida com a criação da indústria de informática no Brasil. “Todas as alianças 

necessários entre burocratas, militares e meio acadêmicos foram gestadas no interior do 

aparelho do Estado” (IKEHARA, 2000, p. 26). Diante disso ficou acordada a criação de 

duas empresas, uma para os militares e a outra para atender às demandas da sociedade 

civil. 

                                                           
30

   A Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE). O início dos anos 80 foi marcado pela integração das preocupações sociais à política de 

desenvolvimento. A mudança se refletiu no nome do Banco, que, em 1982, passou a se chamar Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Informações disponíveis em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/historia.htm

l>. Acesso: 14 mar. 2014. 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/historia.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/historia.html
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Nessa ordem, era fortalecida uma movimentação entre as lideranças políticas, 

onde se discutiam e avaliavam as reais necessidades de implementar e estimularam o 

desenvolvimento da produção nacional de computadores, analisando como isso seria 

realizado. A partir de 1970, segundo Moraes (1993),  

 

[...] o Brasil definiu-se pelo caminho da informatização da sociedade, 

mediante o estabelecimento de políticas públicas que permitissem a 

construção dessa base própria alicerçada por uma capacitação 

científica e tecnológica de alto nível, capaz de garantir a soberania 

nacional em termos de segurança e de desenvolvimento (p. 17).  

 

Em um cenário marcado por essas disputas político-econômicas, nesse período 

(1970), o Brasil iniciou definitivamente o processo de informatização. “É ao longo 

dessa década que se montam os principais órgãos de formulação da política 

governamental, a situação do mercado conhece modificações de vulto e a informática 

passa a assumir importância crescente” (TAPIA, 1995, p. 59). Era evidente a 

importância do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, não apenas para 

possibilitar a autonomia e soberania do País no seu processo de crescimento 

socioeconômico, mas como possibilidade de diversificação do setor industrial. 

Assim, segundo Tapia (1995), em 1972 é criada uma Comissão para 

Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE), com o objetivo de 

tratar as questões relativas à informática no âmbito do Governo Federal. Foi o primeiro 

setor de Estado responsável pela elaboração de estratégias, via política pública, para 

inserção do País na produção nacional de equipamentos na área de informática. Logo 

após a sua criação, a CAPRE realizou um levantamento dos recursos humanos 

existentes no Brasil, visando implantar e assumir os projetos de informática. Uma 

pesquisa realizada pelo recém-criado Instituto Brasileiro de Informática (IBI) 

identificou a ausência de profissionais de nível médio e superior. É então criada outra 

Comissão, tendo também integrantes do MEC, para a formação de uma política para 

implementar um Plano Nacional de Treinamento em Computação (PNTC), que tinha, 

entre suas metas, a criação de cursos de graduação e pós-graduação em informática 

(GINDRE, 2002). 

No campo político, o governo brasileiro, nesse período, sob o comando do 

general Emilio Garrastazú Médici (1969-1974), vivia o período do “milagre 
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econômico”, denominação essa em face do exponencial crescimento do País: o Produto 

Interno Bruto (PIB) crescia a uma taxa de quase 12% ao ano, com investimentos 

internos e empréstimos do exterior (VELOSO et al, 2008). O País garantiu milhões de 

empregos e a consolidação de uma infraestrutura urbana, com a construção de 

megaobras, como, por exemplo, a ponte Rio-Niterói.  

A opção pela informatização da sociedade se traduziu em uma longa disputa 

política interna quanto à entrada de capital estrangeiro (Estados Unidos, Europa, entre 

outros), para consolidar a produção nacional, ou apenas restringi-lo ao capital nacional – 

reserva de mercado – assim como questões referentes à linha de produção, ao 

estabelecimento de parcerias entre mercados, à normatização dessas ações, dentre outras 

situações.  

É importante registrar que reserva de mercado
31

 foi uma política 

governamental que impediu, legalmente, o acesso e a importação de uma determinada 

classe de produtos e bens de consumo com vistas a uma pretensa proteção e 

desenvolvimento da indústria nacional. Isso se materializou na restrição à importação de 

uma série de produtos – equipamentos e periféricos – do setor de informática, com 

vistas ao desenvolvimento tecnológico local. 

A CAPRE, segundo Tapia (1995), aprovou uma recomendação  

 

[...] de que a política de informática para o mercado de mínis, micros e 

periféricos, equipamentos de transmissão de dados e terminais se 

orientasse visando obter condições para a consolidação de um parque 

industrial com total domínio, controle da tecnologia e decisão no país 

(p. 31). 
 

Nesse panorama, em 1974, foi criada a primeira empresa brasileira de 

fabricação de computadores, Computadores Brasileiros S.A (COBRA)
32

, que inicia, em 

1976, a produção nacional de computadores. É imprescindível pontuar que a montagem 

de computadores no Brasil foi iniciada com a International Business Machines (IBM), 

nos anos 1960, comercializando produtos fabricados nos Estados Unidos. Atente-se que 

era uma empresa com 100% de capital estrangeiro. A concepção inicial para o 

desenvolvimento de uma política nacional de informática no Brasil era que as empresas 

                                                           
31   Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_mercado>. Acesso em: 18 mar. 2013.  
32

  Ver mais em: <www.cobra.com.br>. Acesso em: 18 jan. 2013.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_mercado
http://www.cobra.com.br/
http://www.cobra.com.br/
http://www.cobra.com.br/
http://www.cobra.com.br/
http://www.cobra.com.br/
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deveriam ser formadas tendo em sua composição um “tripé” formado por: capital 

estatal, privado e estrangeiro. No entanto, o BNDE, como instituição que apoiaria com 

recursos financeiros a criação da nova empresa e a comunidade científica era contra a 

associação ao capital estrangeiro.   

Assim, a CAPRE e o BNDE, para Tapia (1995, p. 30), “definiram com êxito 

um esquema alternativo para a estruturação da COBRA por meio da participação de 

bancos privados e não de empresas com experiência industrial”. A opção por bancos 

aconteceu motivada pela necessidade de instituir um mercado que favorecesse o 

desenvolvimento comercial da Empresa. Ainda segundo o autor, a COBRA “tornou-se 

uma empresa nacional com predomínio acionário do capital estatal” (p. 30). 

Em 1977 foi então publicada a Resolução n.º 05/77, que fixava os critérios que 

orientariam a CAPRE na concessão de incentivos fiscais e na aprovação de pedidos de 

importação de peças, partes e componentes para fabricação de computadores no país, 

onde, como aponta Tapia (1995, p. 31), a CAPRE foi “cautelosa e evitou a menção ao 

termo reserva de mercado”. Os critérios eram: 

a) Grau de abertura tecnológica e absorção de tecnologia, com prioridade para 

empresas que estivessem estruturadas de forma a recorrer à engenharia nacional 

para conceber e projetar seus novos produtos e técnicas de produção; 

b) Índices de nacionalização com prioridade para empresas sem vínculo 

permanente com fornecedores no exterior; 

c) Participação da empresa no mercado interno, para evitar o estabelecimento de 

um grau excessivo de concentração da produção; 

d) Participação acionária nacional; 

e) Balanço de divisas, com prioridade para as empresas que apresentassem 

perspectivas mais favoráveis ao país (DANTAS, 1988, p. 130). 

 

A indústria nacional ganhou “maior impulso” a partir de 1978, quando passou 

a vigorar a política de reserva de mercado, que se traduziu em ações para empresas 

genuinamente nacionais, ou seja, cujo aporte financeiro não fosse oriundo do capital 

estrangeiro. A Secretaria Especial de Informática (SEI), criada em 1979, como órgão 

complementar da Secretaria de Segurança Nacional, atuou na ampliação da reserva de 

mercado para vários segmentos industriais ligados ao complexo eletrônico. 
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Importante pontuar que, dez anos antes (em 1967), havia sido criada a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa
33

), com sede em Manaus, uma 

autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

que administra a Zona Franca de Manaus (ZFM). A Suframa
34

 viabilizou a implantação 

dos três pólos que compõem a ZFM, comercial, industrial e agropecuário, e promoveu a 

interiorização do desenvolvimento por todos os estados da área de abrangência do 

modelo. Reunia indústrias de ponta das áreas de eletroeletrônica, veículos de duas 

rodas, produtos ópticos, produtos de informática e indústria química. Contudo, o 

processo de constituição da indústria nacional de informática, iniciada ao final da 

década de 1970, foi marcado pela ausência de articulação entre as diretrizes da SEI, da 

Suframa e as do Ministério das Comunicações (Minicom).  

Os conflitos com a Suframa tiveram início quando esta aprovou projetos de 

várias empresas da área de informática e a SEI não concordou com a fabricação de 

equipamentos de processamento de dados na ZFM. Temia-se que ocorresse um processo 

de desnacionalização tecnológica, o que conduziria, em última análise, a uma 

desnacionalização da própria indústria, assim como ocorreu com as indústrias 

brasileiras de rádio e televisão na década de 1960, tendo como causa as facilidades de 

importação. Estas indústrias “tinham maiores facilidades de importação, não se 

sujeitando aos rígidos controles caso a caso vigentes no resto do país” (IKEHARA, 

2000, p. 58). 

Para Tapia (1995, p. 17), “essa falta de coerência das políticas para o complexo 

eletrônico produziu fortes tensões e disputas políticas, além de afetar negativamente as 

iniciativas da SEI”. Aponta ainda que a trajetória dessa política foi marcada, em grande 

parte, pelas repercussões desses fatores sobre sua base de sustentação política. Isso 

porque, segundo Tigre (1993, p. 58), “ao contrário de zonas francas instaladas em 

outros países em desenvolvimento, a ZFM é um entreposto de importação e não de 

exportação”. 

Ainda, segundo Ikehara (2000), 

 

                                                           
33

   Mais informações estão disponíveis em 

<http://www.suframa.gov.br/suframa_o_que_e_suframa.cfm>. Acesso em: 18 jan. 2013. 
34

  Mais informações estão disponíveis em <http://www.suframa.gov.br/cidadao/autarquia_zfm.cfm>. 
Acesso em: 18 jan. 2013. 

http://www.suframa.gov.br/suframa_o_que_e_suframa.cfm
http://www.suframa.gov.br/cidadao/autarquia_zfm.cfm
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A desarticulação entre as políticas de informática, comunicações e 

eletrônica de entretenimento representam um problema para o 

desenvolvimento da eletrônica no Brasil. Cada setor tem uma estrutura 

industrial distinta, o que dificulta sua integração em conglomerados 

eletrônicos. Assim perde-se a oportunidade de gerar economias de 

escala e escopo inerentes à produção diversificada. Além disso, a 

experiência industrial e tecnológica acumulada por empresas de um 

setor raramente se transfere aos demais, atrasando assim o processo de 

capacitação nacional (p. 58). 

 

 Essa situação envolveu um intenso debate entre os governos federal e estadual, 

tendo envolvido parlamentares do Amazonas e o MCT. Em fins de 1985, chegou-se a 

um acordo limitando o espaço dos benefícios fiscais para empresas de informática 

localizadas na ZFM, com vistas a solucionar esse impasse. 

A crescente demanda da sociedade, nesse período, para inserção da indústria de 

informática no Brasil, ocorreu muito por conta do “informacionalismo como paradigma 

tecnológico”, o que, segundo Castells (2001, p. 139) “substitui o industrialismo como 

matriz dominante das sociedades do século XXI”. Como consequência dessa 

substituição, houve uma intensificação da globalização da economia, o que desencadeou 

mudanças nos processos produtivos, na distribuição e no consumo de tecnologias 

digitais a partir da década de 1980. Nessa perspectiva, Torres (1995, p. 118) afirma que 

“em grande parte, esta globalização se dá por mudanças na economia, na informática e 

nas comunicações que aceleram a produtividade do trabalho, substituindo trabalho por 

capital e desenvolvendo novas áreas de alta produtividade”. Esse conjunto de 

transformações globais reverberou diretamente no cenário político e econômico 

brasileiro. 

Em paralelo, a tecnologia utilizada nos computadores sofre alterações vultosas 

ao longo da metade do século XX, à medida que pesquisas e experimentos para a 

produção de tecnologia da informação avançaram, principalmente nos Estados Unidos. 

Em 1974 a Empresa Intel Corporation projeta o microprocessador
35

, tecnologia que 

permite a criação do computador pessoal ou microcomputador. Em 1976 o primeiro 

computador pessoal é montado – o Apple I – por Steve Jobs e Stephan Wozniak, 

modificando o cenário, uma vez que, até então, só eram comercializados grandes 

                                                           
35   Uma micropastilha de silício com vários circuitos integrados, mais a Unidade Central de 

Processamento (CPU, em inglês), e milhares de transistores –Maiores informações estão disponíveis em < 

http://www2.ic.uff.br/~aconci/evolucao.html>. Acesso em: 12 mar. 2013. 

http://www2.ic.uff.br/~aconci/evolucao.html
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computadores (mainframes),  com elevado poder de processamento de dados, que eram 

utilizados por bancos e entidades governamentais. Com o advento dos computadores 

pessoais (Personal Computer - PC) emerge a utilização de computadores nos lares da 

família brasileira. 

Nesse período (década de 1980), com as pressões advindas de grupos 

empresariais e do governo americano, que eram, na ocasião, contra a reserva de 

mercado, os defensores do Plano Nacional de Informática (PNI), vislumbraram que 

seriam ainda mais pressionados para o encerramento da reserva. Os Estados Unidos 

tinham a expectativa que o Brasil apenas consumisse tecnologia e não se tornasse um 

produtor (BASTOS, 1993). Por isso, elaborou-se um projeto de lei, com o fim precípuo 

de normatizar as orientações que até então regiam o PNI. Foram organizados seminários 

para discussão sobre a matéria, com vistas a reunir elementos para referendar a decisão, 

assim também como foi pauta de debates entre os deputados federais. 

Em 1984, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Informática (Lei n.º 7.232 de 

29 de outubro de 1984, com vigência de 8 anos) que, entre outras coisas, estabeleceu a 

reserva de mercado por um período temporário, e visava estimular o desenvolvimento 

da indústria nacional de informática. 

Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretaria de Política de 

Informática e Automação (MCT, SEPIN, 1995), essa política de informática adotada na 

década de 1980 teve como desdobramento a implantação de cerca de 1.000 empresas de 

tecnologia, das quais 95% eram empresas brasileiras de capital nacional. Destaque para 

a automação bancária iniciada em 1982 – com ênfase no uso de minicomputadores no 

país – que chegou a representar 40% do faturamento do setor nacional. Aliado a isso, a 

venda dos computadores pessoais (PC) contribuiu para esse crescimento do mercado, 

pois as instituições financeiras e os órgãos de governo passaram a ser os principais 

usuários de informática no Brasil. 

O crescimento do mercado de venda de computadores no Brasil é reflexo de 

um cenário político-econômico favorável ao crescimento industrial do país, cuja 

demanda por tecnologia produzida, nacionalmente, foi alavancada a partir da política de 

reserva de mercado, embora os críticos brasileiros apontassem a reserva como mais um 

"cartel" na economia nacional, com a penalização dos consumidores, obrigados a 

adquirir equipamentos obsoletos, de qualidade inferior e por preços exorbitantes. Essas 
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críticas também eram reflexo de uma crise que começava a se estabelecer no governo 

militar, do ponto de vista político, que ameaçava a permanência desses no poder. Nesse 

cenário a sociedade civil inicia uma mobilização pela redução de preços dos 

equipamentos. 

No plano internacional denunciavam-se as contínuas quebras de patentes e 

violação de propriedade intelectual cometida por empresas brasileiras, sob a proteção da 

lei, bem como a impossibilidade de concorrência justa, pois empresas estrangeiras (com 

raríssimas exceções) sequer podiam vender seus produtos no País devido à política de 

reserva de mercado. Nesse período – década de 1980 até início de 1990 – houve um 

quantitativo significativo de equipamentos importados ilegalmente, pois os produtos 

ofertados no Brasil apresentavam qualidade inferior e preços superiores, por apresentar 

custos mais elevados para seu desenvolvimento.  

No entanto, segundo Tigre (1993), 

A política de proteção ao desenvolvimento tecnológico local foi bem 

sucedida para gerar capacitação em algumas áreas críticas, 

principalmente no início da década de oitenta. No entanto, com a 

aceleração do ritmo de inovação na informática a nível mundial, se 

tornou difícil e mesmo questionável a política de restringir o fluxo de 

tecnologia (p. 9). 

 

A reserva de mercado foi importante para a criação de mão de obra 

especializada e qualificada, por iniciativa e com investimentos das indústrias, tendo se 

constituído um instrumento de política de inovação tecnológica do país. É importante 

pontuar que as críticas endereçadas ao PNI – Lei n.º 7.232 de 29 de outubro de 1984 – 

não podem ser dissociadas do contexto político-institucional no qual foi implementado, 

nem da dinâmica política e de conflitos nos quais o Plano esteve imerso – ditadura 

militar. Conforme aponta Tapia (1995),  

 

[...] embora tenha havido uma certa rigidez na condução da política e 

até uma dose de voluntarismo da parte da SEI e do MCT, a trajetória 

da PNI e seus resultados foram decisivamente afetados por fatores 

políticos, institucionais e econômicos (p. 106). 
 

Nos últimos anos do Governo Militar, o Brasil enfrentava alta inflação, 

desemprego, dívida externa exorbitante e recessão econômica. Além disso, a oposição 

era fortalecida com a criação de novos partidos e o fortalecimento dos sindicatos. 
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Segundo Costa (1995),  

A crise da virada de 70/80 é identificada, no primeiro mundo, como 

uma crise dos Welfare State no lado de baixo da linha do Equador, 

como derrocada do modelo de estado desenvolvimentista, condutor de 

políticas de industrialização/substituição de importações (p. 20). 

 

Nessa década (1980), ocorreu a ascensão da política neoliberal em países da 

Europa e nos Estados Unidos.  Segundo Gentili (1995), 

  

[...] o neoliberalismo expressa uma saída política, econômica, jurídica 

e cultural específica para a crise hegemônica que começa a atravessar 

a economia do mundo capitalista como produto do esgotamento do 

regime de acumulação fordista iniciado a partir do fim dos anos 60 e 

começo dos 70 (p. 230).  
 

Foi iniciado nesse cenário, no ano de 1983, no governo de João Batista 

Figueiredo, um movimento pelas “Diretas Já”, organizado por vários segmentos da 

sociedade, movimento estudantil, sindicatos, partidos políticos, com ampla participação 

popular, com o objetivo de restabelecer as eleições diretas para Presidência da 

República. A última tinha acontecido em 1960. Para acontecer uma eleição pelo voto 

popular, era necessária a aprovação de uma emenda constitucional. Essa eleição 

representava à possibilidade de se ter as mudanças necessárias principalmente nas áreas 

econômicas e sociais, as mais afetadas diretamente pela crise até então. 

Em um amplo movimento nacional de protestos e greves, foi iniciado um 

processo político, para aprovação da emenda constitucional necessária para instituir a 

eleição pelo voto popular. No dia 25 de abril de 1984, o Congresso Nacional se reuniu 

para votação, no entanto, o resultado não foi o que a população desejava, a emenda foi 

rejeitada. Assim, por meio de uma eleição indireta realizada em janeiro de 1985, dois 

civis disputaram o Cargo para a Presidência da República, Paulo Maluf e Tancredo 

Neves, candidato da oposição. Tancredo venceu e, na véspera de assumir o cargo, foi 

internado para ser submetido a uma cirurgia, vindo a falecer. Com isso, assume o 

comando do País o vice-presidente José Sarney. 

O Governo de José Sarney foi marcado pela busca da estabilidade econômica, 

a partir da aprovação de pacotes econômicos, medidas que não foram suficientes para 

possibilitar a estabilidade e o controle da inflação. Quanto à política de reserva de 

mercado, perdurava a pressão de empresários e do governo americano para que fosse 
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posto um fim à mesma. Segundo Vigevani (1995), mesmo com toda pressão, o Governo 

Sarney divulgou uma nota afirmando que não alteraria essa disposição. No entanto, as 

constantes ameaças de sanções às exportações de produtos brasileiros (calçados, 

pequenos aviões e suco de laranja) fez com que um grupo de empresários, que até então 

eram indiferentes à Política Nacional de Informática, se posicionassem contra e 

começassem a pressionar o governo brasileiro a encontrar uma saída para tal situação.  

Assim, após uma série de reuniões entre representantes dos governos 

americano e brasileiro, o Brasil adotou uma posição mais flexível, motivado pela 

vulnerabilidade econômica internacional do País, por conta da intenção dos americanos 

de impor as sanções econômicas. Em agosto de 1986, a SEI reduziu a lista de restrição 

de bens para importação. Para Bastos (1993, p. 43), “a mudança de posição brasileira 

pode ser interpretada como um movimento tático: não houve acordo sobre a alteração 

da Lei, somente admitiu-se implementá-la de modo mais flexível e em casos concretos”. 

Esse período, no cenário brasileiro, foi marcado por inexpressivo crescimento 

econômico, fato esse utilizado pelos candidatos à Presidência da República em 1989, 

Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, durante campanha eleitoral. 

Nesse contexto, Fernando Collor de Melo
36

 é eleito Presidente da República pelo voto 

direto da população, tendo assumido em março de 1990. No seu governo, com o 

objetivo de conter a inflação e proporcionar a retomada do crescimento do País, dentre 

outras providências, anuncia novo plano econômico, a privatização de empresas estatais 

e a redução dos impostos de importação. Esse Governo marca o início da adoção de 

políticas econômicas neoliberais no País, cujo princípio básico, segundo Costa (1995, p. 

56), “é reduzir a esfera de influência estatal, por meio de desregulamentação, 

privatização de empresas públicas e terceirização de serviços prestados”.  

A abertura à competição, com substancial redução nas barreiras tarifárias à 

importação, diminuiu o mercado e a lucratividade das empresas nacionais, 

desencadeando um intenso movimento de reestruturação das mesmas. Empresas que 

permaneceram no mercado buscaram associações com parceiros externos com maior 

capital financeiro, visando garantir, principalmente, o acesso às tecnologias de novos 

produtos, competitivos em nível internacional. Exemplo disso, a COBRA, no início da 

                                                           
36   Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello>. Acesso em 20 mar. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
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década de 1990, passou a ter o Banco do Brasil S.A. como acionista majoritário e a 

atuar no mercado de serviços para o setor bancário. 

Nessa perspectiva, o célere processo de desenvolvimento de hardwares e 

softwares, motiva a expansão de tecnologias mais “sofisticadas”, que se materializa no 

lançamento de computadores em tamanhos cada vez menores e aparelhos celulares que 

passaram a mediar, não apenas os processos informacionais, como também 

comunicacionais, que foram potencializados com a popularização da internet, a partir da 

década de 1990. Essas tecnologias foram denominadas de Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (NTIC). 

Importante pontuar que a internet surgiu na década de 1960, no contexto da 

Guerra Fria, como necessidade, de militares americanos, de estruturar um sistema 

eficiente, com condições de compartilhar informações e armazená-las de tal forma que 

estas estivessem protegidas de “bombardeios”. Assim, a ARPA (Advanced Research 

Projects Agency), uma das subdivisões do Departamento Americano, criou uma rede 

conhecida por ARPANET, ligada por um backbone (“espinha dorsal”, isto é, estruturas 

de rede capazes de manipular grandes volumes de informações) que passava por 

debaixo da terra, o que dificultava sua destruição. O acesso à ARPANET era restrito a 

militares e pesquisadores, e, para o público em geral, a promoção do acesso foi mais 

lenta. Até então as páginas de web ainda não tinham sido criadas; realizava-se a troca de 

mensagens via e-mail. 

No Brasil, o movimento da internet é iniciado em 1988 e, segundo a RNP
37

, a 

partir da iniciativa de três instituições a FAPESP, a UFRJ e a LNCC/RJ, pode-se 

conectar aos centros de pesquisas e às universidades dos EUA. Um ano depois o MCT 

cria a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), para que a mesma estruturasse uma 

distribuição de internet pelo país, cuja demanda acadêmica crescia celeremente. Nos 

primeiros quatro anos de constituição da RNP, a conexão atingia uma velocidade de 64 

Kbps
38

, com atendimento a 11 estados.  

No ano de 1995
39

, os Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia 

                                                           
37

   Disponível em: <http://portal.rnp.br/web/servicos>. Acesso em 15 jan. 2013. 
38

   Kbps é a taxa de transferência de sua internet, isto é, a velocidade. Segundo a Empresa The Nielsen 

Company, até 512 Kbps é lenta. Disponível: <http://www.tecmundo.com.br/infografico/9683-a-

velocidade-media-da-internet-no-brasil-infografico-.htm>. Acesso em: 18 jan. 2013. 
39

   Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/internet10anos/interna/0,,OI541825-EI5026,00.html>. 

http://portal.rnp.br/web/servicos
http://www.tecmundo.com.br/infografico/9683-a-velocidade-media-da-internet-no-brasil-infografico-.htm
http://www.tecmundo.com.br/infografico/9683-a-velocidade-media-da-internet-no-brasil-infografico-.htm
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criaram, por portaria, a figura do provedor de acesso privado à Internet e liberaram-na 

para operação comercial no Brasil. Ainda nesse ano foi criado o Comitê Gestor da 

Internet (CGI.br
40

), com nove representantes, para coordenar e integrar todas as 

iniciativas de serviços da Internet no país, com vistas a promover a qualidade técnica, 

inovação e disseminação dos serviços ofertados. A partir dessa iniciativa, diversas ações 

e políticas foram implementadas com o objetivo de atingir a excelência em velocidade 

de conexão, como também universalizar e democratizar o acesso. 

Nessa década (1990) foi aprovada a Lei de Informática n.° 8.248, de 23 de 

outubro de 1991 que, dentre outras questões, tinha como objetivo eliminar as restrições 

ao capital estrangeiro, incentivar as atividades de processamento de dados e a 

capitalização das empresas de informática, dispondo sobre a capacitação e a 

competitividade no setor de tecnologia. As empresas beneficiárias nessa última década, 

1980/90, exportaram US$172 milhões (2,0% sobre o faturamento do setor), importaram 

US$ 783 milhões (9,3%), e geraram 32,5 mil empregos diretos. Dez anos após, em 

2002, obteve-se um novo retrato que mostrou um faturamento de US$16 bilhões, com 

as empresas incentivadas exportando US$1.017 milhões (6,4% sobre o faturamento do 

setor) e importando US$1.450 milhões (BRASIL, 2004). Isso é reflexo da globalização 

da economia e da reestruturação do processo produtivo do capitalismo, que 

demandavam cada vez mais tecnologia. 

O Brasil chega ao século XXI como um grande produtor de eletrônicos de 

consumo, e ainda depende da importação de semicondutores e displays para abastecer 

suas linhas de produção. Está entre os cinco maiores mercados mundiais de 

computadores pessoais, produzindo localmente mais de 70% do que consome. Segundo 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2013), o percentual de 

domicílios brasileiros com computador saltou de 10,6%, em 2000, para 49,5% em 2013. 

Dos 32,2 milhões de domicílios brasileiros com computadores em 2013, 28% tinham 

acesso à internet. 

Na última década houve um crescimento expressivo no número de conexões 

com a rede mundial de computadores. Em 1999, o número de internautas era superior a 

                                                                                                                                                                          
Acesso em 23 mar. 2013. 
40   Disponível em: http://www.cgi.br/sobre-cg/index.htm. Acesso em: 23 mar. 2013. 

http://www.cgi.br/sobre-cg/index.htm
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2,5 milhões. De acordo com a PNAD (2013
41

), 50,1% do total da população está 

conectada a internet. Isso é reflexo de políticas implementadas ao longo dos últimos 

anos, com o fim precípuo de democratizar o acesso a essas tecnologias. 

Nessas circunstâncias, à larga inserção das tecnologias digitais nos espaços 

sociais e o célere crescimento na utilização da internet, a partir da década de 1990, têm, 

ao longo dos últimos anos, demandado dos entes federados maior investimento 

financeiro para que as escolas sejam equipadas, se apropriem dessas tecnologias e as 

integrem às suas atividades cotidianas com os alunos. Isso porque, segundo Ribeiro e 

Schwartzman (1990), 

 

O desenvolvimento brasileiro até hoje se sustentou nas vantagens 

relativas de nossa mão-de-obra barata e não qualificada e da 

abundância de matérias-primas, o que era compatível com uma 

população ignorante e uma pequena elite educada. Isto terminou. A 

competitividade, a eficiência e a criatividade da população como um 

todo são agora indispensáveis em um mundo onde a universalização 

da economia e da tecnologia é inevitável (p. 35). 

 

Essa acelerada tecnologização dos espaços sociais tem provocado 

transformações na sociedade que incidem diretamente nos campos político, econômico, 

cultural, social e educacional, assim como nas formas pelas quais as pessoas se 

relacionam entre si e com o conhecimento. Essa situação se reflete também nas 

demandas emanadas da sociedade com relação à educação, especificamente a escola, 

como lócus institucional para a construção de saberes e desenvolvimento integral do 

cidadão. 

Como aponta Moraes (1993), 

 

Dentro dessa conjuntura, um dos setores capazes de garantir a 

construção de uma modernidade aceitável e própria era sem dúvida a 

educação, apesar de reconhecermos o seu atraso e as dificuldades de 

aceitação do que é inovador e moderno que lhe acompanha ao longo 

de décadas. Por outro lado, caberia à educação articular o avanço 

científico e tecnológico com o patrimônio cultural da sociedade e 

promover as interações necessárias (p. 17). 
 

                                                           
41

    Dados da pesquisa disponíveis em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-09/quase-

metade-dos-domic%C3%ADlios-brasileiros-tem-computador >. Acesso: 18 set. 2014  
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Dessa forma, faz-se necessário trazer a história da Informática na Educação 

para que sejam compreendidas as estratégias utilizadas pelo governo para inserção 

dessas tecnologias nas escolas públicas, os interesses que alicerçam essa decisão, os 

desafios, impasses, assim como os meios utilizados para o alcance das metas, como as 

ações, efetivamente, chegam às escolas públicas e como reverberam no seu cotidiano. 

 

2.3 A informática na educação no século XX 

 

Como assegura a Carta Magna do Brasil de 1988, a educação escolar pública é 

um direito social de todo cidadão brasileiro. A escola é o lócus institucionalizado para 

promoção do processo de aquisição das mais diversas habilidades e competências 

requeridas pela sociedade – das relações interpessoais, a que todos estão suscetíveis, ao 

mundo do trabalho – para que esse cidadão possa melhor conviver e produzir em todos 

os espaços sociais, de forma autônoma, crítica e produtiva. Isso requer da escola uma 

ação contínua e permanente, de repensar suas ações, práticas e espaços, para a 

promoção de uma educação que contemple as demandas postas pela 

contemporaneidade. 

Para tanto, a escola é um dos espaços onde o cidadão deve ter acesso às 

tecnologias digitais, para que todos que a frequentem tenham condições de se apropriar 

desses bens para pleno exercício da cidadania, como demanda específica da sociedade 

contemporânea. Isso por que, segundo Kenski (2007), 

 

as redes de comunicações trazem novas e diferenciadas possibilidades 

para que as pessoas possam se relacionar com o conhecimento e 

aprender. Já não se trata apenas de um novo recurso a ser incorporado 

à sala de aula, mas de uma verdadeira transformação, que transcende 

até mesmo os espaços físicos em que ocorre a educação (p. 47). 

 

Assim, essas instituições demandam por transformações de ordem estrutural 

importante (infraestrutura, equipamentos, formação em exercício dos docentes) para que 

possam redimensionar suas formas de atendimento e desenvolvimento do trabalho 

inerente às suas funções.  

Para Almeida e Valente (1997), a discussão para inserção das tecnologias 

digitais nas escolas brasileiras tem seu início em meados da década de 1970, a partir de 
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algumas ações de universidades públicas, no que tange aos usos dessas tecnologias na 

educação e a implementação gradual e efetiva em suas práticas. Ainda segundo esses 

autores, “a Informática na Educação no Brasil nasce a partir do interesse de educadores 

de algumas universidades brasileiras motivados pelo que já vinha acontecendo em 

outros países como nos Estados Unidos da América e na França” (1997, p.1), 

fortalecido, posteriormente, pelas demandas do governo militar para formação de 

recursos humanos na área de informática. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade de Campinas (UNICAMP) são as 

universidades brasileiras onde foram iniciadas as primeiras experiências e pesquisas 

sobre o uso do computador na educação. Para Moraes (1991, p. 19), “a UFRJ é 

precursora na utilização do computador nas atividades acadêmicas. [...] o computador 

era visto como recurso auxiliar do professor no ensino e na avaliação”. Na Unicamp, em 

1975, um grupo de pesquisadores financiado pelo MEC/BIRD escreveu o documento 

“Introdução aos Computadores”, para ser usado por escolas de 2° grau (atual Ensino 

Médio), e recebeu a visita dos professores Seymour Papert
42

 e Marvin Minsky
43

. Ainda 

segundo a autora, no ano seguinte,  

 

[...] um grupo de professores da Unicamp visitou o Laboratório do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos Estados Unidos e ao 

retornar, começou a investigar o uso de computadores em educação 

utilizando a linguagem LOGO, a partir da criação de um grupo 

interdisciplinar (1993, p. 18).   

 

Para Moraes (1991), foi a partir dessas visitas que se iniciou uma cooperação 

internacional com esses professores. Com essa parceria, o Projeto LOGO44 passa a ser 

utilizado pelo grupo de pesquisadores da UNICAMP, para investigar os possíveis 

benefícios do uso da informática na educação para aprendizagem das crianças. Nesse 

                                                           
42

   Seymour Papert nasceu na África, é matemático, um dos fundadores do MIT Media Laboratory e um 

dos idealizadores da linguagem Logo. Trabalhou com Jean Piaget na University of Geneva de 1958 a 

1963. 
43

   Marvin Minsky nasceu em Nova Iorque, é matemático, pesquisador do MIT. Sua principal área de 

atuação são estudos cognitivos no campo da Inteligência Artificial.  
44

   LOGO – Linguagem de programação desenvolvida pelo americano Seymour Papert na década de 

1960, voltada especificamente para crianças e jovens. Envolve uma tartaruga gráfica, um robô pronto 

para responder aos comandos do usuário. Disponível em: 

<http://papert.www.media.mit.edu/people/papert/>. Acesso em: 18 jan. 2013. 

http://papert.www.media.mit.edu/people/papert/
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período, destacam-se também as experiências do LEC/UFRGS
45

, tendo iniciado, sob a 

coordenação da Profa. Léa Fagundes, o desenvolvimento de estudos e atividades, que, 

segundo o Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) da UNICAMP, tinha o 

objetivo de “investigar como o computador poderia contribuir como ferramenta para 

promoção de uma aprendizagem ativa e significativa” (1983, p. 6), ancorada nos 

trabalhos de Papert e Piaget. 

As pesquisas e experiências dos pesquisadores José Armando Valente 

(Unicamp) e Léa Fagundes (LEC/UFRGS), respectivamente em São Paulo e Porto 

Alegre, na década de 1980, foram pioneiras na implantação de salas de informática nas 

escolas, voltadas para a utilização do computador como um instrumento potencializador 

da aprendizagem e da criatividade. Segundo Léa Fagundes (2006, p. 9), no LEC ela 

iniciou as “primeiras experiências com o uso do computador, para o estudo dos 

problemas de aprendizagem de crianças em escolas marginais-urbanas”. Ainda segundo 

a professora, “não conseguimos licença para importar um micro. Um bom e genial 

amigo na UFRGS montou, para nossos estudos, uma pretensa imitação. E as soluções 

foram surpreendentes. Não faltavam inteligência nem motivação a esses alunos”. Para 

ela, “um professor disposto e um microcomputador para programar com a linguagem 

Logo, e estava aberto o caminho para novo uso da tecnologia” (Ibid). Essa linguagem é 

baseada na epistemologia genética de Jean Piaget, teoria que contempla os processos 

cognitivos e a interação do sujeito com o meio, para a construção do conhecimento. As 

discussões sobre essa linguagem de programação foi acolhida por pesquisadores 

brasileiros, dentre eles, do LEC/UFRGS. Importante pontuar, que nesse período não 

havia iniciativa do MEC para inserção da informática na educação ou para o 

financiamento de pesquisas no âmbito das universidades.  

A partir da década de 1980, o governo iniciou discussões, principalmente com 

docentes do ensino superior que até então vinham desenvolvendo pesquisas e 

experimentos com alunos da educação básica, para implantar um projeto para a 

utilização da informática na educação, no cotidiano escolar, assim como cursos 

específicos para docentes da educação básica, para que desenvolvessem habilidades e 

competências para o trabalho com os computadores. O objetivo era responder às 
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   Informações sobre as atividades desenvolvidas pelo LEC, disponíveis em: 
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transformações pelas quais vinham passando o ciclo de acumulação de capital, 

motivadas pelas inovações tecnológicas, promovendo a capacitação das pessoas para o 

manuseio e uso dessas tecnologias. 

Em decorrência dessa necessidade, a SEI criou uma Comissão, em março de 

1980, a Comissão Especial de Educação n.° 1, com o objetivo de elaborar normas e 

diretrizes para essa área. Além dessa Comissão, foram realizados dois seminários 

nacionais de informática na educação, com patrocínio da SEI, MEC e CNPq. O primeiro 

foi realizado na Universidade de Brasília, em 1981, onde reuniu diversos pesquisadores 

da área para estabelecer uma posição sobre o uso do computador para “auxiliar o 

processo de ensino aprendizagem”. Segundo Moraes (1993, p. 19), “deste seminário 

surgiu a primeira ideia de implantação de projetos-pilotos em universidades, cujas 

investigações, em caráter experimental, poderiam servir de apoio à Política Nacional de 

Informatização da Educação”. Foi recomendado que essas experiências atendessem aos 

diferentes graus e modalidades de ensino, e deveriam ser desenvolvidas por equipes de 

universidades, com reconhecida capacitação nas áreas da educação, psicologia e 

informática. 

Nesse período, 1981, foi criado um grupo de trabalho formado por integrantes 

do MEC, SEI, CNPq e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), para elaboração de 

um documento que servisse como subsídio para a criação de um Programa Nacional de 

Informática na Educação, que possibilitasse a implantação dos projetos-pilotos 

(MORAES, 1993). Ainda nesse mesmo ano, foi publicizado esse documento que, dentre 

outras questões, recomendou que as “iniciativas nacionais deveriam estar centradas nas 

universidades e não diretamente nas Secretarias de Educação, pois era necessário, em 

primeiro lugar, construir o conhecimento técnico-científico e depois repassá-los à 

comunidade nacional [...]” (Ibid, p. 21).  

Para Moraes (1993), essa opção foi “importante e adequada”, pois motivou o 

desenvolvimento de uma consciência crítica nacional “capaz de enfrentar os desafios e 

interesses de mercado, que a área educacional brasileira sem dúvida veio a suscitar” (p. 

21). Ainda para a autora, o conhecimento elaborado pela comunidade científica nacional 

foi valiosa para a equipe ministerial que coordenava as atividades governamentais. O 

                                                                                                                                                                          
<http://www.lec.ufrgs.br/index.php/P%C3%A1gina_principal>. Acesso em: 18 jan. 2013. 

http://www.lec.ufrgs.br/index.php/P�gina_principal
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documento recomendava, ainda, a ampliação e acumulação de conhecimento na área, de 

forma a atender à crescente demanda de informatização da sociedade brasileira, 

mediante a pesquisa para a capacitação nacional em informática na educação. 

Nesse cenário, no ano de 1982, foi realizado o segundo seminário, na 

Universidade Federal da Bahia, em Salvador, com o objetivo de levantar subsídios para 

a criação de centros-piloto. Desse seminário, para Moraes (1993, p 20), emergiram 

recomendações que se constituíram como norte da política de informática adotada pelo 

MEC. Dentre elas destaca-se a “necessidade de que a presença do computador na escola 

fosse encarada como um meio de auxiliar ao processo educacional, jamais deveria ser 

visto como um fim em si mesmo, e, como tal, deveria submeter-se aos fins da educação 

e não determiná-los”. 

Em 1983, uma comissão criada pela SEI (até então o MEC não assumia 

sozinho a responsabilidade por essa área), elaborou o Projeto Brasileiro de Informática 

em Educação (EDUCOM) a partir das recomendações dos dois seminários nacionais. 

Esse é considerado o principal projeto de informatização da educação brasileira, tendo 

se constituído referência para todos os seguintes. Segundo Oliveira (1997), seu objetivo 

principal “foi estimular o desenvolvimento da pesquisa multidisciplinar voltada para a 

aplicação das tecnologias de informática no processo de ensino-aprendizagem” (p. 34). 

Além disso, o projeto seria materializado a partir da instalação de centros-piloto em 

universidades públicas, voltadas para a pesquisa e a capacitação de recursos humanos. 

Em vista disso, é possível afirmar que essas primeiras iniciativas vislumbravam apenas 

a formação de recursos humanos. Essa era a alternativa encontrada pelo governo militar 

para resolver o déficit de pessoas com formação em informática. Como afirma Tavares 

(2002, p. 1), “ensinava-se a informática e não com a informática”. 

As universidades foram convidadas a candidatar-se a sediar esses centros. 

Dentre vinte e seis instituições públicas de ensino superior que encaminharam suas 

propostas, cinco foram escolhidas: UFMG, UFRJ, UFPE, Unicamp e UFRGS. A 

expectativa era que esses centros-piloto desenvolvessem competência para assessorar 

decisões políticas para a área e que verificassem a ocorrência de possíveis mudanças na 

estrutura dos sistemas de ensino público. As implantações começaram a partir de 1984, 

quando o MEC assumiu a liderança do processo de informatização da educação. Dentre 

os argumentos utilizados, evidencia-se que se tratava de questões de natureza 
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pedagógica referentes ao processo de ensino-aprendizagem. Além disso, segundo 

Moraes (1993, p. 23), “a SEI não tinha previsto no seu orçamento o montante que 

pudesse dar a devida sustentação financeira ao projeto”. 

Como consequência, a Secretaria de Informática do MEC assumiu as ações de 

informática educativa, inclusive a coordenação do EDUCOM. Segundo Moraes (1999), 

“com o objetivo de criar uma estrutura que desse conta das novas demandas que o 

Ministério teria, foi criado o Centro de Informática Educativa (Cenifor), subordinado a 

Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FUNTEVÊ)” que, entre outras 

finalidades, coordenaria a captação e o repasse de recursos para o financiamento do 

projeto, promoveria a integração dos centros-piloto, assim como acompanharia as 

atividades que estes viriam a desenvolver. Contudo, a partir de março de 1985, com a 

mudança de governo – José Sarney assumia a Presidência da República – houve 

diversas alterações no âmbito das instituições federais, dentre as quais, destaca-se a 

transferência da SEI para o recém-criado MCT, cuja atribuição, naquele período, era a 

formação de recursos humanos para o mercado de informática. Além disso, a 

FUNTEVÊ passou por reformas administrativas, inclusive a mudança na administração 

geral. Segundo Moraes (1993, p. 22), “ao iniciar a nova administração da FUNTEVÊ, o 

seu presidente declarou que a pesquisa não era prioridade, relegando os centros-piloto 

do Projeto Educom a uma situação financeira difícil e efetivando a operação desmonte 

do CENIFOR”. 

Desde o início do projeto havia um consenso entre as agências financiadoras 

(FINEP, CNPq e FUNTEVÊ): as despesas seriam divididas entre elas, de acordo com a 

natureza institucional de cada uma, assegurando dessa forma o financiamento das ações. 

No entanto, para Oliveira (1997), o descumprimento na sustentação financeira do 

projeto, por parte das agencias financiadoras, fez com que o MEC arcasse com a 

operacionalização dos centros-piloto, o que desencadeou o comprometimento da 

continuidade do projeto. 

Nesse cenário, em 1985 o EDUCOM encerra suas atividades, em decorrência 

da suspensão de seus recursos. Segundo Castro (2011), um Projeto como o Educom, 

idealizado e gerido no âmbito do governo militar, era visto com desconfiança pelo novo 

grupo que assumia o governo federal. No entanto, conforme aponta Moraes (1993), 
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[...] apesar dos percalços, dos interesses velados, de tentativas de 

obstrução da pesquisa, o EDUCOM cumpriu o seu papel [...]. Se mais 

não foi feito, foi porque, na realidade, os organismos governamentais 

deixaram de cumprir parte de suas obrigações (p. 23).  
 

Em 1986, o MEC decide retomar as ações para informatização das escolas. 

Nesse ano, foram criados Comitês de Assessoramento de Informática na Educação 

(Caie) ligados diretamente ao gabinete do ministro e com parcerias com pesquisadores 

de universidades, onde foi elaborado um programa de ação imediata, onde se 

destacaram ações básicas, tais como: Projeto Formar (1987, 1989 e 1992), que consistiu 

na realização de cursos de especialização em informática e educação para formação de 

docentes das redes públicas de ensino, para tornarem-se multiplicadores em suas 

respectivas redes; Projeto CIEd, que implantou os Centros de Informática na Educação 

junto às secretarias estaduais de educação; Concursos de Software Educativos (1987 a 

1989), visando incentivar a revelação de talentos e a produção descentralizada. 

Para Oliveira (1997, p. 45-46), as diretrizes desses cursos eram para “formação 

de professores e técnicos das redes municipais e estaduais de ensino em todo o país, 

para o trabalho com Informática Educativa, de modo a se tornarem catalisadores junto 

às suas redes de ensino”. Os docentes formados nesses cursos tiveram como 

compromisso projetar e implantar os CIED, junto à secretaria de educação que os havia 

indicado. Ainda segundo esse autor, o Projeto Formar atingiu aproximadamente 150 

professores, por meio de três cursos, sob a Coordenação do NIED, na Unicamp, entre 

1987 e 1989.  

Era de responsabilidade do MEC a cessão de equipamentos, em regime de 

comodato, assim como o financiamento da formação. Às secretarias de educação 

cabiam as instalações físicas, assim como a manutenção dos equipamentos. A criação 

desses centros introduziu a participação de estados e municípios no debate e nas ações 

relacionadas à política de informática educativa, que, de outro lado, desloca-se do 

âmbito exclusivo das universidades para ocupar as escolas públicas. Para Bonilla e 

Pretto (2000, p. 8), “as ações deixam de ser centradas na esfera federal (MEC) e passam 

a contar com a participação das secretarias municipais e estaduais de educação, saem do 

âmbito das universidades e passam a ocupar as escolas públicas”.  
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Ao longo de um ano (1988 e 1989) foram implantados dezessete CIED em 

diversos estados do país. Segundo Moraes (1993, p. 25), estes se constituíram como 

“centros irradiadores e multiplicadores da tecnologia da informática para as escolas 

públicas, e sem dúvida, os grandes responsáveis pela preparação de uma significativa 

parcela da sociedade brasileira rumo a uma sociedade informatizada”. No entanto, até 

esse momento não havia definido por completo uma Política Nacional de Informática 

Educativa, por conta do momento político pelo qual o país passava – fim da ditadura e, 

consequentemente, processo de redemocratização do país. 

A partir das iniciativas consubstanciadas nos projetos, até então desenvolvidos, 

tinha-se estabelecido uma base para a criação de um Programa Nacional de Informática 

na Educação, o qual foi efetivado em outubro de 1989 com a criação do Programa 

Nacional de Informática Educativa (PRONINFE).  

Dois anos depois, em 1991, sob o governo do então Presidente da República 

Fernando Collor de Mello, foi modificada a política nacional de informática, com a 

aprovação da Lei n.º 8.248, em 23 outubro de 1991. Segundo Cukierman et al (2012), 

essa lei tinha um “forte viés economicista”, pois  

A política de pesquisa e desenvolvimento em informática foi reduzida 

à mera oferta de isenções fiscais, entregando ao mercado a condução 

desse processo; todavia um mercado ocupado já não mais por 

empresas exclusivamente brasileiras, uma vez que a lei tratou de 

encerrar a reserva de mercado, abrindo-o às empresas estrangeiras (p. 

10). 

 

Em fevereiro de 1992, segundo Oliveira (1997, p. 49), foi criada uma rubrica 

específica no orçamento da União, para ações de informática educativa do MEC, que 

implementou práticas para formação de recursos humanos para essa área a partir dos 

Centros de Informática Educativa. Tal medida foi importante para a implementação do 

PRONINFE, enquanto programa para o desenvolvimento da informática educativa no 

Brasil, 

 

[...] através de projetos e atividades, articulados e convergentes, 

apoiados em fundamentação pedagógica sólida e atualizada, de modo 

a assegurar a unidade política, técnica e científica imprescindível ao 

êxito dos esforços e investimentos envolvidos (BRASIL, 1989, p 20). 
 

O PRONINFE apresentou os seguintes resultados no período de 1989-1995:  
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1. 44 Centros de Informática na Educação implantados, a maioria interligada à 

internet; (sic
46

!) 

2. 400 subcentros implantados, a maioria por iniciativas de governos estaduais e 

municipais, a partir do modelo de planejamento concebido, inicialmente, pelo 

Projeto EDUCOM/UFRGS (destes, 87 estão no Estado do Rio Grande do Sul); 

3. 400 Laboratórios de Informática Educativa em escolas públicas, financiados por 

governos estaduais e municipais; 

4. Mais de 10.000 profissionais preparados para trabalhar em informática educativa 

no país, incluindo um número razoável de pesquisadores com cursos de 

mestrado e doutorado (ALMEIDA, 1988). 

 

Segundo Teruya e Moraes (2009), o PRONINFE desencadeou uma cultura 

nacional de informática educativa centrada na realidade da escola pública.  Importante 

pontuar que o termo “Informática Educativa” e/ ou “Informática na Educação”, até 

então utilizado para se referir à inserção dos computadores nas escolas públicas, tinha 

sua abordagem teórica pautada no uso dessas máquinas como apoio ao processo de 

ensino aprendizagem, na perspectiva de tornar as aulas mais dinâmicas e ilustradas, em 

sintonia com as diretrizes definidas nos dois seminários realizados no início dos anos 

80. Contudo, os resultados do PRONINFE não se materializaram conforme as metas 

propostas. A contrapartida esperada pelos estados e municípios, custos da instalação e 

manutenção dos computadores, não aconteceram como previsto. Para essas autoras, as 

ações implementadas não estavam distribuídas em todos os estados, mas concentradas 

nas regiões Sul e Sudeste do País, por se constituírem em estados e municípios com 

orçamentos mais robustos, que, com isso, em tese, teriam condições de cumprir com a 

contrapartida pactuada. 

Com todas essas iniciativas, EDUCOM, FORMAR, CIEd e PRONINFE, os 

dados provenientes de institutos de pesquisa, assim como do Censo Escolar, apontavam 

que ainda existiam muitas dificuldades no cenário nacional, como consequência das 

lacunas na formação dos docentes, que trabalhavam com essas tecnologias, das 

fragilidades na infraestrutura das escolas – quantidade insuficiente de equipamentos e 

                                                           
46

  Dados questionáveis, tendo em vista que a implantação da internet no Brasil foi iniciada em 1995. 
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sem acesso à internet – tendo em vista as demandas do Estado e da sociedade para que 

as pessoas se apropriassem dessas tecnologias para atendimento aos requisitos advindos 

da célere inserção dos computadores nos espaços sociais e de trabalho. 

Nesse contexto, em 1996 foi criada pelo Decreto n.° 1.917, de 27 de maio, a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), vinculada ao Ministério da Educação. Sua 

função era  

atuar como um agente de inovação tecnológica nos processos de 

ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) e das técnicas de educação à 

distância aos métodos didático- pedagógicos. Além disso, promovia a 

pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de novos 

conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras (SEED/MEC, 

2010, p. 3).  

 

Até o ano de 2011, quando foi extinta, a SEED esteve organizada em três 

diretorias: Diretoria de Infraestrutura Tecnológica - DITEC, Diretoria de Produção de 

Conteúdos e Formação em Educação a Distância - DPCEAD e Diretoria de Regulação e 

Supervisão - DRESEAD. Dentre as principais atividades da DITEC pode-se destacar 

ações como as de implementação de infraestrutura tecnológica, incluindo a aquisição de 

equipamentos, capacitação técnica, suporte para o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional – ProInfo e para os programas TV Escola e Rádio Escola, bem como 

prospectos de novas soluções tecnológicas com a finalidade de ampliar o parque 

tecnológico das escolas e dos Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE (SEED/MEC, 

2010). 

Logo após a criação da SEED, 1997, o MEC lança o Programa Nacional de 

Informática na Educação (Proinfo), com vistas a responder a essas demandas. O 

Proinfo, segundo Tavares (2002), “é praticamente uma releitura do Proninfe, é o mais 

abrangente no território nacional, entre todos os projetos”. Suas diretrizes estavam 

orientadas para o  

 

[...] fortalecimento da ação pedagógica do professor na sala de aula e 

da gestão da escola, maior envolvimento da sociedade na busca de 

soluções educacionais e modernização com inovações tecnológicas 

introduzidas no processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 4). 

 

Segundo o MEC (1997, p.15), é “o programa educacional com o objetivo de 

promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O 
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programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais”. 

Foi implantado em todos os estados, considerando a corresponsabilização das partes 

envolvidas – governo federal, estados e municípios – para materialização das ações, que 

visavam à formação dos docentes para uso das máquinas e a garantia da estrutura 

adequada para receber os laboratórios. Ou seja, continua a mesma estratégia política que 

já vinha sendo utilizada pelo MEC. 

Até o ano 2000, segundo o Tribunal de Contas da União
47

 foram investidos R$ 

13 milhões, e, de acordo com o MEC
48

, foram adquiridos aproximadamente 30 mil 

computadores, tendo atendido pouco mais de 2.500 escolas públicas. Contudo, o País, 

naquele ano, 2000, tinha pouco mais de 168 mil escolas públicas, o que se constitui 

como desafio para a política pública. Além disso, pesquisas que tiveram como foco a 

análise e discussão sobre o acesso e a utilização dos computadores nas escolas 

contempladas pelo PROINFO, entre elas as realizadas por Oliveira (2001) e Cysneiros 

(2003), apontaram a utilização insignificante dos laboratórios por conta do número de 

computadores, insuficiente para atender às demandas escolares, devido ao número de 

alunos matriculados, a falta de conservação e manutenção – suporte técnico, para as 

máquinas, precário ou inexistente em algumas localidades –, o espaço físico dos 

laboratórios, insuficiente para a quantidade de alunos matriculados por turma, a internet, 

que até o ano de 2000 não estava disponível.  

No limiar do século XXI, a inserção das tecnologias digitais nas escolas 

públicas ainda não ocorre de modo satisfatório para docentes e alunos. Na 

implementação de políticas públicas para esse fim, ocorrem diversas situações que 

comprometem diretamente os resultados destas. Manutenção dos equipamentos, 

formação dos docentes, conexão, dentre outros, são problemas que ainda perduram 

nessas instituições até então contempladas por essas políticas. Seria necessário uma 

política que “distribuísse” não apenas computadores às escolas, mas que houvesse um 

regime de colaboração entre os entes federados que efetivamente correspondesse às 

peculiaridades e demandas dessas escolas, de modo que possibilitasse as condições 

                                                           
47

   Dados disponíveis em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/educac

ao/Proinfo_Impacto.pdf> Acesso em: 18 jan. 2013. 
48

   Relatório disponível em: <http://dominiopublico.mec.gov.br/download/texto/me001170.pdf.>. Acesso 

em: 07 jun. 2013. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/educacao/Proinfo_Impacto.pdf
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/educacao/Proinfo_Impacto.pdf
http://dominiopublico.mec.gov.br/download/texto/me001170.pdf
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necessárias para o funcionamento e a manutenção das máquinas, um quantitativo de 

acordo com a demanda das escolas, assim como uma política de formação para os 

docentes pensada de forma crítica e horizontal. 

Necessário também discutir e repensar o papel das universidades públicas na 

implantação e implementação dessas políticas, para que as mesmas não se tornem meros 

“balcões de serviços” para executar o que o governo elaborou. Por isso, concordamos 

com Pretto (2006), quando ele afirma que 

 

[...] para que ações como essas e tantas outras sejam possíveis, 

precisamos de professores qualificados desde a sua formação inicial, 

sendo fundamental o envolvimento das Faculdades de Educação, em 

especial aquelas das universidades públicas [...]. Para tanto, necessário 

se faz pensar em políticas que garantam o pleno envolvimento dos 

estudantes das Faculdades de Educação em programas que adotem 

plenamente essas tecnologias na sua formação, já que serão eles os 

futuros professores dos sistemas educacionais (p. 14).  
 

Essas instituições deveriam ser centros de excelência na formação de docentes 

para a educação básica, o que não vem ocorrendo, principalmente por questões de 

cunho político, no que se refere à oferta desses cursos em instituições públicas e as 

discussões para alterações em seus projetos políticos pedagógicos, de forma a 

contemplar também a formação para apropriação das tecnologias digitais. Segundo o 

Censo da Educação Superior realizado pelo INEP (2013), houve um crescimento no 

número de matrículas nos cursos de licenciatura (formação de professores): passaram de 

885.384, em 2003, para 1.374.174, em 2013, contudo, pouco mais de 70% dessas estão 

nas instituições privadas. Além da formação de professores está substancialmente sob 

responsabilidade da iniciativa privada, não há engajamento efetivo das faculdades de 

educação com as políticas educacionais voltadas para a educação básica. O que tem 

acontecido é o envolvimento de um número pequeno dos docentes das instituições 

públicas, nos grupos de trabalho criados para elaboração e implementação das políticas, 

o que é insuficiente para contemplar os docentes da educação básica que estão em 

formação nessas faculdades. 
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2.4 As contribuições dos pesquisadores, suas intenções e o governo: aproximações e 

divergências na implementação da informática na educação 

 

 

As primeiras ações para a inserção dos computadores nas atividades de ensino 

e aprendizagem foram iniciadas primeiro, na educação superior, na década de 1970, 

com algumas experiências isoladas em universidades públicas (UFRJ, UFRGS, 

UNICAMP), conforme já exposto no tópico anterior deste capítulo. O foco dos 

pesquisadores que coordenavam as pesquisas era o aprendizado das crianças. Como 

consequência dessas experiências, essas pessoas foram convidadas, pelo MEC e pela 

SEI, a participar de discussões para a elaboração de conhecimentos técnico-científicos 

para inserção dos computadores nas atividades de ensino. Até então não se tinha 

conhecimento elaborado sobre essa prática.  

Esses pesquisadores influenciaram de alguma forma na elaboração das normas 

e diretrizes para o trabalho com os computadores na educação básica, ainda que tenham 

ocorrido embates, motivados pelas divergências ideológicas e de interesses, entre alguns 

desses pesquisadores e a base governista que coordenava esse trabalho (MORAES, 

1996).  

Além disso, a intenção da política de governo se “apropriou” do acadêmico 

para elaboração e desenvolvimento das suas proposições, quando ocorreu o 

envolvimento dos docentes pesquisadores das instituições de ensino superior, nas 

proposições dos governos para implantar políticas públicas educacionais, para inserção 

de tecnologias nas escolas públicas. Foi a partir das discussões e experiências prévias, 

acumuladas por esses pesquisadores, que foi iniciada a implementação dessas políticas. 

Nesse sentido, numa vídeo-entrevista
49

 gravada em outubro de 2012, com a professora e 

coordenadora do LEC/UFRGS, Léa Fagundes, ela afirma que “o uso do computador na 

educação, as linguagens que serviam para a programação, eram usadas para preparar 

conteúdo de ensino”. Nessa mesma entrevista, o professor da Unicamp e integrante do 

Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied), José Armando Valente, 

                                                           
49

   Em outubro de 2012, a educadora Léa Fagundes foi entrevistada em Porto Alegre, por outros 

pesquisadores da educação. Em quatro blocos da vídeo-entrevista, financiada via crowdfunding na 

plataforma Catarse, foi registrado momentos marcantes do seu trabalho com escolas públicas e das suas 

pesquisas na UFRGS. Vídeos disponíveis em: < http://www.educadigital.org.br/biodaleafagundes/> 

.Acesso: 11 fev. 2014. 

http://www.educadigital.org.br/biodaleafagundes/
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complementa a fala da professora Léa: “isso fortaleceu a pesquisa da informática na 

educação no Brasil; ela não nasceu na empresa, ela não nasceu com a introdução 

comercial, ela nasceu com o interesse da mudança em educação, via uma pesquisa na 

universidade”. 

Exemplo disso é o Projeto EDUCOM (década de 1980) que utilizou a 

linguagem LOGO. Segundo Valente (1999), nessas experiências iniciais desenvolvidas 

no âmbito desse projeto, ficou evidente que os pesquisadores envolvidos preocupavam-

se com a criação de ambientes educacionais, onde o computador seria usado como 

recurso facilitador do processo de aprendizagem.  

No entanto, a política brasileira para esse setor, na época, enfatizava às 

demandas do governo militar por formação de recursos humanos na área de informática. 

O foco era o aprendizado da computação, mediante o uso de softwares de mercado – 

aprender a usar processadores de textos, planilhas, navegadores etc. – uma vez que o 

contexto sócio-político-econômico demandava profissionais com esses conhecimentos 

específicos. Os pesquisadores criticavam esse foco tecnicista. Segundo Moraes (1996),  

Uma pequena parcela de educadores e pesquisadores desenvolveu 

uma postura um pouco mais crítica e uma metodologia mais criativa 

não só perante o tecnicismo federal como também frente às constantes 

pressões do mercado no sentido de vender „pacotes educativos 

computacionais‟ (softwares) que reproduzem ideologias massificantes 

e que valorizam mais o mercado mercantil do que a educação (p. 9-

10). 

 

As intenções do governo para o desenvolvimento dessas ações na área de 

educação tinham uma característica tecnicista e instrumental. Um grupo de docentes e 

pesquisadores desenvolveu uma postura mais crítica, como já apontado acima, frente a 

esse tecnicismo federal e as pressões internacionais e nacionais, no que tange aos 

“pacotes educativos e computacionais, de qualidade duvidosa, e distantes da realidade 

social e cultural brasileira” (MORAES, 1996, p. 23). Contudo, isso não foi suficiente 

para romper com essa lógica.  

Para Moraes (1991), o discurso da base governista enfatizava a potencialidade 

do mercado de informática no País em termos de demanda de recursos humanos para os 

segmentos industriais, de serviço e para a comunidade acadêmica. O objetivo era 

atender à necessidade de formação de recursos humanos para essas questões, através de 

uma política voltada para cursos de curta duração, de graduação plena e pós-graduação 



105 

 

nessa área. O que se pretendia era a implementação de uma política que capacitasse 

pessoas para romper com a dependência externa do Brasil, e assim favorecer e 

potencializar o desenvolvimento da indústria nacional. O que não é ruim, o problema 

em questão é restringir a prática aos interesses comerciais. 

Milton Santos, em entrevista concedida à Folha de São Paulo em 2001, fala 

sobre a ênfase do MEC no treinamento e não na educação: 

Há um entendimento da coisa técnica que me parece equivocado no 

trabalho do Ministério da Educação. É a valorização da técnica em si e 

não do fenômeno técnico. Isso conduz a dar ênfase ao treinamento, 

que não é educação. O treinamento consiste em preparar rapidamente 

a mão de obra para tarefas que às vezes deixam de ter razão de ser, 

enquanto que a educação é algo que instrumentaliza o homem para ser 

mais e melhor cidadão, para entender mais e melhor o mundo, para se 

tornar um ser humano na sua plenitude (Folha de São Paulo, 2001). 

 

Pesquisadores educacionais questionam, frequentemente, qual a concepção de 

educação que fundamenta os projetos e programas implantados pelo MEC, para 

inserção e uso dos computadores nas escolas públicas. É a educação bancária, que Paulo 

Freire já discutia desde a década de 1970, em que o aluno não sabe nada e é então 

estabelecida uma relação vertical entre o professor e este, e os conhecimentos são 

apenas transmitidos e isso prepara esse aluno para uma submissão à política econômica 

vigente? Ou uma educação que não apenas prepare para o mundo do trabalho, mas, 

também, que o sujeito produza conhecimento e construa um posicionamento crítico 

perante as dinâmicas que caracterizam a contemporaneidade? Identificar o marco 

teórico desses programas e projetos é fundamental para compreensão das intenções do 

governo com cada ação desenvolvida, para que se tenham elementos para questionar e 

propor as intervenções necessárias para a oferta de uma educação pública, 

comprometida com o desenvolvimento de um cidadão autônomo, crítico e criativo. 

Por isso, na década de 1980, os pesquisadores que integravam um segmento 

“progressista” foram, para Moraes (1991, p. 110), “progressivamente podados pelo 

poder da tecnocracia, embora tentassem argumentar o contrário”. Segundo a autora, o 

argumento desses pesquisadores era fundamentado na seguinte questão  

Para universalizar a educação é preciso permitir a todos o acesso a 

dados e a informações geradoras da aprendizagem do aluno. Para 

atingir a todo o universo escolar, será preciso utilizar todos os 

equipamentos disponíveis e adequados para a preparação, reprodução, 

transmissão e recepção de dados e informações, tanto os meios 
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impressos como também os recursos oferecidos pela informática 

(Ibid). 

 

Moraes (1991, p. 122) ainda argumenta que “não basta ter apenas um ensino 

informático e mesmo a informática como ferramenta de ensino. A nosso ver, para se ter 

um ensino democrático, é preciso fazer com que a educação incorpore criticamente a 

nova tecnologia, usando-a e não sendo usada por ela”. O que nos leva a apontar que as 

ações desenvolvidas eram para formar para o consumo e uso técnico dos computadores, 

e não para potencializar a aprendizagem, criatividade, e construção do conhecimento. 

No período da ditadura militar, as ações do governo para implementação de 

uma política de informática para educação no País eram coordenadas pela SEI e pelo 

MEC. Ainda que as Comissões compostas para subsidiar esses órgãos de governo na 

elaboração de normas e diretrizes, em alguns momentos tivessem representantes das 

universidades brasileiras, para Moraes (1991, p 96) “o caráter secreto marcava as 

decisões nesse período”. Só a partir do processo de redemocratização do País (1985) 

essa prática é alterada, e os pesquisadores que estiveram envolvidos com o Projeto 

EDUCOM passaram a integrar com maior frequência as discussões e decisões do 

governo. 

Além disso, segundo Moraes (1991),  

Até o governo Sarney, apesar do discurso „estratégico‟ para o setor, os 

principais atores do Estado, responsáveis pela Informática e Educação 

no Brasil (MEC e SEI), não estavam investindo recursos suficientes 

para desenvolver uma real capacitação nacional nessa tecnologia (p. 

120). 

 

No final dos anos 1980, o MEC começava a aventar a possibilidade de ampliar 

os investimentos na área da informática educativa. É nesse período que esse Ministério 

implementa o Proninfe. O mesmo grupo de pesquisadores especialistas na área de 

informática educativa, que atuou no EDUCOM (1983), colaborou com a implantação do 

Proninfe (1989).  

Para Moraes (1996, p. 175), ainda assim a comunidade científica esteve 

minimamente representada no comitê decisório para implementação desse programa, “o 

que é agravado pelo fato de ocorrer à parte dos trâmites formais (Congresso Nacional) 

de definição de políticas públicas e se caracterizar pela ausência de diálogo e de debates 

com os demais segmentos da comunidade educacional”. Para a autora, isso é um forte 
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indício de que a informática na educação esteve mais pautada nos princípios de 

qualificação da mão de obra necessária ao setor produtivo do que na melhoria do ensino 

e no desenvolvimento do raciocínio crítico, reflexivo e criativo das crianças, jovens e 

adultos. 

Nesse contexto, destacamos a conclusão do Parecer da Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMI), criada através do Requerimento n.° 493, de 1991-CN, 

“destinada a investigar as causas e as dimensões do atraso tecnológico nos processos 

produtivos da indústria brasileira, bem como nos processos de pesquisa e instituições de 

pesquisa e ensino do Brasil”, que teve como relatora a Deputada Irma Passoni (1991), 

 

A superação do atraso e das dificuldades começa pela compreensão 

clara das possibilidades e dos respectivos requisitos, exige o 

envolvimento dos indivíduos, das empresas e das instituições de uma 

forma geral, mas a diretriz cabe à política, de que nenhum governo 

pode abrir mão, especialmente em nome de princípios cuja validade 

em todos os países a realidade vem desmentindo (p. 170). 

 

Para Octavio Elisio (Relatório da CPMI, 1991), “A política educacional e sua 

articulação com a política de ciência e tecnologia e, por sua vez, a articulação de ambas 

com diversas políticas setoriais, nunca foi um compromisso efetivo de uma estratégia de 

política pública do Governo brasileiro”. Insistimos que políticas públicas educacionais 

para inserção de tecnologias digitais nas escolas têm que ser articuladas e articuladoras 

com outras políticas e programas de governo que existam ou que venham a existir. Para 

isso, é necessário que o Estado acompanhe o processo de implementação dessas 

políticas, de forma a possibilitar as condições básicas para o cumprimento das metas 

propostas. Isso porque acreditamos que essa é a condição sine qua non para que 

efetivamente essas políticas se consolidem, e possam garantir as condições necessárias 

para a formação dos docentes e a adequação da infraestrutura das escolas. 

Com a implementação do Proinfo (1997), foi iniciada uma nova etapa na 

inserção de tecnologias digitais nas escolas públicas, a qual foi marcada pela criação dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) em todos os estados brasileiros
50

 e pela 

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. Segundo o Sistema de Gestão Tecnológica 

                                                           
50

   Até o ano de 2007, o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo/MEC) já montou 418 

núcleos de tecnologia educacional (NTE) no País. Dados disponíveis em: < 
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do FNDE/MEC
51

, o NTE é uma estrutura descentralizada, de nível operacional do 

Proinfo, vinculado a uma secretaria estadual ou municipal de educação, e especializada 

em tecnologias de informação e comunicação (TIC) aplicadas à educação, cumprindo as 

seguintes funções básicas: 

a) Capacitar professores e técnicos das unidades escolares de sua área de 

abrangência; 

b) Prestar suporte pedagógico e técnico às escolas (elaboração de projetos de uso 

pedagógico das TIC, acompanhamento e apoio à execução etc.); 

c) Realizar pesquisas e desenvolver e disseminar experiências educacionais; 

d) Interagir com as Coordenações Regionais do Proinfo e com a Coordenação 

Nacional do Programa no MEC, no sentido de garantir a homogeneidade da 

implementação e o sucesso do Programa. 

Os NTE são unidades dotadas de infraestrutura de informática e comunicação, 

que reúnem equipes de educadores e especialistas em tecnologia de hardware e 

software. Os profissionais que trabalham nos NTE
52

 são, especialmente, capacitados 

pelo Proinfo para auxiliar as escolas em todas as fases do processo de incorporação e 

uso pleno das novas tecnologias, em atividades didático-pedagógicas. Os professores 

que participavam dos cursos seriam os multiplicadores na escola. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu, Especialização em Informática 

Educativa, foram ofertados no final da década de 1990, com carga horária de 360h, cujo 

público alvo foi os docentes que atuavam nos NTE. No Estado da Bahia, foi ofertado 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e pela Universidade Católica da 

Bahia (UCSAL).  

A trajetória dessas políticas e ações do governo nos aponta que, 

reincidentemente, a participação das universidades públicas nas discussões e nos 

processos decisórios de políticas para inserção de computadores nas escolas públicas 

foi, e ainda é secundária, considerando que envolve apenas um pequeno número de 

pesquisadores e, além disso, não há efetivamente o envolvimento dos docentes da 

                                                                                                                                                                          
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7590>. Acesso: 17 fev. 2014. 
51

   Sistema de Gestão Tecnológica do FNDE/MEC, informações disponíveis em: 

<https://www.fnde.gov.br/sigetec/sisseed_fra.php>. Acesso: 14 fev. 2014. 
52

   Cada Estado criou e regulamentou seus núcleos. Na Bahia, os NTE da rede estadual foram criados a 

partir do Decreto n° 7.380, de 22 de julho de 1998, do governador da Bahia. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7590
https://www.fnde.gov.br/sigetec/sisseed_fra.php
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educação básica, que estão em formação nessas instituições, na implementação dos 

projetos e programas. Até então, vem sendo mantida as mesmas estratégias, com a 

participação dos mesmos pesquisadores para pensar e implementar as políticas 

educacionais para esse fim. Consequentemente, não identificamos substanciais 

inovações e ou alterações nesse processo. 

No próximo capítulo, abordaremos o processo de concepção e implementação 

do piloto do Projeto UCA, e veremos como essas práticas se repetem na materialização 

de mais uma ação do governo federal, para inserção de tecnologias digitais nas escolas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

CAPÍTULO 3  

PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO: NOVAS AÇÕES, VELHOS 

PROBLEMAS 

 

Neste capítulo, apresentaremos o processo que desencadeou a implantação do Projeto 

Um Computador por Aluno (UCA), no Brasil, a correlação de forças estabelecidas para 

tal, as atribuições previstas para os entes federados, as escolas e universidades 

participantes do Projeto, os resultados das avaliações realizadas nos experimentos 

iniciais, o contexto e repercussão da sua expansão. 

 

3.1 Exequibilidade política e econômica: discussões iniciais 

 

Toda a legislação e os documentos elaborados na década de 1990 e anos 

iniciais do século XXI, que regulamentam a educação brasileira, dentre eles a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996), o conjunto de 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), os Planos Nacionais de Educação (PNE), os 

Parâmetros Curriculares Nacional (PCN) e o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), buscaram ressaltar o uso das tecnologias de informação e comunicação, como 

ação do governo para fortalecer o processo de informatização e o uso dessas 

tecnologias, seja na formação dos professores, seja no cotidiano das escolas públicas 

para uso dos alunos. 

Isso era pensado, estruturado e materializado, no primeiro momento, com a 

instalação de laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica, 

previamente selecionadas pelo MEC, em todas as unidades da federação brasileira, a 

partir da implementação de projetos e programas como já vimos no capítulo anterior. 

No que tange ao formato organizacional para implementação de políticas para esse fim, 

durante este período, que vai do início dos anos 80 até o final do século passado, a 

compra de computadores, sua distribuição, a conexão à internet e a formação dos 

docentes para a prática, no cotidiano escolar, com esses equipamentos, era de 

responsabilidade do MEC. Em contrapartida, por meio da assinatura de termo de 

adesão, os governos locais (estados e municípios) deveriam providenciar a adequação 

da infraestrutura das escolas, imperativo para que essas instituições recebessem os 

computadores.  
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No século XXI, a inserção dessas tecnologias na escola passa a ter como 

motivador principal o célere processo de tecnologização que atingiu os espaços sociais. 

A cultura digital permeia a sociedade, desencadeia desejos e modifica os 

comportamentos dos sujeitos contemporâneos, sejam eles crianças, jovens, adultos ou 

idosos. A partir da expansão das tecnologias, a geração do século XXI se expressa e 

interage, o que, consequentemente, demanda transformações das escolas, ao tempo em 

que esta vem sendo transformada por novos comportamentos. 

Os alunos estão imersos no contexto digital, pois são assíduos frequentadores 

das redes sociais, tais como Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, dentre outras 

tantas utilizadas para se comunicar, divertir, compartilhar, conhecer e aprender. “Essas 

novidades transformaram a tela de qualquer computador em uma janela sempre aberta e 

„ligada‟ a dezenas de pessoas ao mesmo tempo” (SIBILIA, 2008, p. 12).  

Segundo Negroponte (2008, p. 56), na perspectiva de que todas as crianças 

possam “aprender através de total liberdade de interação e exploração” ele criou o 

conceito One Laptop per Child (OLPC) – um laptop por criança – para serem utilizados 

por crianças matriculadas nas escolas públicas. Para alcançar esse objetivo, ele criou 

uma organização, sem fins lucrativos, com o mesmo nome, OLPC.  

As bases teóricas desse conceito, OLPC, estão fundamentadas na teoria da 

aprendizagem construcionista
53

, formulada por Seymound Papert e na proposta de 

computadores portáteis de Alan Kay, com entrelaçamento direto das diversas ações que 

esses pesquisadores realizaram nas últimas três décadas.  

Negroponte é fundador do Media/LAB MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) em Boston/Estados Unidos, e desenvolveu, em parceria com Papert, 

pesquisas sobre o emprego do computador no processo de aprendizagem. Kay, na 

década de 1970, influenciado pelas ideias de Papert, desenhou o Dynabook
54

, um 

modelo de computador portátil, do tamanho de uma pasta de mão, com comunicação 

sem fio e tela plana sensível ao toque, características essas que o modelo de laptop 

denominado XO, adotado pela OLPC se aproxima.  

                                                           
53

   O Construcionismo de Papert se baseia no Construtivismo Cognitivo de Jean Piaget. Disponível em: 

<http://papert.www.media.mit.edu/people/papert/>. Acesso em: 12 jun. 2013. 
54

   Imagem Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alan_Kay_and_the_prototype_of_Dynabook,_pt._5_(3010032738).jpg

>. Acesso em: 12 jun. 2013. 

http://papert.www.media.mit.edu/people/papert/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alan_Kay_and_the_prototype_of_Dynabook,_pt._5_(3010032738).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alan_Kay_and_the_prototype_of_Dynabook,_pt._5_(3010032738).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alan_Kay_and_the_prototype_of_Dynabook,_pt._5_(3010032738).jpg
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No mês de janeiro de 2005, durante o Fórum Econômico Mundial realizado em 

Davos, Suíça, que reuniu chefes de estado de vários países, inclusive do Brasil, 

Negroponte apresentou um projeto para distribuir laptops para as crianças nas escolas 

públicas de países em desenvolvimento, tendo anunciado que poderiam ser produzidos 

ao custo de US$100 (em reais equivalia a aproximadamente R$ 250,00, segundo a 

cotação do dólar na época em que o projeto foi anunciado – ano de 2005), desde que 

algumas condições fossem atendidas, como, por exemplo, a compra maciça dos 

equipamentos pelos governos. Para tanto, a estratégia utilizada pela OLPC foi a 

divulgação da proposta, primordialmente, junto aos governos de países em 

desenvolvimento, com o objetivo de viabilizar a venda de grandes lotes, o que 

possibilitaria a redução de custos. Até esse período Negroponte ainda não tinha um 

protótipo do laptop para apresentar. Tal situação nos remete a Santos (2006, p. 48), 

quando o mesmo afirma que “a produção do consumidor hoje, precede à produção dos 

bens e serviços”. 

Nesse sentido, Santos (2006), coaduna com a estratégia utilizada por 

Negroponte, quando, segundo um dos assessores da Presidência da República do Brasil, 

que esteve na coordenação geral do Projeto UCA, em entrevista concedida para esta 

pesquisa em janeiro de 2014, a ideia era vender, inicialmente, para 5 países com 

grandes líderes mundiais, 1 milhão de computadores para cada um, e eles vão fazer 

experiência concentrada, cada qual vai ser uma janela para o mundo, vai ter escala, 

vai ter preço, vai começar com 150 dólares e logo, logo chega nos 100 dólares; dentre 

esses 5 países ele falava em China, Índia e Brasil
55

. Assim, a produção da informação e da 

publicidade antecedeu a apresentação de um produto, nesse caso, o laptop. Para Santos (2006, 

p. 48/49) “vivemos cercados, por todos os lados, por esse sistema ideológico tecido ao redor do 

consumo e da informação ideologizados. Esse consumo ideologizado e essa informação 

ideologizada acabam por ser o motor de ações públicas e privadas”. 

Dando continuidade a essa estratégia, em junho de 2005, Negroponte, Papert e 

Mary Lou Jepsen
56

 vieram ao Brasil para uma reunião com o governo federal, 

especificamente com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na tentativa 

                                                           
55

   Utilizaremos sempre a fonte em itálico quando se tratar da fala dos sujeitos que colaboraram com esta 

pesquisa, nos concedendo entrevista. 
56

   Ingressou no MIT em 2005, onde começou a trabalhar com Negroponte na OLPC. Disponível em: 
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de convencê-lo a adotar o XO, modelo de laptop desenvolvido pela OLPC, como parte 

de uma política pública de grande escala, que viabilizaria o custo indicado, já que os 

mesmos seriam desenvolvidos e fabricados por essa ONG (OLPC), criada 

exclusivamente para esse fim. O Presidente, após reunião com esses pesquisadores, 

designou seus assessores especiais, José Aquino, à época coordenador dos programas de 

inclusão digital do governo, e Cezar Alvarez, então assessor direto do Presidente, para 

coordenarem um grupo interministerial, que seria encarregado de avaliar e apresentar 

um estudo sobre a viabilidade para implementação desse projeto. Para isso, estabeleceu 

um prazo de 29 dias para que a atividade fosse concluída e os resultados apresentados. 

Para tanto, esses assessores convidaram representantes de alguns setores das 

instituições de ensino superior, indústrias, empresas e diversos segmentos da sociedade 

brasileira, para análise e especificação das questões técnicas e, mais especificamente, 

dos equipamentos. Nesse contexto, foi formalizada uma parceria com a Fundação de 

Apoio à Capacitação em Tecnologia
57

 (FacTI) para validar a solução de hardware da 

OLPC. Em fevereiro de 2006, a FacTI convidou mais três instituições, sendo duas de 

São Paulo e uma de Florianópolis – Centro de Pesquisa Renato Archer (CenPRA), 

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e Laboratório de 

Sistemas Integráveis Tecnológicos (LSI) – para compor o grupo técnico e fazer um 

estudo sobre a solução apresentada à proposta original da OLPC. Isso porque existia 

uma forte resistência à mera adoção do projeto, tanto por parte de membros da academia 

quanto de órgãos do governo federal, que vinham até então acompanhando essas 

discussões. 

Essa resistência sustentava-se na prerrogativa de que o investimento de 

recursos financeiros para sua implementação era alto, em detrimento das poucas 

evidências empíricas sobre os efeitos da utilização dessas tecnologias, para a promoção 

da aprendizagem das crianças. O empresário e engenheiro criador da urna eletrônica, 

Carlos Rocha, em um artigo publicado no Portal G1, no ano de 2006, afirmou que “a 

                                                                                                                                                                          
<http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Lou_Jepsen >. Acesso em: 12 jun. 2013. 
57

   A Facti foi instituída em 1996 pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 

e Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática (ASSESPRO). Apoia e 

executa projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), atuando prioritariamente como fundação de 

apoio do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), uma das unidades de pesquisa do 

MCTI, com sede em Campinas, São Paulo. Ver mais em: <http://www.facti.com.br/sobre-a-facti/>. 

Acesso em: 12 jun. 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Lou_Jepsen
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proposta não se sustenta, pois não tem raízes em princípios educacionais e não apresenta 

um modelo sustentável, que independa do orçamento governamental” 
58

. No entanto, a 

base do governo federal favorável à sua implantação acreditava que o País não poderia 

deixar de procurar formas de inovar o ensino e, para isso, as discussões para avaliar as 

possibilidades de implementação do projeto, capitaneadas pela própria Presidência da 

República, envolviam diretamente ministérios, MEC, MCT, Ministério do 

Planejamento, dentre outros, empresas, docentes pesquisadores, que faziam esforços 

conjugados para encontrar meios viáveis em consonância com as condições 

orçamentárias, para implantação do mesmo pelo governo brasileiro. 

Quanto à solução para a conexão, a RNP foi convidada
59

 pela Presidência da 

República para testar a solução,  juntamente com pesquisadores de universidades 

federais, UFF, UFRGS, UnB, UFPB, USP e UFAM, e desenvolver estudos sobre a 

utilização de redes sem fio (wireless, mesh) na interconexão dos equipamentos 

distribuídos aos alunos, para avaliar os aspectos relacionados à conectividade das 

escolas, com as alternativas de tecnologia a serem adotadas. 

Foram convidados alguns históricos pesquisadores sobre o tema, docentes de 

instituições de ensino superior e centros de pesquisa, para elaborarem a concepção 

pedagógica do Projeto, dentre eles, Léa Fagundes (UFRGS), Paulo Cysneiros (UFPE), 

José Valente (UNICAMP), Simão Pedro Pinto Marinho (PUC/MG). A separação entre a 

elaboração das propostas pedagógicas e conceituais do projeto, e a análise e 

especificação técnica dos equipamentos, é algo que vai se repetir ao longo de todo o 

período de implantação. Compreendemos que os pesquisadores responsáveis pela 

elaboração da proposta de formação docente, deveriam conhecer e participar das 

reuniões para discussão das especificações técnicas dos laptops, pois, devido às suas 

experiências com o uso do computador no ensino, poderiam contribuir com essas 

análises. Por isso, acreditamos que essa separação poderia comprometer as discussões e 

encaminhamentos do grupo. 

Como resultado das discussões realizadas com os docentes do ensino superior, 

em reunião de trabalho que ocorreu nos dias 14 e 15 de dezembro de 2005, na sala de 

                                                           
58

   Matéria completa disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1375954-

6174,00.html>. Acesso em: 12 jun. 2013. 
59

   Disponível em: <http://www.rnp.br/pd/ruca.html>. Acesso em: 12 jun. 2013. 

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1375954-6174,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1375954-6174,00.html
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reuniões do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Universidade de São Paulo 

(USP), na cidade de São Paulo, esse grupo consolidou suas conclusões no documento
60

 

"Utilização Pedagógica Intensiva das TIC nas Escolas", no qual, entre outras questões, 

apresentou “recomendações que subsidiem a elaboração de um documento de requisitos 

pedagógicos para o Projeto Um Computador por Aluno” (2005, p. 9). Entre elas, 

destacamos a que prevê que o sistema operacional da máquina deveria ser “baseado 

numa interface gráfica e em aplicativos de uso geral e educacional em software livre” 

(2005, p. 7), o que coaduna com a ideia da OLPC, pois o laptop modelo XO tinha essas 

características. Outras reuniões foram realizadas não só no LSI/USP como em 

Curitiba/PR, até o mês de setembro de 2006 quando, segundo Coelho
61

 (2006), foi 

apresentada a versão final do "Relatório Interministerial sobre o Uso de Tecnologias 

Baseadas no Projeto OLPC”. Durante o período em que aconteciam essas reuniões, o 

governo federal começou a receber protótipos de laptops não só da OLPC, como de 

outras empresas interessadas em vender os equipamentos para esse governo, como 

veremos no próximo tópico. 

 

3.2 Primeiros protótipos de laptops doados ao governo federal: especulações das 

empresas e encaminhamentos governamental 

 

Um protótipo do laptop modelo XO foi entregue ao Presidente da República 

por Negroponte, quando o mesmo retornou ao Brasil em março de 2006 onde, na 

oportunidade, garantiu a doação de sessenta máquinas para testes. Segundo Coelho 

(2006), em dezembro desse mesmo ano, universidades, centros de processamento de 

dados e outras organizações governamentais receberam do MEC as unidades para 

realizar diversos testes, dentre eles as avaliações técnicas e funcionais. Esse protótipo 

tinha as seguintes características
62

: tela de cristal líquido de 7,5 polegadas, câmera, 

                                                           
60

   Relatório completo disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/relatoriolaptopdezembro_seed.pdf.>. Acesso em: 08 jun. 2013. 
61

   Espartaco Madureira Coelho, no período de implementação do Projeto UCA, estava na direção do 

Departamento de Infraestrutura Tecnológica da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), e 

acompanhou todo esse processo tendo, inclusive, participado de várias reuniões. Nesse período (2005), 

criou um blog onde publicava tudo que estava sendo realizado, assim como replicava as matérias 

veiculadas na imprensa sobre o Projeto. Disponível em: 

<http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2005_12_01_archive.html>. Acesso: 10 jun. 2012. 
62   Características do XO disponíveis em: <http://laptop.org/en/laptop/hardware/index.shtml>. Acesso: 15 

jul. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/relatoriolaptopdezembro_seed.pdf
http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2005_12_01_archive.html
http://laptop.org/en/laptop/hardware/index.shtml
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memória interna de 256 megabytes, alto-falantes estéreos internos e 

amplificador, microfone monofônico interno e conectores para fones de ouvido. 

IMAGEM 41 – Negroponte entrega ao presidente Luís Inácio Lula da Silva um XO  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2006_11_01_archive.html 

 

Paralelo a isso, o MCT realizava reuniões para ouvir e discutir os resultados 

dos estudos técnicos elaborados pelas instituições de pesquisa CenPRA, CERTI e LSI, 

que abordaram temas como preço de hardware, software educacional e riscos 

ergométricos, e representantes do governo e das indústrias iniciaram contatos para 

discutirem a produção e os custos dos laptops. Segundo o Serviço Federal de 

Processamento de Dados, SERPRO (2006)
63

, a palavra de ordem era buscar alternativas 

tecnológicas no mercado, sem desconsiderar ou descartar as propostas que já estavam 

sobre a mesa do governo para análise. Ainda segundo o SERPRO, o governo pretendia, 

com isso, “utilizar essas propostas para quebrar, lá na frente, o paradigma do preço do 

computador a ser adquirido”.  

No que concerne ao valor de mercado desses equipamentos, é importante 

pontuar, que o movimento liderado por Negroponte para compra em massa desencadeou 

um movimento internacional em torno do tema, com consequência quase imediata na 

queda dos preços dos computadores portáteis e na implantação de políticas públicas 

para introdução de computadores no modelo 1-a-1 em diversos países (Uruguai, 

Argentina, Brasil, entre outros). Nascia, assim, de forma mais sistemática, a ideia de 

utilização de computador para uso individual das crianças (ou alunos). 

Negroponte, em entrevista concedida à Revista INFO online, no ano de 2008,
64
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   Governo e indústria negociam laptop para uso educacional. Disponível em 

<http://www4.serpro.gov.br/noticias-antigas/noticias-2006/20061213_05>. Acesso em: 12 jun. 2013. 
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   Entrevista disponível em: <http://info.abril.com.br/aberto/infonews/112008/21112008-48.shl>. 

http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/2006_11_01_archive.html
http://www4.serpro.gov.br/noticias-antigas/noticias-2006/20061213_05
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destacou que o “projeto de levar um laptop para cada criança nos países em 

desenvolvimento impulsionou o promissor segmento de netbooks”. Afirmou ainda “que 

as empresas de computadores enxergaram um filão de mercado quando perceberam o 

alto interesse que o projeto de um laptop de baixo custo estava despertando”. “No 

começo, a indústria de computadores não gostou”, disse ele, lembrando que na época o 

custo de um laptop era de US$ 1.000. Ainda, segundo o pesquisador, quando seis 

países, incluindo o Brasil, se comprometeram a comprar 1 milhão de unidades do laptop 

de baixo custo, a indústria passou a enxergar um potencial no segmento; “hoje você 

pode ir ao varejo e comprar um laptop de 300 dólares e isso é graças a nós” (Revista 

INFO online, nov. de 2008). 

Nesse ínterim, segundo Coelho (2007), o Classmate PC (produzido pela Intel) 

disputou
65

 o mercado brasileiro com o XO (produzido pela OLPC), e com um tablet 

(produzido pela indiana Encore). Essas empresas, assim como a OLPC, doaram
66

 

(Encore doou 40 unidades e a Intel 30) laptops para a equipe do governo federal, que os 

encaminhou para os centros de pesquisa e universidades realizar com estes diversos 

testes, dentre eles as avaliações técnicas e funcionais, como já vinha fazendo com o XO 

(OLPC). 

Como desdobramento das reuniões e discussões dessas empresas com o 

governo, em janeiro de 2007, esses três fabricantes de equipamentos doaram um 

quantitativo maior, pouco mais de 1.100 unidades de laptops (IMAGEM 3) ao MEC, 

empresas Intel, 800 unidades do modelo Classmate, Encore, 40, modelo Mobilis, e a 

OLPC, 275, modelo XO.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Acesso em: 12 jun. 2013. 
65

   Ver mais sobre essas disputas em Disponível em: 

<http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032007/05032007-13.shl>. Acesso em: 12 jun. 2013. 
66

   Dados disponíveis em: <http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/search?updated-max=2007-02-

07T20:03:00-02:00&max-results=20&reverse-paginate=true>. Acesso em: 03 ago. 2013. 

http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032007/05032007-13.shl
http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/search?updated-max=2007-02-07T20:03:00-02:00&max-results=20&reverse-paginate=true
http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com.br/search?updated-max=2007-02-07T20:03:00-02:00&max-results=20&reverse-paginate=true
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IMAGEM 42 – Da esquerda para direita os modelos XO, Mobilis e Classmate 

 

Fonte: <http: //felitti.wordpress.com/files/2007/01/xo_classmate_mobilis.jpg>. 

 

 

O MEC, como parte do conjunto de discussões com os grupos de trabalho e as 

empresas, decide então encaminhar esses laptops para algumas escolas públicas, com o 

objetivo de avaliar o uso de equipamentos portáteis pelos alunos, em sala de aula. Esse 

experimento inicial foi batizado de pré-piloto. Enquanto isso, o governo federal já 

planejava a expansão, com a compra de 150 mil laptops para realizar a segunda fase, a 

qual denominou de piloto. 

 

3.3 Primeiras experiências com os laptops nas escolas públicas: o pré-piloto do 

Projeto  

 

No ano de 2007, o governo federal instituiu formalmente através da Portaria 

SEED/MEC n.° 8, de 19 de março de 2007, um Grupo de Trabalho (GTUCA), 

(QUADRO 4), composto por docentes do ensino superior que pesquisavam sobre o uso 

dos computadores na educação básica a pelo menos mais de três décadas. Esse grupo, a 

convite dos assessores especiais do Presidente Lula, se reunia desde o ano de 2005 para 

discutir os aspectos pedagógicos do Projeto UCA. Segundo essa Portaria, com a 

instituição do GTUCA, o objetivo constituía em assessorar “pedagogicamente a 

elaboração do documento básico do Projeto Um Computador por Aluno - UCA, bem 

como realizar o acompanhamento e avaliação das experiências iniciais a serem 

implantadas”. Ainda segundo esse documento, o grupo teria “300 (trezentos) dias, 

prorrogáveis por mais 30 (trinta), para apresentar os resultados no formato de 

documento”.  
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Quadro 4 – Assessores Pedagógicos do Projeto UCA 

 Assessor Pedagógico Instituição 

1.  José Armando Valente UNICAMP 

2.  Julíbio David Ardigo UDESC 

3.  Léa da Cruz Fagundes UFRGS 

4.  Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida PUC – SP 

5.  Maria Helena Cautiero Horta Jardim UFRJ 

6.  Mauro Cavalcante Pequeno UFC 

7.  Paulo Gileno Cysneiros UFPE 

8.  Roseli de Deus Lopes USP 

9.  Simão Pedro Pinto Marinho PUC – MG 

10.  Stela Conceição Bertholo Piconez USP 

  

O Governo Federal propôs esse Projeto como “uma nova utilização da 

tecnologia nas escolas públicas, tendo como pilares de sustentação a melhoria do 

processo educacional, a inclusão digital e a inserção da cadeia produtiva brasileira no 

processo de fabricação e manutenção dos equipamentos” (PROJETO BASE DO UCA,
67

 

2007, p. 5). Além disso, ainda segundo o governo, traz de “forma subjacente os 

pressupostos de disponibilidade, conectividade, e mobilidade” (p. 8). 

No que tange a inclusão digital, com o Projeto o governo pretendia 

A oferta de computadores portáteis e de baixo custo aos estudantes da 

rede pública de ensino, juntamente com a formação em larga escala de 

uma rede de infraestrutura para acesso à Internet sem fio, possibilitará 

o acesso a esta tecnologia para além do ambiente da sala de aula ou do 

laboratório de informática, atingindo também uma parcela ampla da 

sociedade, composta por professores, pais de estudantes e demais 

familiares. Os estudantes poderão, por exemplo, elaborar um 

documento multimídia na sala de aula e continuar o desenvolvimento 

em outros espaços, tais como biblioteca, pátio da escola e sua própria 

casa. Neste caso, com a tecnologia à disposição do estudante, dentro e 

fora da escola, sua família também será instada a utilizar o 

equipamento e poderá ter acesso a outras fontes de informação e 

conhecimento (BRASIL, 2007, p. 9).    

 

Para implementação desse pré-piloto, a SEED/MEC fez várias sondagens
68

 a 

secretarias de estados e municípios, buscando adesão das mesmas a esse primeiro 

experimento. Inicialmente foram pré-selecionadas dez escolas e, destas, cinco foram 

escolhidas. Para implementação, essas instituições teriam a colaboração e 

                                                           
67   Projeto Base do UCA disponível em: 

<http://www.enlaces.cl/portales/tp5fdaa5dc4n55/documentos/200712171646020.Projeto_Base_umcompu

tadorporaluno_UCA.pdf>. Acesso: 20 de jul. de 2014. 
68

  Pré-piloto do Projeto UCA Disponível: <http://www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp>. 

http://www.enlaces.cl/portales/tp5fdaa5dc4n55/documentos/200712171646020.Projeto_Base_umcomputadorporaluno_UCA.pdf
http://www.enlaces.cl/portales/tp5fdaa5dc4n55/documentos/200712171646020.Projeto_Base_umcomputadorporaluno_UCA.pdf
http://www.enlaces.cl/portales/tp5fdaa5dc4n55/documentos/200712171646020.Projeto_Base_umcomputadorporaluno_UCA.pdf
http://www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp
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acompanhamento de docentes de ensino superior, seus respectivos grupos de pesquisa e 

secretarias de educação, como podemos verificar no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Escolas participantes do pré-piloto do Projeto UCA      

 Escola Localização Acompanhamento Modelo de 

laptop recebido 

1 Escola Estadual Luciana de Abreu Porto Alegre/RS Léa Fagundes 

(UFRGS) 

XO 

2 Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Ernani Silva Bruno 

São Paulo/SP Roseli Lopes 

(USP) 

XO 

3 Escola Municipal Profa Rosa da 

Conceição Guedes 

Distrito de 

Arrozal, Piraí/RJ 

Profa. Maria 

Helena Cautiero 

(UFRJ) 

ClassMate 

4 Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 

Noday 

Palmas/TO Profa. Maria 

Elizabeth de 

Almeida 

PUC/SP  

ClassMate 

5 Centro de Ensino Fundamental 1 Vila Planalto, 

Brasília/DF 

Secretaria de 

Educação  

Mobilis 

  

Quatro dessas cinco escolas foram acompanhadas por pesquisadores que 

integravam o grupo de assessores pedagógicos, responsáveis pela elaboração do 

documento básico para a segunda fase do Projeto. A definição dos estados para 

participar do pré-piloto, foi motivada pela localização da atuação profissional dos 

assessores pedagógicos. Quando o governo federal decidiu encaminhar os XO para o 

Rio Grande do Sul, foi por que a Profa. Léa Fagundes LEC/UFRGS desenvolvia suas 

pesquisas nesse estado, e assim sucessivamente. 

O MEC obteve financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), para acompanhar o processo de implementação e produzir relatórios de 

avaliação. Segundo Lopes (2010), cerca de US$ 400 mil foram destinados para financiar 

esses estudos. A Fundação Pensamento Digital, com sede no Rio Grande do Sul, foi 

escolhida pelo governo federal como executora da cooperação técnica estabelecida entre 

MEC e BID. Segundo um dos coordenadores gerais do UCA, em Brasília, que nos 

concedeu entrevista, foi a professora Léa Fagundes, LEC/UFRGS, quem indicou essa 

instituição. Para a Fundação (2010a), os relatórios produzidos 

 

[...] sinalizam as lições aprendidas de cada experiência, considerando 

aspectos como infraestrutura, recursos, capacitação, suporte, gestão, 

sustentabilidade e avaliação, visando apontar problemas e soluções 

                                                                                                                                                                          
Acesso em: 10 jan. 2013. 
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encontradas no processo de implementação do projeto e, assim, 

fornecendo insumos para sua replicação em outras escolas (p. 8). 

 

 

Os trabalhos de avaliação foram iniciados no ano de 2009, a partir do projeto 

“Preparando para a expansão: lições da experiência piloto brasileira na modalidade um 

computador por aluno”, coordenado pela Fundação Pensamento Digital, e executado por 

pesquisadores contratados pela mesma.  

Várias questões foram pontuadas nessa avaliação, manutenção e guarda dos 

laptops, mobiliário, qualidade da conexão, rede elétrica das escolas, questões 

curriculares, como dados relevantes dessas primeiras experiências, que precisavam ser 

consideradas na implementação da nova fase do Projeto que estava para ser iniciada. 

Dentre essas questões, destacamos: 

 

 Os contratos para aquisição dos laptops, que deveriam, necessariamente, prever 

uma garantia de três anos, com detalhamento dos procedimentos e prazos de 

consertos e/ou trocas - isso porque, sem o planejamento e os recursos financeiros 

para suporte, o projeto é inviabilizado; 

 Necessidade de computadores reserva para que os alunos não ficassem 

prejudicados com a privação de seu uso, por conta dos vários defeitos 

apresentados pelos laptops;  

 Adequação de carteiras – com mesas não mais indicadas do que aquelas com 

simples braços para apoio de cadernos; 

 Readequação da rede elétrica para permitir cargas de baterias simultâneas; 

 Internet com uma velocidade que possibilite o acesso simultâneo, com bom 

desempenho, de todos os computadores existentes na escola. 

 

Os relatórios foram entregues ao MEC e disponibilizados para consulta no site 

institucional do Projeto
69

, assim também como foram realizados workshops em algumas 

cidades brasileiras, com o objetivo principal de socializar esses dados e apresentar a 

                                                           
69

   Relatórios disponíveis para consulta no endereço: 

<www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp>. Acesso em 12 jan. 2013. 

http://www.uca.gov.br/institucional/experimentosFase1.jsp


122 

 

abrangência e estrutura física do piloto que estava para ser iniciado. Salvador
70

, na 

Bahia, foi uma das cidades que sediou esse evento em novembro de 2010, com a 

presença de representantes dos governos, pesquisadores vinculados às universidades, 

representantes da sociedade civil, docentes e gestores das escolas que iriam participar da 

fase piloto nesse estado.  

Com o pré-piloto, o governo teve a oportunidade de acompanhar e avaliar todo 

o processo de implementação de uma ação para inserção de tecnologias digitais em 

escolas públicas, agora numa nova modalidade, um computador para cada aluno, tendo 

reunido elementos concretos que possibilitaram identificar problemas e soluções na 

implementação, para que, na segunda fase do Projeto, estas situações não se repetissem, 

de forma a aprimorar os procedimentos e obter melhores resultados. Contudo, não foi 

isso que aconteceu como veremos mais adiante. 

 

3.4 A compra de laptops para a fase piloto do Projeto 

 

Durante o período de implementação do pré-piloto, o governo federal planejou 

a expansão do Projeto. Para tanto, ainda em 2007, realizou um pregão eletrônico, do 

tipo menor preço global (Edital n. 59/2007), conduzido pelo FNDE/MEC, para compra 

de 150 mil laptops educacionais. O mesmo foi suspenso em dezembro daquele mesmo 

ano, porque o menor preço obtido foi de R$ 654,00, oferecido pela Positivo Informática, 

valor considerado alto pelo governo
71

. A companhia ainda renegociou com fornecedores 

para chegar ao preço de R$ 580,00 por equipamento, mas, ainda assim, ele foi 

considerado alto pelo governo, o valor ficou acima do esperado, tendo isso motivado o 

cancelamento do processo licitatório, pois vislumbravam que seria possível uma 

substancial redução do preço.  

No ano seguinte, em 2008, foi realizado novo processo licitatório para compra 

(Edital n.° 107/2008), e a sessão pública realizada em 17 de dezembro desse mesmo 

ano. A Communications Satellite Corporation (Comsat), representante, no Brasil, da 

empresa indiana Encore, venceu o pregão com uma oferta de R$ 82,5 milhões, ou seja, 

                                                           
70

   A programação completa do evento está disponível em: 

<http://www.pensamentodigital.org.br/?q=node/1258>. Acesso em 12 jan. 2013. 
71

   Dados disponíveis em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL916545-6174,00.html>. 

Acesso em: 12 jan 2013. 
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R$ 553,00 por unidade do modelo Mobilis. No entanto, após testes físicos realizados 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), 

contratado pelo FNDE/MEC para avaliar se os laptops estavam em conformidade com 

as configurações exigidas no edital, foi verificado que esse equipamento não estava de 

acordo com as especificações; a empresa foi desclassificada e, embora tenha impetrado 

recursos, foi mantida a decisão. 

A proposta que obteve a segunda colocação, pelas regras da licitação, Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993
72

, se torna automaticamente a vencedora do contrato, 

nesse caso a Digibrás, empresa nacional do Grupo CCE, com a oferta do laptop modelo 

Classmate pelo valor de R$ 666,60 por unidade, num total de R$ 100 milhões. Para 

redução desse valor, essa empresa, em negociação com o FNDE/MEC, obteve isenção 

do ICMS, assim como acordou com o governo a diminuição do prazo de garantia dos 

laptops, de 36 meses para 12 e, com isso, conseguiu reduzir o valor do equipamento o 

suficiente para cobrir a proposta apresentada pela primeira colocada. Cada unidade foi 

adquirida pelo governo federal por R$ 550,00 ou US$ 235,00, de acordo com a cotação 

do dólar na época. Após a realização dos testes de aderência, de acordo com as 

especificações do edital, os laptops foram aprovados. A Digibrás então assinou um 

contrato, em dezembro de 2009, no valor total de R$ 82 milhões para fornecer os 

equipamentos ao governo federal. Quanto à OLPC, segundo um dos coordenadores 

gerais do UCA, em Brasília, que nos concedeu entrevista, esta não conseguiu arrumar 

uma unidade montadora aqui, teria que importar da China, já entrava com o preço 

16% acima, concorreram mas ficaram bem longe do primeiro colocado. 

Após a assinatura do contrato, a primeira ordem de fornecimento foi para 

fevereiro de 2010, tendo a empresa entregue 3.000 laptops. O segundo e terceiro lotes 

foram de 37 mil e 110 mil laptops, entregues naquele mesmo ano. As máquinas 

possuíam as seguintes características
73

: tela de cristal líquido de sete polegadas; 

capacidade de armazenamento de 4 gigabytes; 512 megabytes de memória; bateria com 
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   Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acesso: 20 dez. 2013  
73

   Características do laptop UCA Disponível em: 

<http://www.uca.gov.br/institucional/projeto_ComoComecou.jsp>.  Acesso em: 12 jan. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.uca.gov.br/institucional/projeto_ComoComecou.jsp
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autonomia mínima de três horas; peso de 1,5 kg; software livre. Abaixo, as imagens do 

modelo de laptop adquirido pelo governo. 

 

IMAGEM 43 – Laptop adquirido pelo governo federal  
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2012) 

 

Desde a publicação do primeiro edital para a licitação até a assinatura do 

contrato para pactuar o fornecimento, decorreram quase três anos. Esse processo 

envolvia a aquisição de uma tecnologia nova que, como consequência, demandou a 

elaboração de um edital com as configurações dos laptops minuciosamente detalhadas. 

Além disso, os recursos financeiros envolvidos eram altos (da ordem de R$ 80 milhões), 

o que motivou uma auditoria do processo de compra pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), que solicitou vistas ao edital, tendo citado irregularidades nas exigências de 

hardware e por isso solicitou informações ao FNDE
74

. Só depois de respondidas as 

questões levantadas pelo TCU e o mesmo aceitar a exposição de motivos apresentadas, 

foi dado continuidade aos procedimentos legais para a compra.  

O longo período em que transcorreu o processo para compra dos laptops, 

2007/2010, novos aparelhos estavam sendo desenvolvidos e corria-se o risco de 

comprar uma tecnologia com pelo menos dois anos de atraso, com o preço de um 

produto atual. Nesse período, o MEC, através de sua assessoria de imprensa, justificava 

que o atraso teria sido desencadeado pela morosidade das empresas em responder à 

tomada de preços.  

Essa delonga dos processos licitatórios é um desafio para o Estado brasileiro, 

no que compreende as exigências para compra e contratação no âmbito da 

administração pública, quer seja ela municipal, estadual ou federal, que interfere 

                                                           
74

   TCU: Representação acerca de supostas irregulares no Pregão Eletrônico n.º 107/2008. Disponível 

em: <http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20090813%5C033-046-2008-0-

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20090813%5C033-046-2008-0-MIN-JJ.rtf
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diretamente na implementação de políticas públicas. Isso por que o gestor público tem 

que atentar e atender peri passu a legislação brasileira, assim como as empresas 

interessadas em vender ou prestar serviços ao setor público, tem a obrigação de manter 

o pagamento dos seus tributos em dia, para que tenham condições de expedir toda a 

documentação necessária para concorrer ao certame. A morosidade do processo 

licitatório é enfrentada por todas as áreas da administração pública, o que podemos 

verificar com frequência pelas noticias veiculadas na imprensa. São atrasos na licitação 

para construção de estradas, aeroportos, hospitais e demais compras e serviços 

demandados pela administração pública. Isso acontece motivado por inúmeras 

situações, dentre as quais destacamos: alteração no projeto inicial da obra licitada, para 

atender a determinações de TCU e Ministério Público; problemas orçamentários da 

unidade contratante; pendência quanto à entrega de documentação solicitada às 

empresas interessadas na venda ou prestação de serviços, entre outras.  

Por conta dessas situações, foi criada, por meio do Ato nº 19, de 3 de julho de 

2013, pelo Presidente do Senado Federal, uma Comissão Especial para atualizar e 

modernizar a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. Para tanto, foi estabelecido um prazo de 60 

(sessenta) dias para apresentação do relatório. O Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), foi convidado para apresentar contribuições a relatoria em consulta 

pública. A relatoria esteve sob a responsabilidade da Senadora Kátia Abreu/PMDB, que 

entregou o relatório final
75

 ao Presidente do Senado em dezembro de 2013, tendo 

concluído, dentre outras coisas, pela apresentação do Projeto de Lei ao Senado Federal 

n. 559 que, se aprovado, revogará: 

I - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e suas atualizações); 

II - a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei que instituiu o pregão); 

III - os arts. 1 a 47 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (lei que instituiu o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). 

    O projeto de lei tem 176 artigos distribuídos em 14 capítulos e seguiu para 

tramitação nas comissões permanentes do Senado Federal.  

                                                                                                                                                                          
MIN-JJ.rtf >. Acesso: 12 jan. 2013. 
75

   Relatório final disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2013/12/12/leia-a-

integra-do-relatorio-final> Acesso: 20 ago. 2014. 

http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2013/12/12/leia-a-integra-do-relatorio-final
http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2013/12/12/leia-a-integra-do-relatorio-final
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É uma iniciativa de extrema relevância na tentativa de modernizar e dar 

celeridade a esses processos, visando evitar atrasos na implementação de políticas e 

eventuais prejuízos financeiro ao Estado. 

 

3.5 O piloto do Projeto, problemas reincidentes 

  

 Após dois anos de reuniões, em 2009, o GTUCA apresentou o documento 

intitulado “Formação Brasil: projeto, planejamento das ações, cursos”
76

, onde, dentre 

outras questões de ordem organizacional, definiram os três principais eixos a ser 

considerados na fase piloto do Projeto: infra-estrutura de hardware e software, 

capacitação de professores e gestores para uso educacional do laptop, e avaliação 

contínua e acompanhamento das escolas (Brasil, 2009). Também enfatizou a 

necessidade de integração dos entes federados, União, Estados, Municípios, em um 

processo de corresponsabilidade para implementação do Projeto. 

As definições referentes a hardware e software ficaram sob responsabilidade 

do grupo técnico, formado principalmente por centros de pesquisas, conforme 

pontuamos no primeiro tópico deste capítulo. Quanto à formação dos professores e 

gestores das escolas, o programa de formação teria suas ações planejadas para um 

período de dois anos (MEC/SEED, 2009, p.2). Ainda segundo esse documento, a 

“duração desta fase é estabelecida em função do conhecimento que já se têm de que 

mudanças e inovações na escola são processos longos, complexos e que necessitam de 

acompanhamento continuado” (Ibid). 

Para estruturar e realizar essa formação, foram chamadas à participação as 

Instituições de Ensino Superior (IES), as secretarias de educação estaduais e municipais, 

os NTE e NTM, “professores, gestores e alunos monitores das escolas, em uma rede de 

cooperação/colaboração” (MEC/SEED, 2009, p. 2). Segundo o documento, o objetivo 

era “criar uma rede de apoio às comunidades escolares na implementação do projeto 

UCA, de forma inovadora e sustentável” (p. 3). Para operacionalização desse processo, 

a ideia inicial era envolver os seguintes grupos: 

                                                           
76

   Documento Formação Brasil disponível em: 

<http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/topico_03/processo_formativo/formacao_brasi

l.pdf > Acesso: 20 out. 2013. 

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/topico_03/processo_formativo/formacao_brasil.pdf
http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apresentacao/topico_03/processo_formativo/formacao_brasil.pdf
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 Grupo de Trabalho de Assessores Pedagógicos do Projeto Um Computador por 

Aluno – GTUCA, constituído por 10 docentes representantes de Instituições de 

Ensino Superior - IES, denominadas neste Projeto de IES-Globais; 

 Grupo de Formação e Acompanhamento, constituído por 6 consultores 

especialistas da área e um representante do SEED/MEC; 

 Equipes de Formação e Pesquisa, compostas de professores/pesquisadores das 

IES Globais para atuarem junto às IES-Locais; 

 Equipes de Formação destinadas a atuarem junto às escolas piloto. Tais equipes 

serão compostas por professores de IES-Locais, representantes das SE e 

multiplicadores dos NTE/NTM; 

 Professores e gestores das escolas beneficiárias UCA; 

 Alunos-monitores. (MEC/SEED, 2009, p. 8) 

 

A seguir, apresentamos um organograma que representa essa estrutura da 

formação. 

Fonte: SEED/MEC (2009, p. 9). 

Abaixo, um quadro onde estão especificados os diversos grupos que fizeram 

parte da estrutura operacional do projeto de formação. 
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Quadro 6 – Composição dos diferentes grupos de formação 

 

 

 

 

 

 

 

                       

        Fonte: SEED/MEC (2009, p. 13) 

 

Para implementação dessa formação, a orientação do GTUCA era utilizar, 

dentre outros ambientes e recursos,  

os conteúdos e capacitações dos programas da SEED/MEC: Proinfo 

Integrado, Portal do Professor, TV Escola, Banco Internacional de 

Objetos Educacionais, Portal Domínio Público, além dos 

desenvolvidos por IES, secretarias estaduais e municipais de 

educação. Utilizar o ambiente virtual de aprendizagem e-Proinfo como 

espaço de trabalho e trocas entre os participantes dos projetos e entre 

as equipes formadoras das universidades e NTE/NTM (MEC/SEED, 

2009, p. 7). 

 

Competia às universidades, denominadas IES-Globais, representadas pelos 

assessores pedagógicos que integravam o GTUCA, constituir um grupo aglutinador de 

formação junto com as universidades de sua área de abrangência, denominada IES 

Local, para contextualizar a proposta de formação dos docentes, participar e apoiar a 

formação dos profissionais de órgãos regionais de ensino, os NTE/NTM, e assessorar as 

escolas. Além disso, as universidades deviam formar “equipes de pesquisa para apoio, 

acompanhamento e avaliação das ações relativas ao Projeto nas escolas, nas áreas 

técnica, pedagógica e de gestão” (SEED/MEC, 2009). Como exemplo dessa estrutura 

organizacional, apresentamos a composição da formação no Estado da Bahia: a IES 

Global foi a UFRJ e a Local a UFBA. A UFBA, tendo o GEC responsável sobre essa 

ação, sob a coordenação de primeiro, o Prof. Nelson Pretto e, depois da Profa. Maria 

Helena Bonilla, em parceria com os docentes formadores do NTM do município de 

Salvador e NTE dos municípios de Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador e 

o IAT, atuaram na formação e acompanhamento das escolas participantes do Projeto 
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nesse Estado. 

Cada IES/Global esteve responsável, em média, por até quatro IES/Local, 

como podemos verificar no quadro abaixo. 

Quadro 7 – Coordenação das Ações nos Estados 
 

IES/GLOBAL 

 

COORDENADOR 

 

ESTADOS 

 

IES/ 

Local 

 

RESPONSÁVEL 

IES/LOCAL 

 

 

 

 

 

SEDUC 

NTE 

NTM 

UNDIME 

USP  

Roseli Lopes 

São Paulo USP Irene Karaguilla 

Ficheman 

Mato Grosso do Sul UFGD Shirley Takeco Gobara 

Amapá UNIFAP Elda Gomes Araújo 

UNICAMP  

José Armando 

Valente 

Pará  UFPA Otacílio Amaral Filho 

Rondônia UNIR Ângela Aparecida de 

Souto Silva 

Acre UFAC Salete Chalub Bandeira 

UFRGS  

Léa Fagundes 

Rio Grande do Sul UFRGS Léa Fagundes 

Santa Catarina UFSC Edla Ramos 

Paraná   UNILA Alexandre Direne 

Amazonas  UFAM José Francisco Magalhães 

PUC/MG  

Simão Pedro Marinho 

Roraima  UFRR Geysa Alves Pimentel 

Minas Gerais UFMG Simão Pedro Marinho 

Distrito Federal  UNB Lucio Teles 

UFRJ  

Maria Helena 

Cautiero 

Rio de Janeiro UFRJ Maria Helena Cautiero 

Espírito Santo UFES Daísa Teixeira 

Bahia UFBA Nelson De Luca Pretto; 

Maria Helena Bonilla 

PUC/SP  

Maria Elizabeth 

Almeida 

Mato Grosso UFMT Heliete Martins Cartilho 

Moreno 

Alagoas  UFAL Deise Juliana Francisco 

Goiás UFG Gilson Barreto 

Tocantins  UFT Marilene Ferreira Borges 

UFC  

Mauro Pequeno 

Ceará UFCE Mauro Pequeno 

Rio Grande do 

Norte 

UFRN Apuena Vieira Gomes 

Piauí UFPI Gildázio Guedes 

Maranhão UFMA Othon Bastos Filho 

UFPE Paulo Cysneiros  Pernambuco UFPE Paulo Cysneiros  

Paraíba UFPB Claudio Fernando André 

UFS Divanizia Souza Sergipe UFS Divanizia Souza 

Fonte: SEED/MEC, 2010
77 

 

 

Para escolha das escolas participantes dessa fase piloto, segundo informações 

do site oficial do Projeto
78

, essas escolas foram selecionadas mediante critérios 

acordados com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), a 

                                                           
77    UCA em números, quadro disponível em: <http://www.uca.gov.br/institucional/downloads/UCA-

apresentacao-ClaudioAndre.pdf >. Acesso: 12 jul. 2014.  
78

   Os critérios para escolha das escolas estão disponíveis em: 

http://www.uca.gov.br/institucional/criteriosEscolha.jsp.  Acesso em: 11 jan. 2013. 

http://www.uca.gov.br/institucional/downloads/UCA-apresentacao-ClaudioAndre.pdf
http://www.uca.gov.br/institucional/downloads/UCA-apresentacao-ClaudioAndre.pdf
http://www.uca.gov.br/institucional/criteriosEscolha.jsp
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União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), SEED/MEC e a 

Presidência da República. Estas escolas deveriam ser instituições públicas das redes 

estadual e municipal, selecionadas mediante os seguintes critérios:  

 

1. Número de alunos e professores – cada escola deveria ter em torno de 500 

alunos e professores, para a adoção do paradigma 1-a-1, evitando problemas de 

equidade dentro da escola;   

2. Estrutura da escola – as escolas devem ter obrigatoriamente energia elétrica para 

o carregamento dos laptops e armários para guardar os equipamentos;  

3. Localização das escolas – pelo menos uma das escolas deve estar localizada na 

capital do estado e uma na zona rural. Além disso, as escolas devem estar 

preferencialmente próximas a Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE) - 

estruturas implantadas pelo ProInfo – ou similares, instituições de ensino 

superiores públicas ou escolas técnicas federais;  

4. Assinatura do Termo de Adesão – a secretarias de educação estaduais ou 

municipais das escolas selecionadas deverão aderir ao projeto enviando um 

ofício ao MEC com a assinatura do Termo de Adesão, manifestando 

responsabilidade e compromisso com o Projeto;  

5. Anuência do corpo docente – a secretaria de educação estadual ou municipal 

deverá enviar um ofício ao MEC, em que o diretor da escola aprova a 

participação da escola no projeto com a anuência do corpo docente. 

 

Assim, para participar dessa fase, foram selecionadas 301 escolas públicas, 

tendo contemplado municípios de todos os estados brasileiros, conforme podemos 

verificar no quadro abaixo. O governo federal definiu as atribuições de cada um que 

compunha a estrutura operacional e funcional, em articulação, também, com as 

universidades, os NTE/NTM e as escolas. Essas atribuições estão relacionadas no 

Termo de Cooperação Técnica (ANEXO I), celebrado entre MEC, Estados e municípios 

participantes do Projeto. Dentre elas, citamos o item 8, “responsabilidades dos agentes 

envolvidos”: 

Todos os níveis de governo precisam se apoiar mutuamente para o 

alcance dos resultados esperados no Projeto UCA como co-
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responsáveis pela definição, implantação, acompanhamento e 

sustentação das políticas educacionais. Serão responsabilidades do 

governo federal: Criar mecanismos que garantam a manutenção e a 

reposição preferencialmente pela indústria nacional; Prover infra-

estrutura de conectividade de rede sem fio e banda larga para as 

escolas participantes do Projeto. Serão responsabilidades das 

secretarias estaduais e municipais da educação: Garantir às escolas os 

meios e recursos necessários para a formação dos profissionais da 

educação envolvidos no Projeto e para as adequações de infra-

estrutura necessárias (espaços para armazenamento), adequações 

físicas (rede elétrica adequada), conexão a Internet, dispositivos de 

segurança, previsão para manutenção dos equipamentos (hardware) 

após garantia, compra de insumos, dentre outros; Assegurar a 

manutenção técnica e o apoio pedagógico aos professores envolvidos 

no Projeto (p. 22-24). 
 

Quadro 8 – UCA em números 

 Estados Municípios Escolas Professores Alunos 

Lote 1 10 61 85 1.924 30.231 

Lote 2 11 72 101 2.162 38.774 

Lote 3 17 104 115 2.791 46.768 

 Total 237 301 6.877 115.773 

  

UCA Total 6 6 49 815 14.809 

Fonte: SEED/MEC, 2010
79 

 

Contudo, nesse piloto do Projeto, ocorreram os mesmos problemas enfrentados 

no pré-piloto, mesmo com relatórios de avaliação entregues ao MEC e socializados via 

página do Ministério na internet, relatórios esses que indicavam os problemas, 

apontando, inclusive, possíveis soluções. Esses problemas também foram enfrentados 

no UCA TOTAL
80

, conforme identificamos nos dados apresentados no relatório da 

pesquisa coordenada por Lena Lavinas (IE-UFRJ). Dentre as questões pontuadas na 

referida pesquisa, destacamos 

A falta de comunicação entre a coordenação geral e os executores em 

nível local, notadamente a partir de janeiro de 2011, por ocasião da 

                                                           
79   UCA em números, quadro disponível em: http://www.uca.gov.br/institucional/downloads/UCA-

apresentacao-ClaudioAndre.pdf . Acesso: 12 jul. 2014 
80

   UCA-Total, informações quanto à implementação e abrangência disponível em: 

<http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp>. Acesso em: 11 jan. 2013. 

 

http://www.uca.gov.br/institucional/downloads/UCA-apresentacao-ClaudioAndre.pdf
http://www.uca.gov.br/institucional/downloads/UCA-apresentacao-ClaudioAndre.pdf
http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp
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mudança do executivo federal, gerou descontinuidade e ineficiências 

que poderiam ter sido evitadas, já que era previsível a ocorrência de 

mudanças no plano da gestão central do projeto (AVALIAÇÃO DE 

IMPACTO DO PROJETO UCA-TOTAL, 2011, p. 12). 

 

Nessa vertente, o documento da Câmara dos Deputados Federal (2008), 

apontou, dentre outras coisas, que a implementação do paradigma 1-a-1 em escala 

universal (ou qualquer estratégia de universalização das TIC nas escolas) passa, 

necessariamente, pela adesão e participação dos entes federativos no processo, incluindo 

aí o financiamento das ações necessárias para implementação de projetos e programas. 

Quanto às questões financeiras indagamos: quem vai financiar o quê? quanto (recursos 

financeiros) cada unidade da federação dispõe para tal?; qual a origem desses recursos, 

é próprio ou provém de financiamentos? Aqui, mais uma vez, retornamos à discussão 

sobre a importância da regulamentação do regime de colaboração entre entes federados. 

Para Ball (2001, p. 102), “a maior parte das políticas são frágeis, produto de acordos, 

algo que pode ou não funcionar”. Historicamente temos dados suficientes que nos 

permitem afirmar que esses acordos firmados via termo de adesão não se materializam, 

sendo esse fato um dos elementos que desencadeia os pífios resultados apresentados 

pelos projetos e programas, assim como a descontinuidade das suas ações. 

São problemas reincidentes a cada novo projeto ou programa para inserção de 

tecnologias digitais nas escolas, principalmente de ordem infraestrutural, que não são 

desconhecidos daqueles que implantam essas políticas, visto que vêm sendo apontadas 

por diversas pesquisas ao longo das últimas duas décadas (CYSNEIROS 1998/2003; 

KENSKI, 2000; MENDES 2008, entre outras). 

Além disso, no ano de 2011, com a mudança de governo, do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva para a presidenta Dilma Rousseff, como já é esperado, a cada 

transição desta natureza, há substituição de ministros, assessores e secretários. Nesse 

cenário, a equipe que estava à frente do Projeto UCA foi transferida para o Ministério 

das Comunicações; com isso, suas ações ficaram apenas sob a coordenação da 

SEED/MEC. Como consequência dessas mudanças na troca de governo, ainda no ano 

de 2011, a SEED foi extinta, os projetos até então sob a sua coordenação migraram para 

a Secretaria de Educação Básica (SEB), como o Projeto UCA, ou para a Secretaria de 

Ensino Superior, como os cursos de Educação a Distância (EaD).  

Nesse período de transição o Projeto ficou acéfalo, os demais órgãos de 
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governo, assim como as universidades, ficaram sem saber a quem ou a qual setor do 

governo federal se reportar para discutir as questões inerentes ao piloto do Projeto em 

andamento, fato cujas consequências traduziram-se numa sensação de abandono e 

dúvidas quanto à continuidade ou não das suas ações. Essa tem sido uma característica 

da organização política do Estado brasileiro: cada pessoa/grupo que assume ministérios 

e ou secretarias tem sua concepção política, interesses particulares e de grupo e, como 

consequência, implanta projetos e programas seguindo suas orientações, o que muitas 

vezes provoca a descontinuidade de suas ações. 

 

3.6 O governo federal cria o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) 

 

No ano de 2009, quando o governo federal finalizava o processo para compra 

dos 150 mil laptops para implementar a fase piloto do Projeto, esse mesmo governo 

criou o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), através da Medida Provisória 

n°. 472, de 15 de dezembro. Entre outros assuntos, criou o PROUCA, bem como institui 

um Regime Especial para a Compra de Computadores voltados para uso Educacional 

(RECOMPE)
81

. O Recompe prevê isenção de impostos, dentre eles IPI, Cofins e 

PIS/Pasep, incidentes sobre matérias-primas e produtos intermediários destinados à 

fabricação dos laptops educacionais, com vistas à redução do preço desses 

equipamentos. 

Para o governo, com a criação do Programa, o objetivo era garantir às redes 

públicas de ensino a disseminação do laptop educacional, com acesso à internet, como 

“uma poderosa ferramenta de inclusão digital e melhoria da qualidade da educação” 

(MEC, 2009, p. 1). Segundo um dos coordenadores gerais do UCA, em Brasília, que 

nos concedeu entrevista, o governo comprou 150 mil laptops para ser piloto 

demonstrativo, acompanhar as 300 escolas, ter estudos técnicos e fornecer apoio aos 

agentes públicos locais – governos estaduais e municipais – com isenção de impostos, 

dinheiro do BNDES, um plano de formação online a distância, para o prefeito, 

governador comprar do “seu” bolso com isenção.  

Essa decisão do governo federal foi mais um encaminhamento para expansão 

                                                           
81

   Medida Provisória que oficializou a criação do Programa UCA, disponível em: < 
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do UCA, com uma mudança radical quanto aos meios para aquisição dos equipamentos. 

A partir desse período, esse governo já não comprava e sim incentivava essa compra 

pelos demais entes federados, quando reduz o preço e facilita a aquisição, ao instituir o 

registro de preço e disponibilizar linhas de crédito para financiamento. Essa é uma forte 

característica da política neoliberal, o estado passa a ser regulador e avaliador, 

repassando a responsabilidade da oferta e manutenção para os demais entes federados. 

Como consequência dessa medida provisória, um novo processo licitatório foi 

realizado pelo governo federal e o preço obtido via Pregão foi registrado em ata. Com 

esse procedimento, denominado Registro de Preço
82

, estados e municípios interessados 

na compra desses laptops poderiam adquirí-los através desse sistema, por preços 

praticados com valores inferiores ao mercado. Para tanto, bastava aderir ao processo 

iniciado pelo FNDE. Além disso, esses entes federados teriam disponível uma linha de 

crédito de R$ 660 milhões do BNDES, voltada exclusivamente para a compra desses 

equipamentos.  

No ano de 2010, essa Medida Provisória foi convertida na Lei nº 12.249, de 11 

de junho, que regulamentou o PROUCA e instituiu o RECOMPE. Segundo informações 

disponíveis na página Convergência Digital
83

, com o PROUCA, no período entre 2009 e 

2012, foram adquiridos 375 mil computadores por 372 municípios.  

No ano de 2012, quando expirou a vigência do prazo para aquisição de laptops 

pelo PROUCA, o governo federal, através da Medida Provisória n.° 563
84

, de 03 de 

abril, restabeleceu o Programa e instituiu o Regime Especial de Incentivo a 

Computadores para Uso Educacional (REICOMP). Essa Medida foi convertida na Lei 

n. 12.715, de 17 de setembro de 2012
85

. Consequentemente foi realizado um novo 

                                                                                                                                                                          
http://www.uca.gov.br/institucional/noticiasMPUCA.jsp>. Acesso: 19 fev. 2014. 
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   Registro de Preço é uma forma simplificada de contratação, precedida de licitação nas modalidades 

Concorrência ou Pregão. Trata-se de “um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 

relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras”. Mais informações 

disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm>. 

Acesso: 10 set. 2014.  
83

   Matéria completa disponível em: < 

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=30723&sid=10#.UwS4YPldWs

d>. Acesso: 19 fev. 2014. 
84

   Medida Provisória n.° 563, de 3 abril de 2012, texto completo disponível em: < 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2012/mp563.htm>. Acesso 18 fev. 2014. 
85

  Lei n. 12.715 disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/Lei/L12715.htm > Acesso: 10 jul. 2014. 

http://www.uca.gov.br/institucional/noticiasMPUCA.jsp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=30723&sid=10#.UwS4YPldWsd
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=30723&sid=10#.UwS4YPldWsd
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2012/mp563.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm
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processo licitatório para Registro de Preço, cuja vigência da ata encerrou em setembro 

de 2014
86

.  

Há uma conjugação de esforços do governo para implantação do Programa, 

mesmo com todas as dificuldades principalmente orçamentárias enfrentadas pelos entes 

federados. Contudo, dentre outras coisas, é preciso viabilizar, conforme sinalizado pelo 

Coordenador Geral do UCA em Brasília, que nos concedeu a entrevista, um 

monitoramento permanente e estratégico, disposto a chegar fisicamente aos lugares, 

para auxiliar; monitoramento no sentido de acompanhar, saber como está acontecendo, 

desde o quantitativo [...] ao qualitativo de saber como está funcionando, com uma 

periodicidade capaz de ir corrigindo os erros. Isso efetivamente não foi realizado a 

contento no piloto do Projeto UCA, como também não está sendo no PROUCA. 

Partimos do pressuposto que a escola tem um papel fundamental na construção 

de relações mais igualitárias quanto ao acesso do cidadão às tecnologias da informação 

e comunicação. Para isso, segundo Araujo (2013), é imprescindível 

  

O papel e a atuação do governo central, pela simples razão de que as 

diferenças entre capacidades econômicas e fiscais – que determinam 

diferentes tipos de serviços públicos – não podem ser resolvidas pelos 

governos subnacionais, dadas as disparidades em termos de 

arrecadação e em termos de provisão de bens e serviços públicos. Daí 

a necessidade de certa ação normativa e redistributiva do governo 

central (p. 790). 
 

Além disso, acreditamos que a isenção de impostos para redução dos custos e 

linha de crédito para compra de computadores não são medidas suficientes para que os 

municípios – que são os que menos arrecadam e os que mais têm responsabilidade com 

a oferta da educação básica, considerando o quantitativo de pessoas a serem atendidas – 

comprem esses equipamentos. O regime federativo brasileiro tem uma estrutura 

complexa na qual a União, os estados e municípios têm suas respectivas 

responsabilidades na oferta da educação pública, e essa estrutura tem sido marcada pela 

assimetria fiscal entre esses entes federados, o que reverbera diretamente na qualidade 

dos serviços públicos prestados, assim como na implementação de políticas públicas 

educacionais. 
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   Informação disponível no Portal de Compras do FNDE/MEC. Disponível em: 
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Para tanto, uma das possibilidades para minimizar esses efeitos é a 

regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados e mudanças 

significativas na gestão e fiscalização da aplicação dos recursos financeiros, como 

sinaliza Cury (2012, p. 164), “um sistema nacional de educação articulado e cooperativo 

sob o federalismo”, para que seja possível a redução das desigualdades entre estados e 

seus respectivos municípios, e que esses possam efetivamente ter as condições 

orçamentárias condizentes com suas reais necessidades. 

No próximo capítulo, apresentaremos a trajetória metodológica desta pesquisa, 

as reflexões e discussões sobre os critérios que delimitam o objeto, a definição da 

amostragem, a natureza da pesquisa, os métodos e instrumentos utilizados para 

produção de informações, como se deu a organização desses materiais, assim como os 

interlocutores e as perspectivas teóricas que dialogam conosco nas análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
<http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/>. Acesso: 10 set. 2014. 
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CAPÍTULO 4 - AS INTERFACES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO DO 

PROJETO UCA NA BAHIA: LIÇÕES QUE SE REPETEM EM UM NOVO 

CENÁRIO 

 

   

Neste capítulo, analisaremos a interação e colaboração entre as instituições envolvidas 

(governos federal, estadual e municipal; universidades; empresas, NTE e NTM; escolas) 

para o desenvolvimento das ações do piloto do Projeto UCA na Bahia. Neste contexto, 

discutiremos acerca da efetividade das relações institucionais, as quais foram 

estabelecidas com o objetivo de fortalecer a sua implementação e gestão, bem como as 

consequências dessas na materialização do Projeto no cotidiano das escolas.  

 

4.1Correlação de forças e assimetrias territoriais: implicações para implementação 

de políticas públicas educacionais  

 

Ao longo da história política do Brasil, pesquisadores e intelectuais têm 

exigido que o Estado assuma o controle da política educacional e implemente uma 

escola pública, gratuita, laica e de qualidade, que atenda a todas as classes sociais 

indistintamente, pois julgam que assim o País terá condições de avançar, não só do 

ponto de vista político e econômico, mas, principalmente, do social. A partir da década 

de 1980, o aumento dos anos de escolarização da população passou a ser considerado 

condição sine qua non para esse desenvolvimento nacional tão almejado e, para isso, era 

necessária a implantação de políticas públicas sociais para promover a equidade social. 

Segundo Hochaman et al. (2007, p. 69), “a formulação de políticas públicas constitui-se 

no estágio em que governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real”.  As políticas públicas podem ser compreendidas, conforme Boneti (2006, p. 8), 

como “originada de uma ideia e esta de um princípio, de uma pressuposição ou de uma 

vontade”. Ainda segundo o autor,  

as elites globais e as classes dominantes nacionais se constituem de 

agentes determinantes na elaboração e implementação das políticas 

públicas, mas não são os únicos. A pluralidade política dos dias atuais 

faz com que agentes outros originados na organização da sociedade 

civil, ONGs, movimentos sociais, etc., se constituam em novos 

agentes confrontantes com os projetos das elites e classes dominantes 

(p. 16). 
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Assim, necessário se faz compreender os meandros do processo de concepção e 

formulação de uma política pública, para que se tenha elementos para análises e 

reflexões acerca de sua implementação e efetividade quanto à concretização dos seus 

objetivos e metas. Nesse sentido, Mainardes; Ferreira e Tello (2011, p. 155), afirmam 

que, no contexto internacional, a partir da década de 1990, “fortaleceu-se a ideia de que 

as políticas deveriam ser entendidas como processo e produto que envolvem 

articulações entre textos e processos, negociações no âmbito do Estado e para além dele, 

valores, ideologias, poder e contestação”. Ainda segundo esses autores, os formuladores 

desses novos referenciais partem da ideia de que “o processo político é complexo e 

envolve uma variedade de contextos (Estado, específicos contextos econômicos, sociais 

e políticos, as instâncias legislativas e as escolas, entre outros)” (p. 155). Partimos do 

pressuposto de que esses contextos precisam ser considerados no processo de 

implantação de uma política pública educacional e, para tanto, é básica e fundamental a 

colaboração entre os entes federados envolvidos – municípios, estados e governo federal 

– e os demais setores da sociedade implicados nessa ação, considerando-se, desta forma, 

as características e peculiaridades das regiões e das escolas públicas do País. 

A chegada dos laptops do piloto do Projeto UCA no País, em especial nas 

escolas da Bahia, exemplificam estes aspectos da problemática, como analisamos ao 

longo da pesquisa. Como não poderia ser diferente, e era esperado, as características 

econômicas, políticas, culturais e de infraestrutura dos municípios envolvidos são 

bastante distintas, o que, invariavelmente, exigia ações e intervenções diferenciadas 

para que o Projeto tivesse condições mínimas para o seu desenvolvimento, fato este que 

não aconteceu, porque o MEC, nas palavras de uma das secretárias de educação 

entrevistadas, trata os desiguais com igualdade (Secretária de educação do município 

J). “Os desiguais” aqui mencionados fazem referência, entre tantos outros aspectos, às 

condições de infraestrutura e de recursos dos diversos municípios do Estado brasileiro 

que, desta forma, não têm condições de atender ao pactuado quando da adesão ao 

Projeto. O modelo de adesão a projetos e programas tornou-se rotina na administração 

pública brasileira, a exemplo de outros programas como Alfabetização na Idade Certa, 

Brasil Alfabetizado, Reuni, entre outros. Este modelo de política pública centrada na 

adesão a projetos implica em levar à gestão municipal uma série de obrigações, como 

no caso em questão, reformas em espaços físicos, fornecimento de energia elétrica 
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adequada ao número de equipamentos, entre outros, que os municípios e as escolas não 

têm capacidade ou não estão preparadas para enfrentar.  

No site do Projeto UCA encontramos as bases para a “adesão”: “As Secretarias 

de Educação Estaduais ou Municipais de cada uma das escolas selecionadas deverão 

aderir ao Projeto através do envio de ofício ao MEC e assinatura de Termo de Adesão, 

no qual manifesta-se solidariamente responsável e comprometida com o Projeto". Esta 

manifestação solidária e responsável foi pactuada em um Acordo de Cooperação 

Técnica (ANEXO I), celebrado entre MEC, Município e a Secretaria de Educação. 

Dentre outros aspectos, no referido Acordo, na Cláusula Quarta, Dos Compromissos da 

secretaria de educação, alínea c), indica:  

Prover toda a infraestrutura interna da escola (elétrica, lógica, 

segurança, etc., de modo a garantir que todos os equipamentos 

possam: 1. se conectar, com uso da rede sem-fio (wireless) em 

qualquer ponto da escola à rede interna da mesma e consequentemente 

à internet; 2. ser ligados à energia elétrica; 3. ser guardados em 

segurança. 

 

Como mencionamos, esse modelo de adesão em voga na administração pública 

brasileira trabalha com a ideia de responsabilização dos “parceiros”, não 

compreendendo que, considerando a situação difícil por que passam os municípios 

brasileiros
87

, muito raramente um gestor não aceitará um projeto como o UCA, que lhe 

garantirá, pelo menos potencialmente, estar entre aqueles contemplados e inseridos no 

universo tecnológico. Mesmo conhecedores das dificuldades financeiras e de 

infraestrutura de cada escola/município para implementação do Projeto, que o 

comprometeria seriamente, os municípios terminam aderindo ao mesmo. A situação dos 

municípios brasileiros é séria. Segundo um estudo publicado no ano de 2012, pela 

Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
88

), com base em dados que 

vão até 2010, 94% dos mais de 5 mil municípios brasileiros têm nas transferências de 

recursos por parte do governo federal e dos Estados pelo menos 70% de suas receitas 

correntes. 83% não conseguem gerar nem 20% de suas receitas, consequentemente, 
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  Veja matérias da União dos Prefeitos da Bahia em <http://www.upb.org.br/uniao-dos-municipios-da-

bahia/eventos/tags.php?palavra=SOS+Munic%EDpios>. Acesso: 25 nov. 2013. 
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  Dados disponíveis em: 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120912_brasil_gestao_fiscal_ac.shtml>. Acesso: 08 

dez. 2013. 

 

http://www.upb.org.br/uniao-dos-municipios-da-bahia/eventos/tags.php?palavra=SOS+Munic%EDpios
http://www.upb.org.br/uniao-dos-municipios-da-bahia/eventos/tags.php?palavra=SOS+Munic%EDpios
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120912_brasil_gestao_fiscal_ac.shtml
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segundo a Firjan, "investimentos em educação, saúde e infraestrutura urbana ficaram à 

margem do crescimento das receitas municipais". Na maioria dos casos, segundo a 

pesquisa, a folha de pagamento consome boa parte dos recursos, e pouco sobra para 

investimentos. Somente 83 dos 5.565 municípios brasileiros geram receitas suficientes 

para pagar seus funcionários. 

Para melhor compreensão dessa situação, importante destacar alguns fatos 

históricos. O Brasil é formado por 26 Estados e um Distrito Federal. Segundo dados do 

IBGE (2013), para o ano de 2013 estimava-se uma população de 201.032.714 habitantes, 

em uma área de 8.515.767.049 Km². Para custeio e investimento desses Estados e 

municípios, segundo Arretche (2004), a Constituição brasileira de 1891 regulamentou o 

regime de separação de fontes tributárias, tendo distinguido impostos e competências 

exclusiva dos Estados e da União. No entanto, os municípios só lograram esse direito a 

partir da Constituição de 1934. 

Para Arretche (2004), a evolução histórica da estrutura tributária nacional, 

caracterizou-se por mudanças lentas e graduais, sendo as maiores rupturas operadas 

precipuamente com a Constituição de 1988. As mudanças decorrentes dessa Carta 

Magna, não só regulamentou a organização política do Brasil, reconhecendo-o como 

uma República Federativa “[...] formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal [...]” (Art. 1º), como normatizou a organização 

político-administrativa, onde a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

são autônomos e, em regime de cooperação e colaboração, deverão atuar para “[...] o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (Art. 23). Nessa 

organização política, as obrigações são divididas entre instâncias governamentais, por 

meio de competências legalmente definidas. Além disso, promoveu a descentralização 

da receita proveniente da arrecadação de impostos. Para Aurélio Guimarães Cruvinel e 

Palos, Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados Federal, em estudo apresentado 

em março de 2011, sobre a Constituição de 1988 e o pacto federativo fiscal, aponta que 

Em resposta ao desequilíbrio fiscal que a Constituição lhe outorgou, a 

União lançou mão da criação e majoração de alíquotas de tributos não 

partilhados, sobretudo de contribuições sociais. Mais recentemente, 

em vista das severas restrições fiscais sofridas pelos governos 

subnacionais, a União tem-se valido de medidas paliativas, tais como 

a entrega de recursos a título de auxílio financeiro a Estados e 

Municípios e o incremento marginal na participação destes entes na 
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arrecadação federal (p. 3). 

 

 Em vista disso, dentre as principais transferências
89

 da União para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, destacam-se: 

 Fundo de Participação dos Municípios - FPM; 

 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 

 Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX;  

 Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE; 

 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – Fundeb. 

 

Desde a Constituição de 1946, esta desigualdade horizontal de capacidade de 

arrecadação tem sido compensada por esse sistema de transferências fiscais, 

obrigatórias, de caráter constitucional, que distribuem parte das receitas arrecadadas 

pela União para Estados e municípios, bem como dos Estados para seus respectivos 

municípios (ARRETCHE, 2004). Para o Tesouro Nacional
90

, o rateio da receita 

proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados, representa um 

mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante 

de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e Municípios. No entanto, 

persiste a desigualdade financeira. A situação dos municípios tem se agravado ao longo 

dos últimos 20 anos, com a transferência de responsabilidades do governo federal para 

eles.  Não há equivalência entre os recursos transferidos e as atribuições que emergem 

das ações de governo, dentre elas as políticas públicas educacionais. A situação é tão 

crítica, que há Estados com municípios de tamanho correlato, com significativa 

desigualdade financeira. Segundo relatório coordenado por Gilberto Amaral, publicado 

pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), no ano de 2013, os 

tributos federais respondiam por 69,96% de toda a arrecadação tributária, enquanto que 

os tributos estaduais correspondiam a 24,71% e os municipais por 5,33%. Ainda 

segundo a publicação, a carga tributária brasileira de 2012 bateu o recorde histórico, 

atingindo 36,27% do PIB, com crescimento de 0,25 ponto percentual em relação ao ano 
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   Transferências obrigatórias da União e Estados disponível em: < 

http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp>. Acesso: 14 

mai. 2014 
90

   Transferências constitucionais da União disponível em: < 

http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp>. Acesso: 15 

mai. 2014. 

http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp
http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp
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de 2011, que foi de 36,02%.  

Segundo o Estadão
91

, em matéria publicada em março do ano de 2012, 

“despesas com funcionários públicos elevadas, receita própria reduzida, investimentos 

escassos ou até inexistentes: essa mistura levou duas em cada três cidades brasileiras 

(63,5%) a viver situação difícil ou crítica em 2010”. Nessa vertente, o Índice Firjan de 

Gestão Fiscal (IFGF) divulgado oficialmente no ano de 2012, indicador criado pela 

Federação das Indústrias do Rio para medir a qualidade da administração financeira dos 

municípios brasileiros, aponta que apenas 95 (1,8%) das 5.266 prefeituras pesquisadas 

ganhou Conceito A - tinham a chamada Gestão de Excelência. O levantamento apontou 

que nas Regiões Sul e Sudeste ficavam 81 das 100 municipalidades com melhor 

desempenho nas finanças. Na ponta inversa, as 93 piores administrações municipais se 

concentram no Norte e no Nordeste - em correlação forte, mas não automática, com a 

renda. 

Essa situação é também consequência da ingerência e má administração, o que 

podemos constatar nos dados apresentados no Relatório de Avaliação da Execução de 

Programas de Governo
92

 (AEPG), sobre o FUNDEB, elaborado pela Controladoria-

Geral da União (CGU), divulgado no ano de 2013, onde é revelado que, nos quatro 

Estados e 120 municípios fiscalizados na amostra, dentre outras situações, em vários 

municípios foram verificadas despesas incompatíveis com o objetivo do Fundo, além de 

irregularidades em licitações. Segundo o relatório, na maioria dos Estados e municípios 

fiscalizados, o respectivo Conselho de Acompanhamento e Controle Social encontra-se 

estruturado, apresentando, no entanto, fragilidades no acompanhamento da execução 

dos recursos do fundo e na supervisão da realização do censo escolar. O relatório 

destaca ainda que, em 58,89% dos entes fiscalizados, houve a realização de despesas 

incompatíveis com o objeto do Fundo; em 41,12% houve a ocorrência de montagem, 

direcionamento e simulação de processos licitatórios. 

No que tange ao FUNDEB, importante aqui pontuar, que o mesmo foi criado 

pelo governo federal, como sucessor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
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   Só 2% dos municípios no País tiveram boa administração financeira, aponta Firjan. Dados disponíveis 

em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,so-2-dos-municipios-no-pais-tiveram-boa-

administracao-financeira-aponta-firjan,849503,0.htm>. Acesso: 15 mai. 2014 
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    Relatório de avaliação da gestão do Fundeb, disponível em: < 

http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia08813.asp>. Acesso: 13 jun. 2014 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,so-2-dos-municipios-no-pais-tiveram-boa-administracao-financeira-aponta-firjan,849503,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,so-2-dos-municipios-no-pais-tiveram-boa-administracao-financeira-aponta-firjan,849503,0.htm
http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia08813.asp
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Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), na tentativa de 

concretizar o regime de colaboração entre os entes federados. Contudo, para Abrucio 

(2010), 

O sucesso desses fundos federativos não pode esconder os problemas 

que ainda persistem no plano intergovernamental. Em primeiro lugar, 

eles conseguiram dar mais recursos aos governos que se 

responsabilizam pela política, mas mexeram pouco com as 

desigualdades regionais que marcam a federação brasileira. Para tanto, 

seria necessário que a União não só complementasse o dinheiro que 

falta para chegar à meta básica, mas que também fizesse política 

redistributiva. Caso contrário, a equalização se dá num patamar 

mínimo, e as redes dos estados mais ricos tendem a ter uma diferença 

substancial de condições em relação aos demais. Ressalte-se ainda que 

os governos subnacionais reclamam que nem a atividade supletiva 

mínima vem sendo exercida pelo governo federal (p. 64). 

 

Todos esses dados apresentados nos parágrafos anteriores são para ilustrar a 

situação econômica escassa e crítica dos municípios brasileiros, que diretamente afeta as 

suas condições de funcionamento e investimento, comprometendo terminantemente as 

possibilidades para estabelecimento das condições para arcar, por exemplo, com as 

demandas que surgem no processo de implementação das políticas públicas 

educacionais, em especial para inserção e manutenção de tecnologias digitais nas 

escolas. 

Políticas públicas educacionais são elaboradas em meio a uma correlação de 

forças políticas, econômicas e sociais, e por isso acreditamos que estão sujeitas a 

contradições, resistências, descontinuidades e por que não dizer abandono, como 

aconteceu com o piloto do Projeto UCA. Parte dessas situações decorre das dificuldades 

financeiras dos municípios brasileiros em arcar com as responsabilidades previstas para 

implementação, manutenção das atividades e equipamentos, inerentes a execução destas 

políticas, por conta do modelo em voga na administração pública brasileira para 

implantação de políticas públicas, a adesão.  

 

4.2 Atribuições X dificuldades financeiras X contradições na base governista: a 

fragilidade no contexto dos resultados/efeitos 

 

Como já apresentado e discutido no tópico anterior, mesmo com todas as 

dificuldades financeiras, dificilmente o gestor de um município ou Estado não aceitará 

uma política de TI para as escolas públicas. Contudo, no cotidiano dessas escolas, a 
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escassez impera, não há recursos financeiros nem humanos para manutenção dos 

equipamentos, tampouco infraestrutura para receber os computadores, o que 

desencadeia o sentimento de frustração na comunidade escolar, como podemos verificar 

do depoimento da gestora abaixo.  

Eles gostaram, no inicio foi uma euforia só. Tenho saudade da euforia 

do primeiro dia, saudade daquela perspectiva toda. Profs. diziam – 

vamos economizar muito papel, vamos fazer prova via internet, email, 

mandar email para aluno, atividade para aluno responder, mandar 

para a gente; fizemos lista de email, cadastraram alunos que não 

tinham email no LABIN, mas ai foi morrendo né, foi acabando, por 

que o Projeto não correspondeu (Gestor da Escola H). 

 

Para Arretche (2004, p.22) a delegação de competências “é propícia para 

produzir os efeitos esperados pela literatura sobre federalismo e políticas públicas: super 

posição de ações; desigualdades territoriais na provisão de serviços; e mínimos 

denominadores comuns nas políticas nacionais”. Por isso, defendemos que é necessário 

o estabelecimento do regime de colaboração que efetivamente funcione, que envolva 

Ministérios, secretarias de governo e suas respectivas políticas públicas, com o fim 

precípuo de fortalecer as ações e oferecer as mínimas condições de funcionamento das 

escolas dentro do princípio da equidade.  

Neste sentido Cury (2010, p. 160), sublinha que “sem um consórcio articulado 

e compromissado, sem um regime fiscal e financeiro que atenda de fato ao pacto 

federativo, o alcance das políticas torna-se minimizado”. Não se pode esquecer, como 

aponta Azevedo (2004, p. 59), “que a escola e principalmente a sala de aula, são 

espaços em que se concretizam as definições sobre a política e o planejamento que as 

sociedades estabelecem para si próprias, como projeto ou modelo educacional que se 

tenta por em ação”. Ainda para a autora, esse é o espaço que representa o elo final de 

uma complexa cadeia que se monta para dar concretude a uma política. Nesse cenário, a 

escola está suscetível a todo e qualquer tipo de intervenção da administração pública e 

“pressionada” a aceitar todos os projetos e programas que lhes são “ofertados” sem 

questionar, apenas executar, além de ter sido alijada do processo de discussão e decisão 

que define a implantação dessas políticas.  

No que tange às questões financeiras, a escassez e a má gestão dos recursos é 

agravada pelas discordâncias e contradições que permeiam as relações políticas no País, 
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o que reflete diretamente no cotidiano dessas instituições, comprometendo 

significativamente o desenvolvimento de suas funções. Isto porque o Estado é objeto de 

disputa das diversas orientações políticas existentes, que para assumir a gestão deste, 

fazem alianças e pactuam com os mais distintos grupos, independente das suas 

respectivas posições ideológicas, valores e interesses. Consequentemente, corre-se o 

risco de se ter numa mesma gestão, conflitos de interesses e projetos políticos distintos. 

Para exemplificar, um dos assessores da Presidência da República que esteve na 

coordenação geral do piloto do Projeto UCA, em entrevista concedida a esta 

pesquisadora, em janeiro de 2014, quando relatava sobre a aceitação do Projeto no 

âmbito do governo federal, afirmou que  

Setores das áreas técnicas do MEC defendiam, e tinham suas razões 

para tanto, ainda que eu desde então discordasse, que o País tinha 

outras prioridades, o País era pobre, gastar esse dinheirão. [...] eles 

tinham 50 mil prioridades, não era essa, alguns chegavam até a fazer 

simplificação, não tem nem luz elétrica, vai ter computador por 

aluno? 

 

Ainda que exista orçamento financeiro disponível, esses recursos são 

destinados para o objeto de interesse do grupo responsável por esta ou aquela secretaria. 

Por isso concordamos com Shiroma; Moraes e Evangelista (2011, p. 8), quando 

afirmam que “As políticas públicas emanadas do Estado anunciam-se nessa correlação 

de forças, e nesse confronto abrem-se as possibilidades para implementar sua face 

social, em um equilíbrio instável de compromissos, empenhos e responsabilidades”. 

Esse “equilíbrio instável” somado às dificuldades financeiras fragiliza ou inviabiliza 

qualquer política pública educacional. É claro que a aprovação de todos os projetos é 

muito difícil, mas, espera-se que haja um programa de governo e que este seja consenso 

entre aqueles que integram a equipe gestora. Contudo, não é isso que visualizamos, e a 

própria história política do Brasil tem apontado para essas divergências e contradições 

no cotidiano dos governos. Nesse sentido, ainda na entrevista que nos concedeu, esse 

assessor ressalta que,  

O MEC é muito grande, na SEB são 2.000 pessoas em 21 secretarias, 

muitos não sabem o que o outro está fazendo, não tem conexão e cada 

Ministro que chega tem o seu projeto, a sua visão; Mercadante 

chegou com a visão que o bom era tablets, e para o ensino médio; 

cada secretaria é uma, tem a cabeça distinta, partidos distintos, 

visões pedagógicas distintas, as regiões do Brasil distintas, o Brasil é 
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muito complexo, diferenciado, então tem um secretário que vem de 

uma área, ele é mais forte em uma experiência, viveu tal coisa, com 

tal tecnologia, ele quer reproduzir aquilo que ele fez e deu certo e que 

provavelmente o levou a ser escolhido. 

 

 Por conta das alianças estabelecidas para assumir ou integrar a equipe gestora 

do governo, sujeitos com distintos interesses e concepções políticas de homem e 

sociedade assumem os ministérios e secretarias. Essa é uma característica marcante e 

cada vez mais presente no cenário político brasileiro. Nesse contexto, é também através 

das políticas públicas que o governo ostenta sua força política e poder de realização, 

para convencer o cidadão que ele é o melhor para o País. Para Torres (1995, p. 110), 

“toda política pública, ainda que parte de um projeto de dominação, reflete, como arena 

de luta e como caixa de ressonância da sociedade civil, tensões, contradições, acordos e 

desacordos políticos, às vezes de grande magnitude”. Isso decorre das estratégias para 

controle do poder, que impregnam a lógica que orienta as deliberações e acordos 

políticos e, dentre outras situações, provoca rupturas e descontinuidades em políticas 

públicas, sem apresentar previamente uma avaliação ou reflexão do que foi 

implementado, que coadunem com as decisões. 

O núcleo da correlação de forças também sofre influências das preferências 

individuais dos gestores, nesse caso, os prefeitos, governadores e assessores que 

ocupam cargo de confiança. Nesse quesito, o relato de uma das secretárias municipais 

de educação, de uma das escolas participantes do Projeto, expressa o favoritismo, 

quando se trata de apoiar a implementação das políticas públicas. Esta secretária 

afirmou que há um interesse muito grande do prefeito, toda vez que a gente precisa de 

alguma coisa …. ele dá valor muito grande ao UCA, é um dos programas que ele mais 

ressalta; ele é muito voltado para essa coisa da tecnologia, então é a cara dele 

(Secretária de educação do município A). Essas preferências, em algumas situações, 

sobrepõem o projeto de governo ou o compromisso com o desenvolvimento da escola, 

de uma educação pública comprometida com a formação integral do cidadão e que tem 

uma importante função na construção de relações mais igualitárias. As preferências 

individuais não podem sobrepor os princípios da administração pública, cujo 

comprometimento deve estar voltado para um projeto coletivo, que de fato beneficie a 

população. E se fosse o contrário, se ele não gostasse da tecnologia, não iria apoiar o 
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Projeto com o mesmo comprometimento? Concordamos com Maar (1985, p. 50), 

quando afirma que “a atividade política institucional do Estado é um conjunto de 

respostas às necessidades da vida social desenvolvidas pelos homens em sua história, 

como a organização da vida coletiva e o atendimento de objetivos comuns”. Logo, os 

interesses individuais não devem sobrepor às demandas e necessidades da coletividade. 

No contexto dessa correlação de forças e de toda complexidade que se faz 

presente na administração pública, mesmo com as dificuldades financeiras e 

contradições que permeiam a conjuntura dos governos, nos municípios, enquanto 

gestores das instituições que participaram do piloto do Projeto UCA, verificamos que 

esses entes federados, alguns numa maior, outras numa menor proporção, realizaram 

intervenções na estrutura física das escolas, com o objetivo de atender às demandas que 

surgiram por força da implementação do Projeto. Das cinco escolas da rede municipal, 

quatro passaram por reformas no espaço físico, desde a construção de salas, pintura, 

instalação de grades, revisão da rede elétrica, instalação de tomadas a troca de carteiras. 

A quinta escola, segundo a gestão da mesma, não passou por reforma porque o prédio é 

alugado, mas, foram adquiridos filtros de linha e armários. Em todas elas a secretária 

municipal de educação atribuiu uma carga horária de 20h semanais, para um(a) 

professor(a) coordenar as ações do Projeto. Quanto às escolas pertencentes à rede 

estadual, apenas uma passou por reforma, que até o início do ano de 2013 não tinha sido 

concluída; nenhuma delas tinha coordenador específico para o Projeto; nas instituições 

que não havia coordenador pedagógico (três delas), a coordenação e acompanhamento 

das ações do UCA ficavam sob responsabilidade da gestora (duas escolas) ou do 

professor de informática (uma escola). 

Nesse cenário, podemos inferir que, pelo fato da gestão da rede estadual ter um 

quantitativo significativo de instituições para atender, segundo o Censo Escolar INEP 

(2013), aproximadamente 1.400 unidades, e está mais distante do ponto de vista físico 

dessas escolas, há dificuldade no diálogo, assim como no atendimento às demandas das 

escolas. Ainda que na sua estrutura organizacional, a secretaria estadual tenha 33 

Diretorias Regionais de Educação (DIREC), como “unidades regionais da Secretaria da 

Educação, que têm por finalidade descentralizar as ações educacionais, socioeducativas 

e comunitárias, no âmbito do Estado, executando atividades tecnicopedagógicas e 

administrativo-financeiras” (Decreto nº 6.212 de 14 de Fevereiro de 1997), isso não tem 
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se revelado como um fator significativo, para atendimento às demandas dessas 

instituições, do ponto de vista dos gestores dessas escolas, mesmo que se considere a 

dedicação das pessoas que trabalham nessas unidades. Tal situação é expressa no 

depoimento de gestores e coordenadores pedagógicos da rede estadual, conforme 

veremos a seguir. 

 

Mandei até hoje quatro ofícios, pedindo carteiras, a instalação 

elétrica, a segurança, as grades, pedimos o recurso das câmeras para 

colocar aqui na escola e não obtivemos até hoje resposta nenhuma. 

Solicitei uma audiência com o secretário para saber dele quais eram 

as medidas que seriam  adotadas, isso em janeiro de 2011, nada até 

hoje, não consegui nem falar com o secretário nem com ninguém da 

secretaria (Gestora da escola B). 

 

A escola está há dois anos pleiteando mudança de fase mono para 

trifásica e não consegue. [...] a gente tem queda de energia direto na 

escola; estamos com medo de dar um pipoco! (Coordenadora da 

escola G). 

 

Como desdobramento dessa situação, concordamos com Saviani (2014, p. 37-

38), quando afirma que a política educacional brasileira se apresenta com características 

condensadas nas seguintes palavras: “filantropia, protelação, fragmentação e 

improvisação”. Para o autor, a filantropia diz respeito à demissão do Estado em 

consonância com a ideia de Estado mínimo, a educação é um problema de toda a 

sociedade e não do Estado; protelação significa adiamento constante do enfrentamento 

dos problemas; fragmentação, por conta das inúmeras medidas que se sucedem e se 

justapõem; improvisação, pela quantidade excessiva de leis, decretos e emendas sem 

atentar para sua efetiva necessidade e justaposição com outras medidas correlatas ou 

equivalentes. 

Esses problemas da educação pública brasileira são históricos e reincidentes. 

As políticas públicas que, em tese, equivalem a ações que possibilitam aos cidadãos o 

acesso a serviços, enquanto direitos regulamentados constitucionalmente, 

constantemente tem se apresentado como ação eleitoreira, com propagandas oficiais 

enganosas, que pouco retrata ou condiz de fato com o que foi realizado, revelando 

escasso comprometimento com o investimento responsável dos recursos públicos. Não 

se articulam nem são articuladas com outras ações e políticas de governo por isso, em 

muitos contextos há sobreposições de ações com o mesmo propósito. Nesse sentido, na 
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próxima seção, discutiremos sobre as ações de governo que apontam para a existência 

de políticas públicas, contudo, com fortes características de atuação de governo e não de 

Estado, que não se consolidam e por isso são descontínuas, inconclusas e sem 

apresentar avaliações e resultados do que foi implementado. 

 

4.3 Temos uma experiência, mas não temos diálogo: a estrutura da escola necessita 

de apoio 

O investimento na manutenção de um projeto que visa a inserção de 

tecnologias digitais nas escolas públicas está seriamente comprometido, por conta das 

limitadas condições orçamentárias e econômicas dos municípios. Além disso, essas 

limitações têm implicado, diretamente, nas condições infraestruturais dessas escolas, 

como prédios escolares, salas e mobiliários adequados para uso de tecnologias e, 

principalmente, rede elétrica e acesso a dados (banda larga). Mais uma vez, aqui, é 

importante ressaltar a ausência, ou pelo menos ineficiência de políticas públicas 

Estaduais e Federal em diversos campos e não só para a educação, de forma a 

compreender que os desafios postos pelo mundo contemporâneo para a educação 

demandam ações integradas e integradoras que articulem diversos Ministérios e 

Secretarias (e não só a Educação) (PRETTO, 2011). 

Nessa vertente, os(as) Secretários(as) de Educação dos municípios 

participantes do Projeto expõem uma insatisfação quanto ao “distanciamento” do MEC 

enquanto responsável pela implementação do Projeto, como podemos verificar no 

depoimento abaixo: 

  
Avalio que essas políticas do MEC têm no começo um entusiasmo 

mais conturbado: eu lhe dou tudo, se vire... é doloroso; quando o 

MEC se ausenta ele deixa essa lacuna; acho ruim esse 

distanciamento; [...] há um completo distanciamento, não há uma 

rede, é uma coisa no meio; há uma distância e essa distância 

enfraquece, apesar do que a gente faz (Secretária de educação do 

município E). 

  
 

Ao longo de toda a pesquisa esse distanciamento foi enfatizado pelos 

entrevistados, a exemplo dos gestores das escolas, referindo-se aos problemas técnicos 

dos equipamentos: tentei ligar para um rapaz do MEC, mas não consigo falar, para 
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falar do problema, para ver se podemos encaminhar para ele ou ele mandar buscar, 

mas não temos retorno (Gestora da escola A). Depoimentos como este reforçam a ideia 

de políticas públicas formuladas sem o conhecimento da realidade local, como já 

enfatizou Ball (2009, apud MAINARDES e MARCONDES, 2009, p. 306), ao afirmar 

que as “políticas, principalmente educacionais, são pensadas e em seguida escritas com 

relação às melhores escolas possíveis (salas de aula, universidades, faculdades), com 

pouco reconhecimento de variações de contexto, em recursos ou em capacidades 

locais”. Importante salientar que, mesmo após o período da redemocratização, 

continuamos a perceber exatamente o mesmo que já havia sido denunciado em protestos 

dos Secretários de Educação, em documento de 1984, intitulado “Por uma Política 

Nacional de Educação”, documento este gestado no âmbito do Fórum Nacional de 

Secretários de Educação. Mesmo longo, pensamos ser importante trazer a voz dos 

Secretários, lembrando que foi apresentado há quase 20 anos: 

[...] o estilo de planejamento, a partir das decisões e controles 

centralizados e dos processos burocratizantes relativos à distribuição 

e repasse dos recursos financeiros, vem inviabilizando a participação 

efetiva dos estados e municípios na gestão da educação. De fato, os 

processos centralizadores de tomada de decisão, definição de 

prioridades, formulação de propostas de políticas públicas para os 

setores sociais, pelos órgãos centrais da Administração Pública nos 

últimos 20 anos [referem-se de 1964 a 1984!], provocaram um 

esvaziamento dos órgãos institucionais intermediários. Secretarias de 

Estado de Educação, Prefeituras Municipais perderam o poder de 

decisão, foram paulatinamente se transformando em meros 

executores de uma política traçada fora deles e apesar deles. [...] O 

contraponto deste esvaziamento é a exacerbação da ação supletiva do 

MEC através de um conjunto de projetos e programas desarticulados 

e impostos, de duvidosa eficácia, mas que tem servido para 

consolidar as relações de dependência clientelística entre o Governo 

Federal e as áreas mais carentes. Os convênios com o MEC 

revestem-se mais de um caráter impositivo, rígido em seu 

formalismo burocrático contábil, do que propriamente um acordo 

entre as partes que reflita projetos da sociedade local (citado por 

AZEVEDO; COUTINHO; OLIVEIRA, in BOTLER, 2013, p. 46/7). 
 

O tempo passou e continuamos a encontrar situações muito próximas da 

situação relatada. Sendo assim, para além do reconhecimento das especificidades de 

cada escola, é imprescindível, por um lado, a compreensão de que os desafios postos 

são complexos e, por isso mesmo, demandam políticas e intervenções que vão além do 

próprio MEC e, por outro lado, demandam ações de intensa e exaustiva colaboração e 
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articulação entre as unidades federadas. Saliente-se que este último aspecto foi um dos 

itens pactuados e publicizados pelos órgãos de governo no processo de implantação 

dessa política para realização das ações previstas e fortalecimento do Projeto.  

Mais uma vez, desta vez nos anos 2010, os secretários de educação assinalaram 

a falta de diálogo com o MEC no processo de implementação do Projeto, pontuando, 

inclusive, que não houve oportunidade para discussão quanto aos resultados e à 

continuidade, ou não, do mesmo. 

Não temos contato, não fomos procurados em nenhum momento; 

teremos uma experiência localizada que tenho certeza que será bem 

sucedida, mas como é que vamos dar continuidade a isso, como 

vamos ampliar? Se não há essa supervisão do MEC, esse incentivo, 

esse diálogo (Secretário de educação do município H). 

  
Acho que deveria ter um diálogo, pela quantidade de municípios é 

quase que um projeto modelo, é um projeto piloto, deveria ter um 

diálogo para sintonizar como vai; deixam que a UFBA acompanhe e 

eles não querem ouvir do gestor? Então, nesse sentido sim, um 

diálogo para a gente estudar o que foi feito, se evoluiu, que diferença 

fez para a comunidade, problemas enfrentados, discussão, o que 

avançou, como está, é nesse sentido (Secretária de educação do 

município F). 
 

As ações do governo têm acontecido numa relação vertical, em que, de fato, 

não acontece o regime de colaboração propalado pelos diferentes órgãos dos entes 

federados, comportamento este já vivenciado por nós desde os anos de 1980, quando 

das discussões sobre as políticas do livro didático (PRETTO, 1985), passando pela 

implementação do Proinfo e da Tv Escola, dentre outros. Não há envolvimento e nem 

colaboração para a resolução dos problemas enfrentados pelas escolas, com a 

implementação dos projetos para inserção das tecnologias digitais no seu cotidiano. Isso 

é apontado na fala de uma das gestoras, quando ressalta a necessidade de mais diálogo 

entre as esferas governamentais; atualmente somos subordinados à Secretaria Estadual 

da Educação, e o Projeto é do Governo Federal, então quando ocorrem problemas não 

sabemos a quem recorrer, precisa ocorrer mais diálogo no planejamento das ações 

(Gestora da escola B). 

Retomamos aqui a necessidade de pensarmos em políticas públicas para a 

educação que sejam articuladas e articuladoras de políticas em diversas áreas e campos, 

para que suas ações sejam fortalecidas, que se estabeleçam diálogos institucionais no 



152 

 

sentido de se buscar a solução dos problemas a partir do fortalecimento do poder local, 

com forte participação de toda a comunidade escolar das regiões, desde os primeiros 

momentos da concepção dos programas e projetos, e, essencialmente, para o campo 

educacional, com um intenso e progressivo fortalecimento do professorado. Há uma 

insatisfação dos professores e/ou administradores, e das equipes da administração 

municipal e estadual quanto à ausência de retorno das demandas, por parte do MEC, 

incluindo a questão do suporte técnico, o problema das insuficiências das escolas e seus 

respectivos municípios, visando à plena implementação e continuidade do Projeto. Há 

escolas que possuem profissionais com conhecimentos técnicos em informática 

colocados à disposição do Projeto, mas eles não conseguem dar o suporte necessário em 

função das limitações por conta das especificidades do computador do UCA, como por 

exemplo a falta de peças para substituir aquelas defeituosas ou a sua concepção fechada, 

ao que voltaremos a seguir, comprometendo a efetiva manutenção, consertos dos 

equipamentos e, o mais importante do ponto de vista filosófico, a qualificação e 

autonomia do município na gestão de tecnologias.  

A gente não tem o MEC ajudando com a parte técnica. Ele, 

simplesmente, manda os aparelhos e pede parceria, mas é somente 

isso. A sustentação disso, a cobrança de resultados, o MEC não 

cobra, eu até gostaria que cobrasse. A preocupação do MEC é só 

entregar os instrumentos? E o restante, e a manutenção desses 

aparelhos que cabe ao município e tem municípios que têm muita 

dificuldade em técnicos para fazer esse serviço, como é que fica? E os 

resultados, a gente passa para quem? [...] E o investimento no 

programa? Me parece que tá faltando isso do MEC, essa 

preocupação de dar prosseguimento a um trabalho inicial que é 

positivo, mas que esse trabalho gere resultado e não esses aparelhos 

ficarem futuramente obsoletos (Secretária de educação do município 

E). 

  

Nosso problema é com a manutenção da máquina, com a quantidade 

de máquinas que deixaram de funcionar e que daí nós começamos a 

entrar em contato com o MEC para ver quem é que afinal de contas 

iria fazer essa manutenção, para onde a gente iria encaminhar, o que 

é que nós tínhamos direito de buscar ou não e para surpresa nossa, a 

resposta que nos deram é que: “Olha, manutenção é por conta de 

vocês, quebrou, compra outro, troca, isso é por conta de vocês.” 

Então, esse foi um momento duro para nós, porque mesmo aquela 

quantia que tinha de reserva técnica, aquela reserva também 

rapidamente foi e aí nós ficamos apavorados, porque a empresa 

fornecedora do equipamento também não estava mais na jogada 

(Gestora da escola L). 
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Essa situação vai reverberar diretamente na disponibilização dos equipamentos 

a cada início de ano letivo, o que se agrava quando há acréscimo no quantitativo de 

alunos matriculados, situação comum no sistema educacional brasileiro. Com o 

aumento do número de matrículas nos anos subsequentes ao início do Projeto UCA, o 

quantitativo de laptops disponíveis, ou em condições de funcionamento, para cada aluno 

(princípio do modelo 1-a-1) não era mais suficiente, conforme destacou uma das 

gestoras: nós temos hoje em média 70 alunos a mais do que há dois anos. Então o nosso 

número de UCA distribuído já é insuficiente (Gestora da escola S). Muitos pais 

matricularam seus filhos nestas escolas com a expectativa de que eles teriam um 

computador “só para ele”, o que não se concretizou, e isto trouxe para a escola mais 

uma demanda a ser solucionada. Para contornar tal situação, os gestores lançaram mão 

de algumas estratégias para atender às expectativas dos alunos, como o rodízio na 

utilização dos laptops, o que rompe com o objetivo do Projeto em termos de sua 

filosofia. Com o rodízio, parcialmente se retorna aos modelos limitados dos laboratórios 

de informática, com dias e horários reservados para o uso. 

Em outubro de 2013, recebemos uma mensagem, via e-mail, da professora 

formadora de uma das escolas participantes do Projeto, com o seguinte questionamento: 

 

A escola está com um amontoado de uquinha com defeito, sem 

condição de conserto e sem saber o que fazer com eles. Alguém já 

viu alguma solução tomada por alguma escola? Onde deixá-los? A 

escola está pedindo ajuda, pois não tem espaço para armazenar 

„lixo‟. 
  

A quebra de um equipamento eletrônico não é algo que deve surpreender, 

ainda que o mesmo seja proveniente da implementação de uma política pública de 

distribuição massiva de equipamentos. No caso específico do Projeto UCA, com os 

computadores portáteis adquiridos via licitação pública - diga-se de passagem bastante 

conturbada, conforme abordamos no capítulo 2 -, o pensar sobre o futuro dos 

equipamentos é algo imprescindível. Mais do que isso, necessário se faz discutir, 

mesmo que brevemente, alguns aspectos técnicos relativos aos equipamentos adquiridos 

e distribuídos no Projeto UCA. Conforme análise técnica realizada por integrantes do 

GEC, o que podemos constatar, em termos da máquina e do sistema utilizado, 
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denominado Metasys Classmate, é que o mesmo não pode ser considerado, de fato, 

software livre, uma vez que o sistema em questão não apresenta os atributos necessários 

para tal. Apesar de ser baseado na distribuição OpenSuse 10.1, a distribuição que está 

nos computadores do UCA só utilizou o sistema central, o kernel, e este bastante 

modificado, e mais alguns recursos básicos dos sistemas GNU/Linux. É, portanto, um 

sistema simplificado para, exclusivamente o seu uso de maneira automatizada, não 

sendo possível, por exemplo, a instalação de nenhum software adicional. Não estamos 

aqui a nos referir a ações mais sofisticadas, como “compilação de Kernel” ou similares, 

mas, sim, à simples iniciativa, por exemplo, de personalizar a barra de tarefas. O que 

podemos concluir é que o sistema oferecido funciona muito mais na lógica dos 

softwares proprietários do que dos livres.  

Poderíamos estender esta análise, mas não nos parece necessário para o 

contexto desta tese. Consideramos importante, no entanto, trazer mais alguns aspectos 

da solução apresentada, no sentido de auxiliar a nossa compreensão quanto à dimensão 

do problema que o Projeto enfrenta hoje e, principalmente, enfrentará no futuro. Em 

termos de interface, o menu apresentado é inteligente, no entanto, não foi projetado para 

uma tela restrita. Muitos aplicativos, principalmente os de sistema, também não foram 

projetados para um espaço limitado. O principal editor de imagens do ambiente, o Krita, 

não é compatível com a dimensão padrão do laptop. Obviamente, é possível mudar a 

dimensão da tela, não sendo, no entanto, uma boa opção, pois a tela deforma e perde 

pixels para simular uma dimensão superior. O navegador não se comporta bem no 

espaço da tela e tem um problema: é baseado na “linguagem” GTK e não recebeu o 

tema do restante do ambiente, baseado na “linguagem” QT, o que o torna esteticamente 

ruim e claramente alienígena entre as outras aplicações. O laptop usa auto-login para 

que o aluno não precise se preocupar com autenticação, o que não condiz com a 

disponibilização de aplicações de configuração no primeiro nível. Quando o laptop 

volta da hibernação com a tela bloqueada, necessário se faz utilizar senha, que não foi 

fornecida a escola. A solução apresentada é a de reiniciar para o acesso à máquina com 

o auto-login gerando, como consequência imediata, o risco de perda de trabalho não 

salvo, uma vez que não se proveu segurança para quem está trabalhando com o laptop. 

Outra consequência desta solução ctrl+alt+del é a ausência de uma perspectiva 

formativa do uso das tecnologias da informação e comunicação, já que não são passados 
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– ou permitidos – aspectos de segurança e de manejo da máquina. Por último, mas não 

menos importante, a inicialização não tem barra de progresso e nem uma animação de 

carregamento (loading) que sinalize que algo está acontecendo com a máquina e o 

sistema, principalmente se estamos tratando com pessoas que estão se deparando pela 

primeira vez com estes equipamentos. Pior ainda, a tela fica preta por muito tempo antes 

da entrada do gerenciador de acesso, fazendo parecer que houve algum problema com a 

máquina e, com isso, estimulando o sujeito a "testar" o botão liga/desliga mais de uma 

vez e, com isso, dificultar muito a sua utilização. 

Sabemos que estes são apenas alguns aspectos iniciais da análise dos 

equipamentos, mas nos parece ser importante considerar estas questões, uma vez que 

todas as escolas que participaram da nossa pesquisa, nesse momento, em 2013, 

enfrentam situações semelhantes, com problemas, principalmente, de manutenção dos 

equipamentos, conforme sinalizado, mais uma vez, por uma das gestoras das escolas: a 

manutenção é o maior problema desse projeto, pois esses equipamentos têm vida útil e 

me parece que o governo não pensou nesse detalhe; atualmente todo o nosso estoque de 

reserva já foi utilizado para repor os equipamentos, os meninos têm se desdobrado 

para arrumar as peças estragadas, não sabemos como iremos proceder daqui em 

diante (Gestora da escola V). 

Configura-se aqui uma situação em que o governo federal desenha um Projeto, 

oferece aos estados e municípios através de Acordo de Cooperação Técnica e, depois, 

cobra os resultados, evidenciando a mudança de postura do estado, que passa de “estado 

provedor para estado regulador, aquele que estabelece as condições através das quais se 

autoriza os vários mercados internos a operar, e o estado auditor, aquele que avalia os 

resultados”, conforme salienta Scott (1995, p. 80, apud BALL, 2001, p. 111).  

Essa mudança do papel do Estado brasileiro acontece paulatinamente a partir 

da década de 1990, com a adoção do modelo neoliberal. Nesse modelo, o Estado passa a 

ser regulador das ações e, segundo White (1998, p. 3, apud BALL, 2004, p. 1106), atua 

como “avalista, e não necessariamente provedor”. Ou, nas palavras de Azevedo; 

Coutinho e Oliveira, “na verdade, trata-se do ressurgimento ou revigoramento da 

abordagem tecnicista da educação e da gestão, reatualizada com as roupagens que os 

rumos da acumulação lhe impingiram” (2001, p. 49).  
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Diversas mudanças têm sido realizadas no que tange às relações Estado, 

políticas e educação, com o objetivo de implementar o controle, a efetividade e a 

universalização da educação enquanto setor necessário à “nova” ordem econômica. 

Nesse contexto, os empresários têm significativa participação, quando se articulam para 

a elaboração de uma agenda educacional, com a intenção de adequar as escolas aos 

objetivos do capital nacional e do internacional, com as instituições educacionais 

assumindo “as qualidades e as características do „capitalismo veloz‟” (GEE; 

LANKSHEAR, 1995, apud BALL, 1999, p. 131), (grifo do autor).  

Assim, compreendemos que a postura do MEC de responsabilizar os parceiros 

quanto à implementação da política, corresponde não só a “mudanças nas práticas e nos 

métodos organizacionais, mas também à adoção de novas relações, bem como de novos 

valores e princípios éticos” (BALL, 1999, p. 131). Essas dinâmicas (im)postas pelas 

mudanças na gestão do Estado e, consequentemente, na implantação de políticas 

públicas educacionais, afetam diretamente o cotidiano das escolas públicas de todo o 

País.  

A extrema burocratização e a centralização das decisões trazidas por essas 

mudanças, impactam diretamente na implementação de políticas. O que percebemos, no 

caso da implementação do Projeto UCA como parte de uma política de TI para a 

educação, é que ele, apesar de ter se constituído, primeiro como um pré-piloto, depois 

como piloto e, por último, como Programa Um Computador por Aluno - PROUCA -, 

através da promulgação da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, para a partir daí, 

quiçá, ganhar escala, ser universalizado, constituindo uma política de Estado, não 

conseguiu dar os seus passos mais significativos por, entre tantos outros aspectos, não 

conseguir realizar o que fora desenhado por seus gestores. A representante do MEC, em 

entrevista para esta pesquisa, realizada em dezembro de 2012, indicava que: 

O que se espera desse Projeto é a conclusão dele como um projeto 

piloto; é um projeto que tem que ter começo, meio e fim; é muito 

importante o resultado dessa avaliação para o Ministério da 

Educação, porque o resultado dessa avaliação é que possivelmente 

vai dar todas as diretrizes para implantação de políticas públicas em 

educação com tecnologias, voltadas para distribuição de 

computadores para os alunos. 
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Contudo, decorridos três anos (2010 a 2013) do início do piloto do Projeto, o 

MEC não promoveu ou coordenou uma escuta dos gestores das escolas, secretários de 

educação ou docentes das universidades, responsáveis pela formação e 

acompanhamento dos professores, para uma discussão e avaliação do que foi realizado. 

Ao contrário, quando da publicação, pela imprensa, de críticas ao Projeto efetivadas a 

partir dos resultados da pesquisa de avaliação da implantação do mesmo, realizada por 

uma equipe da UFRJ, coordenada por Lena Lavinas (IE-UFRJ) e contratada pela 

Presidência da Republica, à revelia do MEC, este ministério reagiu de forma 

inesperada: em vez de considerar as críticas, solicitou de diversos especialistas que 

estavam sendo convidados para uma primeira reunião com o novo
93

 Ministro da 

Educação (PRETTO, 2013 p. 58-61), uma análise preliminar das matérias veiculadas 

sobre o Projeto, para “oferecer subsídios ao Ministro”. A seguir trecho de correio 

eletrônico distribuído em 09.02.12 pelo Ministério: 

 

Prezados Professores, 
Com o objetivo de oferecer subsídios ao Ministro com informações 

sobre a real situação do Projeto UCA, o Diretor da DCE/SEB solicita 

um posicionamento dos profissionais das universidades responsáveis 

pela formação dos professores do UCA, sobre as reportagens que vêm 

sendo veiculadas na mídia, a exemplo do artigo do Elio Gaspari “O 

fracasso do UCA – Total”, e “Laptops ficam sem uso em Brasília por 

falta de infraestrutura”  -  do O Globo. 

 

Ao longo destes anos, nem mesmo a dimensão pesquisa que integrava o 

Projeto original foi realizada a contento, tendo em vista que nele havia sido prevista a 

realização de “ações dedicadas a avaliar a execução dos pilotos. O processo prevê uma 

avaliação diagnóstica antes da implementação dos pilotos, avaliação formativa durante 

sua execução e uma avaliação de impacto
94

”. No artigo “Tablets, computadores e a 

escola” Pretto (2013, p. 61), já mencionava a dificuldade em pensar políticas públicas 

sem um acompanhamento e com a manutenção de uma dicotomia entre o técnico e o 

pedagógico: “a preparação dos professores não se dará com a simples oferta de cursos 

de formação (muito menos padronizados!) e sim de um amplo programa de 

                                                           
93

 No dia 23 de janeiro de 2012, Fernando Haddad deixa Ministério e assume o cargo Aloizio 

Mercadante. 
94

  Piloto do Projeto, formação. Disponível em: <http://www.uca.gov.br/institucional/projetoPiloto.jsp>. 

Acesso: 15 nov. 2013. 

http://www.uca.gov.br/institucional/projetoPiloto.jsp
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fortalecimento dos professores (salário, formação e condições de trabalho) visando a 

imersão dos mestres na cultura digital”. 

Portanto, vimos aqui que são graves os riscos de não continuidade do Projeto e, 

mais distante ainda estaríamos da implantação de uma política pública de TI para a 

educação. Para Ball, “uma política tem uma trajetória semelhante à de um foguete: 

decola, atravessa o espaço e depois aterrissa. Algumas vezes, acidenta-se; em outras, 

atinge uma realização espetacular, mas move-se através do tempo e, algumas vezes, 

simplesmente desaparece” (BALL, 2009, apud MAINARDES e MARCONDES, 2009, 

p. 307). Ficamos aqui com uma séria dúvida quanto ao caso do UCA, estamos em um 

momento de “aterrissagem” ou, lamentavelmente, de “desaparecimento”, como, aliás, 

vem acontecendo com diversos outros projetos de vida efêmera, como o Programa 

Telecentros.Br que, depois do esforço para sua implementação como uma política de 

Estado, com forte articulação da sociedade civil, vem sofrendo com escassas ações e 

investimento financeiro, desde que passou a ser coordenado pela Secretaria de Inclusão 

Digital, do Ministério da Comunicação, no governo de Dilma Roussef.
95

 Também no 

âmbito da educação, alguns programas sofreram diversos revezes, como o próprio 

Proinfo, que hoje busca ser o articulador de todas as políticas no campo da TI, mas que, 

segundo pesquisas realizadas por Oliveira (2001), Cysneiros (2003), Souza (2003), 

entre outros, indicava que, naquela época, os laboratórios pouco estavam sendo 

utilizados pelos professores, por conta do número de computadores insuficiente para 

atender à quantidade de alunos matriculados em cada turma, da manutenção das 

máquinas e da continuidade da formação dos professores.  

Aterrissagem, desaparecimento ou qualquer que seja a expressão que 

utilizemos, constitui-se em uma aproximação para a situação atual do Projeto UCA, 

uma vez que ele, em função das mudanças ocorridas no Governo Federal, desde os anos 

iniciais de sua implementação até hoje, ainda existe, uma vez que, do ponto de vista 

formal, não há ato oficial que tenha encerrado suas atividades; do ponto de vista 

operacional, continuaram sendo repassados recursos para as IES, responsáveis pela 

formação dos professores, darem continuidade a estes processos. Instituições de Ensino 

Superior essas que enfrentam as mesmas dificuldades relatadas pelos gestores das 
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escolas, ou seja, dificuldade de diálogo com o MEC e com as próprias IES Globais, 

poucos recursos, burocratização exorbitante dos processos, equipamentos ficando 

obsoletos, sem nenhum tipo de orientação sobre o futuro dos mesmos, entre tantos 

outros aspectos.  

Em função de todas as questões aqui elencadas, compreendemos o risco de não 

continuidade do referido Projeto, já que não se percebe, com clareza, a intenção do 

governo de promover mais investimentos e de fazer uma profunda análise sobre a sua 

implantação. Ao longo do ano de 2013, foi constatado que o Projeto vem mantendo um 

funcionamento basal
96

, apenas com seus “órgãos” em funcionamento, evitando a sua 

morte por inanição. Associa-se a isso que, com as mudanças sofridas (na verdade, pelo 

MEC como um todo) na passagem do governo Lula para o governo Dilma, o UCA ficou 

órfão. Ou seja, saiu da Presidência da República, no governo Lula, e foi para a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), no MEC, nos primeiros meses do governo 

Dilma, e, com a reestruturação do MEC ocorrida em 2011, e a extinção da SEED, 

permaneceu acomodado na Secretaria de Educação Básica (SEB), sem que tenha 

ocorrido, até o momento, uma formalização transparente de sua estrutura no interior 

dessa Secretaria. A coordenadora de uma IES Global, em entrevista para esta pesquisa, 

realizada em dezembro de 2012, indicava que: 

o grande desafio é um problema de gestão do projeto como um todo. 

Não vejo assim um comprometimento maior que a gente tem enquanto 

grupo que dialoga com o Ministério, um comprometimento maior sem 

tanto essas questões setorizadas, burocráticas. Não podemos querer 

fazer do mesmo jeito e resultar numa coisa diferente; se eu não faço 

de forma diferente, eu não vou ter resultado diferente. Então, no 

momento que eu mantenho uma estrutura formal, sem um efetivo 

comprometimento com metas, está sem uma liderança em nível do 

próprio Ministério. 

 

As mudanças acontecem tanto no interior de um mesmo governo, quanto na 

passagem de um para outro. No caso da educação, o que percebemos agora é uma 

grande ênfase no quesito mobilidade, com a compra e distribuição de tablets, 

                                                                                                                                                                          
95

   <http://www.campanhabandalarga.com.br/2013/09/09/marco-civil-participantes-do-iii-forum-da-

internet-enviam-carta-ao-senado-federal/>. Acesso: 21 nov. 2013. 
96

    Conforme a Wikipédia: “Metabolismo basal ou taxa metabólica basal é a quantidade calórica ou 

energética que o corpo necessita, em vinte e quatro horas, mantendo-se em permanente repouso, e 

fazendo um jejum de pelo menos doze horas, sem prejudicar o funcionamento de todos os órgãos”, 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal>. Acesso: 21 nov. 2013. 

 

http://www.campanhabandalarga.com.br/2013/09/09/marco-civil-participantes-do-iii-forum-da-internet-enviam-carta-ao-senado-federal/
http://www.campanhabandalarga.com.br/2013/09/09/marco-civil-participantes-do-iii-forum-da-internet-enviam-carta-ao-senado-federal/
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inicialmente para os professores. Tudo isso sem ter realizado uma avaliação mais 

concreta dos resultados e do que foi realizado no pré-piloto e piloto do Projeto UCA, 

seja envolvendo os aspectos acadêmicos, assim como seus executores (as IES locais e 

globais), seja envolvendo as escolas e os demais segmentos da sociedade, integrantes do 

Projeto. 

 

4.4 Do encantamento inicial às frustrações: as limitações impostas por uma 

conexão ruim 

  

Os dados da pesquisa apontam para um consenso, entre os sujeitos envolvidos 

direta ou indiretamente com a implementação do Projeto, quanto à importância deste 

para os alunos, o que não se limita ao cotidiano das escolas, mas se estende para sua 

rotina diária também fora da escola, destacando a receptividade positiva do projeto, 

tanto dos alunos, como de suas respectivas famílias. Há muitas crianças e jovens que, 

até a chegada do UCA, não tinham a perspectiva de ter um laptop “só seu”, com acesso 

à internet a partir do seu próprio computador.  

Tal situação evidencia-se no depoimento de uma das professoras entrevistadas, 

quando afirma que: aqui, por ser uma escola pública, os alunos de uma classe social 

muito baixa, a maioria não tinha acesso a essa tecnologia. Então, com a implantação 

do UCA, todos os alunos da escola têm acesso, e isso é uma coisa maravilhosa 

(Professor 3 da escola G).  

Segundo uma das secretárias de educação entrevistadas, o aluno se sente 

valorizado, respeitado, a sua autoestima está lá em cima, eu acesso a rede, isso é um 

sonho de consumo de qualquer um (Secretária de educação do município J). De um 

lado, são, estes alunos, sujeitos que vivem em uma sociedade cada vez mais 

tecnologizada e conectada, o que provoca constantes alterações de comportamento, 

necessidades e desejos de consumo, como condição para que possam interagir e circular 

por todos os espaços sociais e viver a plenitude dessas “novidades” que encantam 

crianças, jovens, adultos e idosos. De outro, são cidadãos que não podem ser usurpados 

do seu direito de ter os meios para acessar a rede internet, e nela se colocar de maneira 

plena, numa perspectiva democrática de comunicação e participação. Assim, a escola, 

como lócus institucional para a promoção da aprendizagem, precisa receber aportes 
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financeiros e técnicos, visando oferecer, aos estudantes e professores, a possibilidade de 

uma apropriação plena desses recursos, enquanto aparatos com potencialidade para 

promover mudanças nas estruturas sociais, culturais, políticas, econômicas da sociedade 

contemporânea, sempre tendo como base o fortalecimento ao direito à informação e à 

comunicação.  

Nessa conjuntura, são inúmeros os autores que apontam a crise do sistema 

educacional em todo o mundo (RAVITCH, 2011; BALL, 2001 e 2004; MAINARDES, 

2006, entre outros), e a presença das tecnologias de informação e comunicação têm sido 

considerada como importantes elementos para a atualização das escolas, conforme 

disposto no Plano Nacional de Educação (2014/2020), na meta 7, Estratégia 7.150: 

“universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a 

relação computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de educação básica, 

promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação” 

(BRASIL, 2014). 

Com a inserção dos laptops nas escolas, no entendimento dos professores, o 

que muda no tocante ao trabalho com computadores é 

 

[...] a questão da mobilidade; você pode trabalhar em qualquer 

ambiente da escola, em qualquer momento. Não precisa ficar só preso 

ao laboratório de informática. Não se limita nem a quantidade de 

aluno, nem a quantidade de acesso, todo mundo tem, cada um com o 

seu [laptop] (Professor 1 da escola G). 

  

Contudo, o encantamento inicial, quando recebem o laptop, aos poucos vai 

cedendo lugar a frustrações e desencantos por conta das insuficiências do Projeto. São 

problemas de infraestrutura e/ou limitações de hardware e de software do laptop como 

já vimos no tópico anterior, que impactam diretamente no desenvolvimento das 

atividades propostas no cotidiano das escolas, assim como nos seus usos fora do 

ambiente escolar. Consequentemente, o entusiasmo dos docentes e alunos reveste-se em 

desafios 

Muitos laptops vieram com defeitos e nós não sabemos a quem 

recorrer para fazer o conserto. Como veio uma quantidade 

significativa a mais do que o número de alunos, estamos com esses 
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com defeito guardados e utilizando os demais com os alunos 

(Secretária de educação município E). 

 
 Eu acho que se o programa tivesse uma estrutura melhor, ele com 

certeza seria muito bom para as escolas, para rede. Ele tem uma 

proposta legal de inserção dos alunos junto às mídias digitais e tal. Eu 

acho que o programa, em si, ele tem essa essência que é uma coisa 

que vale a pena, se tivéssemos toda a estrutura na realidade (Gestora 

da escola H). 

 

A escola é cobrada diretamente, não só pelos alunos, mas também por seus pais 

e responsáveis. A gente ouve as reclamações dos professores e dos alunos e ouço do pai 

do aluno – Oh, professora, a senhora entregou um negócio que não funciona para o 

meu filho (Gestora da escola H). Para além das insuficiências e limitações do laptop, a 

qualidade do acesso à internet é uma das situações mais citadas por todos os sujeitos da 

escola - gestores, alunos e professores -, e configura-se, no século XXI, como um direito 

fundamental e inalienável de todo cidadão. Para tal, necessária se faz uma conexão de 

qualidade. Segundo Silva (2012, p. 29), “usabilidade, velocidade, interatividade, fluxo e 

latência ajudam a compor uma noção qualitativa que devemos prever hoje nos 

diferentes tipos de tecnologias de conexão disponíveis”. 

E a comunidade escolar compreende a necessidade de uma conexão de 

qualidade: 

2 Megas, que eu tenho as minhas dúvidas se na prática são 2 Megas 

mesmo; é feito um revezamento, pois se toda escola entra, trava tudo; 

isso pode ser constatado às 11:30, quando todos os professores da 

escola liberam para os alunos utilizarem livremente os laptops. Nesse 

horário fica impossível utilizar a internet (Gestora da escola V). 

 

 Os dados sobre a conexão das escolas no Brasil, já apresentados nessa 

pesquisa são uma realidade nas escolas da Bahia. Os responsáveis pela implementação 

do Projeto indicaram que essas instituições teriam uma conexão com velocidade de 2 

Mbps. Contudo, nas medições
97

 realizadas nas escolas, constatamos que, quando muito, 

é ofertado 1 Mbps, velocidade insuficiente para o número de alunos e docentes dessas 

instituições, como podemos verificar nas medições abaixo, realizadas no ano de 2012. 

Importante destacar que, em três instituições não foi possível realizar esse 

                                                           
97

   Para essas medições utilizamos o medidor privado da http://www.rjnet.com.br/ , uma empresa que 

oferece diversos serviços associados à internet desde o ano de 1992. Não tivemos condições de usar o 

Sistema de Medição de Tráfego de Última Milha(SIMET), criado pelo CGI.br, pois o mesmo demanda 

que o Java esteja instalado no equipamento e, por isso, não conseguimos realizar com os laptops do UCA. 

http://www.rjnet.com.br/
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procedimento, pois as mesmas, no período em que lá estivemos, 2011/2012, não 

estavam nem mesmo conectadas, sendo elas, Escola Estadual Júlia Montenegro 

Magalhães, Escola Estadual Professor Dasio Jose De Souza e a Escola Municipal Maria 

Antonieta Alfarano. 

 

IMAGEM 44 - Escola Municipal Duque de Caxias    IMAGEM 45 - Escola Agrotécnica Dr.                                 

(Irecê)                                                    Francisco M. da Silva (Feira de Santana)  

 Fonte: Arquivo pessoal                        Fonte: Arquivo pessoal   

 

 

IMAGEM 46 - Escola Municipal Argentina           IMAGEM 47 -  Escola Estadual Padre Carlo  

Castelo Branco (Gandu)     Salerio (Itabuna) 

      

 Fonte: Arquivo pessoal                                                     Fonte: Arquivo pessoal 
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IMAGEM 48 - Escola Municipal Jesus Bom Pastor   IMAGEM 49 -  Escola Estadual Lindemberg  

(Barro Preto)               Cardoso (Savador) 

  

   Fonte: Arquivo pessoal               Fonte: Arquivo pessoal   
 

IMAGEM 50 - Escola Municipal Prof. Edgar Santos (São Sebastião do Passé) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Arquivo pessoal   

 

Conforme os acordos feitos entre governo federal e as empresas de 

telecomunicações, a partir de 28 de fevereiro de 2011
98

, a velocidade da banda larga 

deveria ser aumentada gradativamente a cada seis meses, correspondendo às 

velocidades oferecidas no mercado, o que não foi efetivado e cumprido. A baixa 

velocidade da conexão disponibilizada pelo governo motivou duas escolas a contratar, 

com recursos próprios, provedores locais para melhorar as condições de navegação. 

Contudo, afirmavam que não teria condições financeiras de custear o serviço por muito 

tempo. 

                                                           
98

    Perguntas frequentes sobre o PBLE. Disponível em: 

<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1539&nomeVisao=Cidad%E3

o&nomeCanal=Agendas%20e%20Reuni%F5es&nomeItemCanal=Perguntas%20Freq%FCentes%20sobr

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1539&nomeVisao=Cidad%E3o&nomeCanal=Agendas%20e%20Reuni%F5es&nomeItemCanal=Perguntas%20Freq%FCentes%20sobre%20o%20Programa%20Banda%20Largas%20nas%20Escolas
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1539&nomeVisao=Cidad%E3o&nomeCanal=Agendas%20e%20Reuni%F5es&nomeItemCanal=Perguntas%20Freq%FCentes%20sobre%20o%20Programa%20Banda%20Largas%20nas%20Escolas
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1539&nomeVisao=Cidad%E3o&nomeCanal=Agendas%20e%20Reuni%F5es&nomeItemCanal=Perguntas%20Freq%FCentes%20sobre%20o%20Programa%20Banda%20Largas%20nas%20Escolas
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Além da velocidade da banda larga, identificamos inconsistência nos dados 

publicados pelo INEP a partir do Censo Escolar. Encontramos escolas consideradas 

conectadas que, de fato, não possuíam sinal funcional, como, por exemplo, a situação 

identificada em Campos dos Goytacazes, pelo ativista Marcelo Saldanha, do Instituto 

Bem Brasil em depoimento para esta pesquisa, na Escola Municipal Maria Antonieta 

Alfarano e a Estadual Professor Dasio Jose de Souza, localizadas respectivamente nos 

municípios de Salvador e Candeias, no Estado da Bahia. Esta inconsistência nos remete 

à falta de capacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis junto ao Programa Banda 

Larga nas Escolas (PBLE), que gere consequências capazes de punir os abusos 

cometidos pelas operadoras e sanar as situações em que as escolas ainda estão 

desconectadas. 

A implantação de uma infraestrutura de rede em banda larga é condição sine 

qua non para que os projetos de tecnologia possam efetivamente ser implantados. Nos 

primórdios da implantação da internet no Brasil, com a criação, em 1989, da RNP como 

um projeto do MCT, e a montagem dos primeiros backbones nacionais, articulou-se 

uma rede de universidades públicas (IFES) para implantar os chamados Ponto-de-

Presença (POP). Com uma gestão colegiada, a rede apoiava as ações locais de forma a 

garantir e estimular a capilaridade do sistema. Importante salientar que o Ministério da 

Educação, mesmo tendo as IFES como principais parceiras e executoras da RNP, só 

veio a se somar ao projeto dez anos depois, em 1999 e, mesmo assim, de forma muito 

tímida. Desde aqueles primeiros momentos, o que se buscava era a implantação de uma 

rede com alta capilaridade, que permitisse a montagem de uma backbone que 

interligasse os principais pontos do País e, posteriormente, a montagem de backhaul 

local que conectasse, por exemplo, escolas e postos de saúde. Passado os anos, a RNP 

passou a se chamar Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, integrando um programa 

prioritário da Secretaria de Política de Informática do MCT, implantando a rede 

acadêmica que abriga, hoje, os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, conectando 

“600 instituições de ensino e pesquisa nacionais, atendendo a um público estimado em 1 

                                                                                                                                                                          
e%20o%20Programa%20Banda%20Largas%20nas%20Escolas> Acesso: 10 set. 2014. 
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milhão de usuários”
99

, tendo se tornado uma organização social denominada Associação 

RNP
100

.  

Para dar conta da conexão do sistema público de educação brasileira, o 

Governo Federal lançou o PBLE em 2008, através do Decreto 6.424 que alterou o Plano 

Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado 

no Regime Público – PGMU (Decreto nº 4.769)
101

, ou seja, passou-se a contar com as 

operadoras comerciais para a conexão até o fim de 2010, de todo o sistema de escolas 

públicas urbanas, identificadas pelo censo escolar da educação básica, realizado 

anualmente pelo INEP. Contudo, esse universo não foi atendido em sua totalidade, 

conforme divulgado e, no que tange às escolas atendidas, há insatisfação dos docentes e 

alunos quanto à velocidade da conexão que chega a essas unidades. 

Ao final do segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva - 

2007/2010 -, constatando-se o não atendimento das metas de conectividade, via 

operadoras de telefonia, institui-se o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL)
102

 em que, 

segundo o Ministério das Comunicações, “A meta é proporcionar o acesso à banda larga 

a 40 milhões de domicílios brasileiros até 2014 à velocidade de no mínimo 1 Mbps”. O 

documento base do PNBL aponta que, “em 2008, mais de 3.000 municípios não 

possuíam cobertura de backhaul” (Brasil Conectado, p. 27)
103

. Para poder implementar 

o PNBL, o Governo recriou a Telebrás, antiga empresa de telefonia que coordenava o 

sistema nacional antes da privatização da mesma no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1994 - 2002)
104

, com previsão de investimentos da ordem de R$ 4 bilhões do 

                                                           
99

  De acordo com informações no site da RNP, disponível em: 

<https://www.rnp.br/rnp/apresentacao.html>. Acesso: 22 nov. 2013. 
100

 “A Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (AsRNP) é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, de direito privado e interesse público, que tem como missão promover o uso inovador de 

redes avançadas no Brasil. A criação da AsRNP   viabilizou a institucionalização do projeto RNP 

original que, criado pelo CNPq em 1989, implantou a base da infraestrutura de alto desempenho que 

hoje serve a centenas de instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Em janeiro de 2002, a AsRNP foi 

qualificada pelo governo federal como uma Organização Social (OS). Em março do mesmo ano ela 

firmou, com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), um contrato de gestão cuja finalidade é 

fomentar atividades de pesquisas tecnológicas em redes de desenvolvimento e operar meios e serviços 

de redes avançadas”. Disponível em: < https://www.rnp.br/asrnp/>. Acesso: 22 nov. 2013. 
101

  <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.769-

2003?OpenDocument>. Acesso: 22 nov. 2013. 
102

   PNBL (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm), acesso 22 

nov.2012. 
103

   Documento base do Plano Nacional de Banda Larga. Disponível em: <www.mc.gov.br/.../418-

documento-base-do-programa-nacional-de-band>. Acesso: 22 nov. 2013. 
104

    Nota sobre a velha Telebrás  

https://www.rnp.br/rnp/apresentacao.html
https://www.rnp.br/asrnp/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.769-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.769-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm
http://www.mc.gov.br/.../418-documento-base-do-programa-nacional-de-band
http://www.mc.gov.br/.../418-documento-base-do-programa-nacional-de-band
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Tesouro no capital da companhia, até 2015, através do Programa 2025 do Plano 

Plurianual 2012-2015 (total do programa cotado em R$ 13 bilhões para execução 

orçamentária)
105

, o  que, de fato, não se concretizou, como podemos ver a seguir.  

Ao longo deste tempo, grande foi a movimentação de ativistas, professores e 

pesquisadores na luta pela implantação de uma banda larga pública de qualidade que 

pudesse garantir, ao menos, a regulação do sistema. A campanha Banda Larga: um 

direito seu, reuniu mais de uma centena de associações, sindicatos, ONG e outros 

grupos que se articulam em defesa da internet como patrimônio público mundial, e vem 

trabalhando intensamente na denúncia de irregularidades nos serviços prestados pelas 

operadoras no fornecimento de banda larga, tanto do ponto de vista estritamente 

comercial, como no que se refere à parte do acordo firmado com o governo para a 

implantação do PNBL. Como parte deste movimento, e para subsidiar as discussões que 

estavam acontecendo na rede, Marcelo Saldanha fez um levantamento do quanto o 

                                                           
105

    <http://www.t1noticias.com.br/antigas/noticias/reativacao-da-telebras-traz-muita-confusao-ao-plano-

de-banda-larga/31056/#.Uo_i5N-_Qgg>. Acesso: 22 nov.2013. Colaborou conosco, na redação e 

atualização dos dados, Marcelo Saldanha, do Instituto Bem Brasil. 

http://www.t1noticias.com.br/antigas/noticias/reativacao-da-telebras-traz-muita-confusao-ao-plano-de-banda-larga/31056/#.Uo_i5N-_Qgg
http://www.t1noticias.com.br/antigas/noticias/reativacao-da-telebras-traz-muita-confusao-ao-plano-de-banda-larga/31056/#.Uo_i5N-_Qgg
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governo vem investindo na Telebrás nos últimos três anos,
106

 e a conclusão é que esse 

montante é insignificante, conforme podemos ver no Quadro 9 
107

 a seguir
108

. 

QUADRO 9 - Investimento na Telebrás no período de 2010 - 2013 

 
Orçamento  Transferência  Orçamento  Transferência  Orçamento  Transferência  Orçamento  Transferência  

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 

MCT  640.196.546 
 

739.229.453 
 

1.247.201.042 
 

1.391.849.185 
 

ECT  639.790.000 
 

500.000.000 
 

847.529.542 
 

831.009.994 
 

TELEBRAS  406.546 
 

239.229.453 396.400.000,00 399.671.500 20.064.731,61 560.839.191 18.084.333,24 

 

Em 2010, ano de sua reativação, o orçamento previsto para a Telebrás foi da 

ordem de R$ 406 mil, não tendo havido transferência de recursos. No ano de 2013, o 

orçamento previa um repasse de R$ 560 milhões, tendo sido transferidos até o mês de 

novembro apenas R$ 18 milhões, muito longe, portanto, dos R$ 13 bilhões até o ano de 

2014 anunciados quando da sua recriação. Para não alongarmos demais este aspecto da 

                                                           
106

   Os dados das transferências do Governo Federal para a Telebrás podem ser encontrados nos seguintes 

links: 

2011 - 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosDetalhe.asp?TipoPesquisa=1&A

no=2011&ValorTipoPesquisa=7869507731151&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=307629

52&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+TELEBRAS&valo

rFavorecido=39640000000&codigoED=65&nomeED=Invers%F5es%20Financeiras-

Constitui%E7%E3o%20ou%20Aumento%20de%20Capital%20de%20Empresas&valorED=3964000000

0&codigoGD=5&nomeGD=Invers%F5es%20Financeiras&codigoUG=410003&nomeUG=COORDENA

CAO%20GERAL%20DE%20RECURSOS%20LOGISTICOS&valorUG=39640000000 
106

   2012 : 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=

2012&ValorTipoPesquisa=18770959410730&Valor=&textoPesquisa=telebras&idFavorecido=30299382

&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+[TELEBRAS]&valor

Favorecido=2006473161 
106

   2013 : 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=

2013&ValorTipoPesquisa=4587615317779&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=31495883

&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+[TELEBRAS]&valor

Favorecido=1801623491 
106

   Por outro lado, segundo Marcelo Saldanha, a única forma de acessar os gastos da Telebrás está no 

link a seguir sem, no entanto e segundo ele próprio, sabermos “se os recursos foram públicos ou próprios 

de receita dela”: 

http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/index.jsp?CodigoOrgao=41202&TipoOrgao=2 
107

   Tabela organizada pela advogada Veridiana Alimonti, do Instituto de defesa do Consumidor (IDEC) 

e membro do Comitê Gestor da Internet (CGI.br) e divulgada pela lista de discussão do movimento em 

9.9.13. 
108

  < http://www.campanhabandalarga.com.br/>. Acesso 22 nov. 2013. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosDetalhe.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2011&ValorTipoPesquisa=7869507731151&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=30762952&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+TELEBRAS&valorFavorecido=39640000000&codigoED=65&nomeED=Invers%F5es%20Financeiras-Constitui%E7%E3o%20ou%20Aumento%20de%20Capital%20de%20Empresas&valorED=39640000000&codigoGD=5&nomeGD=Invers%F5es%20Financeiras&codigoUG=410003&nomeUG=COORDENACAO%20GERAL%20DE%20RECURSOS%20LOGISTICOS&valorUG=39640000000
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosDetalhe.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2011&ValorTipoPesquisa=7869507731151&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=30762952&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+TELEBRAS&valorFavorecido=39640000000&codigoED=65&nomeED=Invers%F5es%20Financeiras-Constitui%E7%E3o%20ou%20Aumento%20de%20Capital%20de%20Empresas&valorED=39640000000&codigoGD=5&nomeGD=Invers%F5es%20Financeiras&codigoUG=410003&nomeUG=COORDENACAO%20GERAL%20DE%20RECURSOS%20LOGISTICOS&valorUG=39640000000
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosDetalhe.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2011&ValorTipoPesquisa=7869507731151&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=30762952&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+TELEBRAS&valorFavorecido=39640000000&codigoED=65&nomeED=Invers%F5es%20Financeiras-Constitui%E7%E3o%20ou%20Aumento%20de%20Capital%20de%20Empresas&valorED=39640000000&codigoGD=5&nomeGD=Invers%F5es%20Financeiras&codigoUG=410003&nomeUG=COORDENACAO%20GERAL%20DE%20RECURSOS%20LOGISTICOS&valorUG=39640000000
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosDetalhe.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2011&ValorTipoPesquisa=7869507731151&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=30762952&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+TELEBRAS&valorFavorecido=39640000000&codigoED=65&nomeED=Invers%F5es%20Financeiras-Constitui%E7%E3o%20ou%20Aumento%20de%20Capital%20de%20Empresas&valorED=39640000000&codigoGD=5&nomeGD=Invers%F5es%20Financeiras&codigoUG=410003&nomeUG=COORDENACAO%20GERAL%20DE%20RECURSOS%20LOGISTICOS&valorUG=39640000000
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2012&ValorTipoPesquisa=18770959410730&Valor=&textoPesquisa=telebras&idFavorecido=30299382&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=2006473161
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2012&ValorTipoPesquisa=18770959410730&Valor=&textoPesquisa=telebras&idFavorecido=30299382&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=2006473161
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2012&ValorTipoPesquisa=18770959410730&Valor=&textoPesquisa=telebras&idFavorecido=30299382&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=2006473161
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2012&ValorTipoPesquisa=18770959410730&Valor=&textoPesquisa=telebras&idFavorecido=30299382&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=2006473161
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2013&ValorTipoPesquisa=4587615317779&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=31495883&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=1801623491
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2013&ValorTipoPesquisa=4587615317779&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=31495883&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=1801623491
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2013&ValorTipoPesquisa=4587615317779&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=31495883&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=1801623491
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?TipoPesquisa=1&Ano=2013&ValorTipoPesquisa=4587615317779&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorecido=31495883&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+%5BTELEBRAS%5D&valorFavorecido=1801623491
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/index.jsp?CodigoOrgao=41202&TipoOrgao=2
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/index.jsp?CodigoOrgao=41202&TipoOrgao=2
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/index.jsp?CodigoOrgao=41202&TipoOrgao=2
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/index.jsp?CodigoOrgao=41202&TipoOrgao=2
http://www.campanhabandalarga.com.br/
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questão, importante aqui salientar que, para o que interessa à nossa pesquisa, isso 

demonstra com clareza a visão do governo de não investir na montagem do backbone 

público, apostando na chamada “inclusão digital” através do mercado, nas associações e 

acordos com as operadoras de telefonia. 

Por outro lado, o programa GESAC
109

, coordenado pelo Ministério das 

Comunicações, por meio da Secretaria de Inclusão Digital, vem oferecendo, desde 

2002, acesso a serviços de conexão à internet em lugares de difícil atendimento. 

Segundo o MiniCom, o GESAC tem o objetivo de promover a inclusão digital e social, 

bem como incentivar ações de governo eletrônico para a população, prioritariamente, 

para comunidades em estado de vulnerabilidade social, em todos os estados brasileiros, 

privilegiando as cidades do interior, que não possuem telefonia fixa e de difícil acesso. 

O programa passou por várias transformações ao longo do tempo e foi ampliado a partir 

de um pregão realizado em 2013, com a previsão de investimentos de R$ 18,5 milhões 

para atender, dos poucos mais de 13 mil atuais, a aproximadamente 31 mil pontos de 

acesso à internet (ampliação de mais de 100% em relação à abrangência atual)
110

. Além 

disso, a velocidade da conexão que até então era de 256 kbps deve aumentar, segundo a 

previsão do MiniCom, em cerca de 70% dos pontos que passarão a ter uma velocidade 

nominal de 1 Mbps, sendo que, em alguns locais, a velocidade poderá chegar a 8 Mbps.  

Destacamos aqui duas grandes iniciativas - PBLE e GESAC -, do Governo 

Federal no campo da implantação de infraestrutura para a conexão das escolas. No 

entanto, reafirmamos que as políticas públicas educacionais precisam ser integradas 

com políticas e programas de outras áreas, como no caso das telecomunicações, se 

buscamos efetivamente superar as insuficiências nestes campos de modo a garantir que 

as escolas - e a educação como um todo -, tenham amplas condições de efetivamente 

desempenhar o seu papel de formação para a cidadania plena, tarefa esta nada simples. 

É preciso considerar a complexidade do cotidiano da escola pública, que não se limita à 

complexidade da gestão e organização da escola. Vai muito além. Segundo Morin 

(2013),  

                                                           
109

   Dados sobre o GESAC disponível em: <http://www.gesac.gov.br/>. Acesso: 23 nov. 2013. 
110

   Dados da ampliação do GESAC disponível em: <http://www.mc.gov.br/inclusao-digital/noticias-

inclusao-digital/27714-em-nova-fase-gesac-tera-velocidade-ampliada-e-o-dobro-de-pontos-de-conexao>. 

Acesso: 23 nov. 2013. 

http://www.gesac.gov.br/
http://www.mc.gov.br/inclusao-digital/noticias-inclusao-digital/27714-em-nova-fase-gesac-tera-velocidade-ampliada-e-o-dobro-de-pontos-de-conexao
http://www.mc.gov.br/inclusao-digital/noticias-inclusao-digital/27714-em-nova-fase-gesac-tera-velocidade-ampliada-e-o-dobro-de-pontos-de-conexao
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precisamos acrescentar um nível de complexidade própria às 

organizações biológicas e sociais. Essas organizações são complexas, 

porque são, a um só tempo, acêntricas (o que quer dizer que 

funcionam de maneira anárquica por interações espontâneas), 

policêntricas (que têm muitos centros de controle, ou organizações) e 

cêntricas (que dispõem, ao mesmo tempo, de um centro de decisão) 

(p. 180). 
  

Ainda segundo o autor (p. 180-181), isso significa que, historicamente, as 

sociedades se auto-organizam não só a partir de um centro de comando-decisão (Estado, 

governo), mas também de diversos centros de organização (autoridades estaduais, 

municipais, empresas, partidos políticos, etc.) e de interações espontâneas entre grupos 

de indivíduos. Insistimos que necessário se faz pensar a importância da colaboração 

entre entes federados, empresas, indústrias, escolas, universidades e sociedade, 

envolvidos direta e indiretamente, para que sejam possíveis os encaminhamentos 

necessários para superação dos grandes desafios contemporâneos, que estão também 

postos para a educação e, particularmente, para a escola pública, para que possam 

desenvolver as suas atividades sem necessariamente ter que sofrer limitações 

desencadeadas por questões de ordem financeira e técnica, que poderão comprometer 

significativamente o resultado das suas ações. 

A implementação de uma política de tecnologia para a escola pública envolve 

pensar não só na aquisição e distribuição de computadores, mas, para além das questões 

de infraestrutura e manutenção de equipamentos, uma equipe de acompanhamento e 

avaliação que efetivamente execute o seu trabalho, estabeleça contato permanentemente 

com todos os órgãos da administração pública e empresas envolvidos nessa ação, para 

que sejam possíveis os encaminhamentos necessários para a solução dos problemas 

apontados pela comunidade escolar, a exemplo da conexão a internet. As insuficiências 

da escola e/ou do Projeto não pode se constituir em entraves para o alcance das metas 

estabelecidas. 

           

4.5 Perspectivas e desejos  

  

São evidentes as inovações e mudanças pelas quais passaram as escolas 

participantes do Projeto UCA, reconhecendo-se, evidentemente, que em algumas as 

transformações foram em maiores proporção do que em outras. No entanto, o eixo 
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comum que perpassou toda a nossa análise, partindo de Brasília, de onde emanam as 

políticas, até a chegada em cada uma das escolas, para onde estas políticas são 

formuladas, foi a carência de infraestrutura e a dificuldade de um efetivo projeto de 

Nação que englobasse todos os entes federados com suas respectivas responsabilidades. 

Podemos dizer que a palavra de ordem identificada ao longo da pesquisa foi escassez, o 

que compromete, de forma visceral, a exploração plena do laptop numa perspectiva 

transformadora.  

Observa-se, então, que estes problemas persistem e são recorrentes, apesar das 

tentativas, por vezes pífias, do governo federal em implantar políticas públicas que 

visam o enfrentamento dessas situações. Concordamos com Palmeira (1996, p.160) ao 

sublinhar que “a análise de uma política pública é reveladora de que, no nível 

ideológico, sua finalidade é a redução das desigualdades sociais e a garantia da justiça 

social”. No entanto, nas políticas educacionais, cujas ações reverberam diretamente no 

cotidiano escolar, essa finalidade ainda nos parece longínqua. 

Nesse contexto, para Santos (2006) 

O desejável seria que, a partir de uma visão de conjunto, houvesse 

redistribuição dos poderes e de recursos entre as diversas esferas 

político-administrativas do poder, assim como uma redistribuição das 

prerrogativas e tarefas entre as diversas escalas territoriais, até mesmo 

com a reformulação da federação. Mas, para isso, é necessário haver 

um projeto nacional, e este não pode ser uma formulação 

automaticamente derivada do projeto hegemônico e limitativo da 

globalização atual. Ao contrário, partindo das realidades e das 

necessidades de cada nação, deve não só entendê-las, como também 

constituir uma promessa de reformulação da própria ordem mundial 

(p. 75). 

 

Desta forma, o Estado brasileiro deve discutir amplamente a construção de um 

“projeto nacional” (SANTOS, 2006), um projeto que consiga ultrapassar a visão 

estritamente economicista que tem sistematicamente embasado as políticas públicas 

quer sejam de governo, quer sejam de Estado, como aponta Ball (2004, p. 1109), 

Cada vez mais, as políticas sociais e educacionais estão sendo 

articuladas e legitimadas explícita, direta e, muitas vezes, 

exclusivamente em função do seu papel em aumentar a 

competitividade econômica por meio do desenvolvimento das 

habilidades, capacidades e disposições exigidas pelas novas formas 

econômicas da alta modernidade.  



172 

 

No entanto, há otimismo quanto ao futuro. Alunos, professores e gestores das 

escolas falam, em seus depoimentos, das suas perspectivas e desejos para o futuro do 

Projeto, convergindo em muitos aspectos. Há, sobretudo, o reconhecimento da sua 

importância, contudo, as intercorrências na sua implementação fazem com que os 

sujeitos lamentem por todas as situações descritas até aqui, e ainda assim projetem dias 

futuros com melhores perspectivas. 

  

[...] eu só espero que... é como eu disse antes, que ele se mantenha, 

que não seja diminuído, mas, muito pelo contrário, que seja reforçado 

para avançar, para melhorar a qualidade da máquina, e que outras 

escolas possam entrar no programa. Que as escolas possam ter sinal 

de qualidade, porque do que adianta você ter vinte e cinco crianças, 

cada uma com seu laptop, e apenas dez terem sinal de internet? Doze, 

quinze terem sinal? E os outros não! É complicado! (Professor 1 da 

escola F). 
  
Eu acho que é um projeto bom, mas que precisa ser reformulado na 

questão técnica, porque o computador é muito frágil. A gente sabe das 

dificuldades que ele apresenta na questão da memória, de problemas 

que não temos como resolver; os técnicos que temos não têm 

condições de resolver, até por que é um projeto piloto e não tem uma 

logística para resolver os problemas. Acho que é interessante investir 

mais em um computador por aluno (Gestor da escola F). 

 
  

Essas limitações e insuficiências do Projeto são apontadas por professores das 

universidades responsáveis pela formação e pelo acompanhamento dessas experiências, 

a exemplo da responsável pela IES Global/UFRJ: 

 

Acho que o grande desafio é um problema de gestão do projeto como 

um todo. [...] Então, no momento que eu mantenho uma estrutura 

formal, sem um efetivo comprometimento com metas, sem uma 

liderança em nível do próprio Ministério... está precisando realmente 

sermos ouvidos, todos que estamos no projeto... uma finalização, pois 

é um projeto para continuar... então, acho que essas é que são as 

fragilidades. O projeto continua porque nós somos o projeto, somos 

apaixonados pelo projeto, acreditamos, fazemos com o coração. Em 

termos de política pública, eu acho que fragiliza um pouco quando 

você pensa em termos de Brasil. Eu acho que está faltando uma visão 

estratégica do projeto. 

  

As políticas públicas educacionais são construídas para o enfrentamento das 

demandas sociais, políticas e econômicas, a partir das concepções de sociedade dos 
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setores dominantes (políticos, econômicos, sociais), promovendo “uma determinada 

política social em função de seus interesses estratégicos, utilizando, para isso, as 

estruturas políticas sobre as quais exercem hegemonia” (BIANCHETTI, 2005, p. 89). 

Embates são estabelecidos ao longo do tempo no sentido de alinhar ou desalinhar estas 

ações, em função da organização política da sociedade e interesses das lideranças 

políticas. Nesses embates é que as políticas gestadas de forma centralizada, como foi o 

caso do Projeto UCA, e sem uma ampla discussão com a sociedade, vão sofrendo 

modificações quanto ao que foi projetado inicialmente para o mesmo. Modificações que 

podem não retornar ao texto original do projeto, como estamos a ver no caso do UCA, 

mas que, na prática, vão promovendo transformações, em alguns casos até radicais, em 

função de um poder político local ou de um corpo docente ativista e comprometido, que 

contribuem para um repensar a educação e o papel da escola. Escola esta que, 

fortalecida e com professores empoderados política e intelectualmente, estaria inserida 

na sociedade enquanto importante baluarte da construção da democracia. Como 

afirmam Santos; Silva e Pinto da Silva (2013, p. 102), ao analisarem os mecanismos de 

gestão democrática da escola, ela “representaria, no plano micro político, a 

possibilidade de efetivação de novas formas de participação popular que buscam a 

criação de uma cultura política democrática nos diferentes espaços sociais”. 

Participação esta que teria nas tecnologias digitais de informação e comunicação, se 

plenamente presentes nas escolas, um elemento fundante de importância crucial para 

inseri-las no contexto nacional e internacional, com o fortalecimento da cultura local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

As políticas públicas para inserção de tecnologias digitais nas escolas públicas 

são implantadas pelo governo federal, em tese, num regime de colaboração com os 

demais entes federados. São vários programas e projetos implementados em todo o país 

há pouco mais de três décadas, EDUCOM, PRONINFE, PROINFO, UCA, porém, com 

problemas recorrentes, que desencadeiam resultados insatisfatórios, principalmente para 

comunidade escolar, alunos, docentes e equipe técnica-administrativa. 

Para investigar e analisar as estratégias utilizadas pelo governo federal para 

inserção de tecnologias digitais no âmbito das escolas públicas, desde a articulação 

entre os entes federados, até as relações com as políticas públicas em áreas afins, para a 

efetiva materialização das suas ações, a abordagem do ciclo de políticas públicas 

formulada por Ball e colaboradores foi de extrema importância na itinerância 

metodológica desta pesquisa.  

A partir dos quatro contextos que constituem esse ciclo, retomamos o processo 

de constituição do Projeto UCA, a partir do contexto de influência, para compreender o 

contexto histórico das ações do Estado para inserção de tecnologias digitais nas escolas 

públicas; o contexto da produção do texto, onde e como foi formulado o texto que 

subsidiou teoricamente a implementação do Projeto; o contexto da prática, o 

desenvolvimento do Projeto no cotidiano das escolas, como e de que forma foi 

implementado; e, por fim, o contexto dos resultados/efeitos, que revela as condições 

infraestruturais das escolas que participaram dessa experiência. 

Os resultados da nossa pesquisa permitem afirmar que: 

a) as responsabilidades, definidas para cada ente federado, constantes no Termo de 

Cooperação Técnica (ANEXO 1), celebrado entre a União, os estados e 

municípios participantes do piloto do Projeto não foram cumpridas conforme 

pactuado, nem pelo governo federal, tampouco pelos estados e municípios. 

Desta forma, as escolas passaram a conviver com a precariedade das condições 

infraestruturais e humanas, impostas pela ausência da assunção de 

responsabilidade pelo município e ou estado, prática característica do projeto 

neoliberal, quando desloca as responsabilidades de um ente para outro, sem 
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alocação de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das ações. 

Neste contexto, mais uma vez a comunidade escolar perde o protagonismo da 

ação, devido às insuficiências do Projeto e, com isso, a oportunidade de 

possibilitar a sua comunidade o pleno acesso as tecnologias digitais, enquanto 

meio para produção de conhecimento e compartilhamento de ideias;  

b) o regime de colaboração entre os entes federados necessita de regulamentação 

no que concerne à alocação de recursos financeiros, para que cada ente possa 

assumir a implantação, implementação efetiva e eficaz das políticas públicas 

educacionais, formuladas no âmbito do governo federal. Essa colaboração 

prevista na Constituição Federal de 1988, no Art. 211, o qual reza que: “A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino”. Ratificada na Emenda Constitucional nº 

53/2006
111

, Art. 23, Parágrafo Único, quando estabelece que: “Leis 

complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. No entanto, até a presente 

data o Congresso brasileiro não fixou estas Leis complementares que 

regulamentarão essa cooperação, situação que agrava a crise financeira pela qual 

vem passando os estados e, em maior proporção os municípios brasileiros, como 

constatamos nos resultados apresentados ao longo deste texto; 

 

c) ausência de articulação do piloto do Projeto UCA, com outros projetos e 

programas existentes nos estados e municípios, para fortalecimento e execução 

das ações. Para ilustrar tal situação, o coordenador do UCA em Brasília, 

participante da nossa pesquisa, relatou quando lhe indagamos se houve alguma 

articulação direta com o PBLE para que as escolas participantes do Projeto 

fossem priorizadas quanto a oferta do serviço de banda larga:  

a proposta era que a Telebrás privilegiasse essas 300 escolas, que sua 

rede passasse o mais próximo delas, e que se tivesse umas margens 

para fazer acordos bilaterais, que reforçasse as 300 escolas, mas era 

                                                           
111

   Emenda Constitucional n. 53, de 19 de dezembro de 2006, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm> Acesso: 12 nov. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm
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um pedido geral a Telebrás que dependia de dinheiro, de licitação, 

acordos operacionais, a princípio a escola urbana já estava atendida 

pela OI, nós íamos reforçar a rede que a OI já tinha feito, mas nós 

ainda não fechamos nosso backbone, então, a orientação para chegar 

primeiro nas 300 escolas, ai entrou um dinheiro do MEC, da RNP, a 

Telebrás tem problemas, ainda hoje está preparando as ramificações 

do backbone para a copa.  

 

Ante o exposto, observamos que não se trata apenas de limitações 

orçamentárias, mas, também, da necessidade de uma equipe que efetivamente 

acompanhe sistematicamente os serviços que estão sendo prestados pelas operadoras 

responsáveis pela oferta da banda larga às escolas públicas. Nesse sentido, constatamos 

que, das dez escolas da Bahia que participaram do piloto do Projeto UCA, três ficaram 

sem internet por pelo menos um ano, mesmo depois dos laptops já estarem na 

instituição. Além disso, a baixa velocidade da conexão impôs restrições no uso dos 

laptops pelas crianças e docentes das demais escolas.  

Analisamos que o conjunto dos resultados oriundos da nossa investigação, 

ratifica a nossa concepção de que essas políticas públicas se configuram como política 

de governo e não do Estado, dada seu caráter descontínuo posto por ações 

fragmentadas, desarticuladas, provisórias e superficiais. As informações que 

condensamos e analisamos ao longo da nossa pesquisa, apontam que essas políticas são 

implantadas sem formar um todo ou sem dar continuidade a práticas já existentes, com 

o mesmo objetivo. 

 As políticas de governo padecem com estas rupturas/descontinuidades 

causadas pela mudança de gestores que ocorre a cada quatro anos. São práticas 

históricas e recorrentes na educação brasileira, analisada e discutida a partir dos 

resultados de pesquisas empíricas, realizadas por pesquisadores, tais como: Azevedo 

(2006), Cunha (2009), Cury (2010), que desvelam e revelam as precárias condições de 

funcionamento da escola pública brasileira apontando, inclusive, os meios e 

possibilidades para mudanças substanciais nesse cenário, que muitas vezes se 

amalgamam e espelham as próprias contradições de uma sociedade assentada em 

profundas desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas, que nos distanciam 

da garantia da educação como direito social.  

Os problemas enfrentados pelas escolas participantes do piloto do Projeto UCA 
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na Bahia confirmam nossa hipótese: há políticas, no entanto, as marcas da 

descontinuidade das suas ações, a desarticulação entre projetos e programas de governo, 

concomitantemente com a falta de diálogo e cooperação entre os entes federados, 

fragilizam e ou inviabiliza as atividades decorrentes dessas políticas, e aponta para a 

ausência de um projeto político de Estado para inserção e manutenção das tecnologias 

digitais nas escolas públicas. 

O “projeto nacional” assinalado por Santos (2006), pode ser o caminho 

alternativo para a construção das profundas e necessárias reformas educacionais que o 

país precisa. Estas reformas devem estar fundamentadas e alicerçadas nos princípios 

humanísticos, ancoradas nos direitos garantidos e assegurados pelos países signatários 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, que é, na sua essência, antípoda dos 

princípios preconizados pelo projeto neoliberal, globalização. No entanto, para Santos 

(2006), “[...] não há apenas um caminho e este não é obrigatoriamente o da passividade. 

Por conseguinte, não é verdade que a globalização impeça a constituição de um projeto 

nacional” (Ibid, p. 78). 

 Faz-se necessário e urgente a formulação de políticas alicerçadas em um 

projeto nacional para a educação brasileira, que possibilite a unidade no conjunto da 

diversidade que caracteriza o Estado brasileiro. Nossa pesquisa não revela apenas a 

ausência de uma política de Estado para a educação, mas contínuas ações fragmentadas, 

com objetivos em comum, sem perspectiva de continuidade e ou de ações que apontem 

para uma avaliação do que foi realizado, para fortalecimento das escolas e, 

consequentemente das futuras ações. De uma ampla discussão e regulamentação de um 

regime de colaboração entre os entes federados, para organização e manutenção da 

escola pública. 

Além disso, essas políticas devem ser articuladoras e articuladas com outros 

projetos e programas que já existem ou que venham a existir, como possibilidade para o 

fortalecimento das suas ações, assim como importante viés para obter organicidade e 

celeridade nas questões referentes à adequação da infraestrutura das instituições, às 

condições adequadas para o desenvolvimento das ações pretendidas com os projetos e 

programas oriundos dessas políticas. 

Em se tratando do Estado da Bahia, a abordagem territorial que vem sendo 

utilizada desde o ano de 2007, pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN) do governo, 
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pode ser uma alternativa para viabilizar melhores condições para implementação de 

políticas públicas. 

O objetivo do governo com essa estratégia é “identificar prioridades temáticas 

definidas a partir da realidade local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e 

sustentável entre as regiões” (SEPLAN
112

). São 27 Territórios de Identidade, segundo a 

SEPLAN, constituídos a partir da especificidade de cada região. Ainda segundo essa 

Secretaria, “o território passa a ser o ponto de encontro para onde convergem os 

esforços de cada política setorial, permitindo a complementaridade, as articulações e a 

efetividade das ações”. A meta é fortalecer as redes de cooperação, de diálogo e de 

execução de políticas públicas que permitem, por sua vez, a construção de novos 

arranjos institucionais (BAHIA, 2007). No ano de 2014, a Assembléia Legislativa da 

Bahia aprovou em 29 de dezembro a Lei nº 13.214
113

 onde, dentre outras ações, dispõe 

sobre os princípios, diretrizes e objetivos da Política de Desenvolvimento Territorial do 

Estado da Bahia, consolidando-se como o marco das políticas públicas para os 

Territórios. 

Acreditamos que a articulação das políticas públicas e o diálogo 

interinstitucional poderão ser favorecidos nesses Territórios. À capacidade local para 

reunir informações sobre as condições para implementação das ações inerentes a cada 

política, concomitante com o latente potencial para interceder, provocar alterações e até 

mesmo um maior comprometimento das autoridades locais, poderá provocar novos 

arranjos institucionais, para fortalecimento das ações, com respostas e 

encaminhamentos imediatos, para que os projetos e programas possam ser edificados. A 

integração dos Territórios de Identidade na implementação de políticas públicas 

educacionais, poderá se consolidar enquanto uma estratégia política, com forte 

empoderamento local, que poderá favorecer/provocar uma efetiva integração dos entes 

federados. 
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APÊNDICE I - Relação nominal dos professores formadores do piloto do Projeto 

UCA na Bahia, ano de 2012 

 

Professor (a) Formador Formação Acadêmica Escola em que 

atuou 

Município  

Daniel Silva Pinheiro Mestre em Educação Agrotecnica Dr. 

Francisco M Da 

Silva 

Feira de Santana 

Handherson Leyltton Costa 

Damasceno 

Mestre em Educação Escola Municipal 

Maria Antonieta 

Alfarano 

Salvador 

Ivalda Rosangela Alves dos 

Santos 

Graduada em 

Pedagogia 

Escola Municipal 

Professor Edgar 

Santos 

São Sebastião do 

Passé 

Josélia Domingos dos Santos Graduada em 

Pedagogia 

Escola Municipal 

Prédio Escolar 

Argentina Castelo 

Branco 

Gandu 

Lívia Andrade Coelho Doutoranda em 

Educação 

Escola Municipal 

Jesus Bom Pastor 

Barro Preto 

Liz Maria Teles de Sá 

Almeida 

Mestre em Educação Escola Estadual 

Padre Carlos 

Salerio 

Itabuna 

Luciana Santos Oliveira Graduada em 

Pedagogia 

Escola Estadual 

Professor Dasio 

Jose De Souza 

Candeias 

Maristela Midlej Silva de 

Araujo 

Doutora em Educação Escola Estadual 

Padre Carlos 

Salerio 

Itabuna 

Raquel Souza Zaidan Nassri Mestre em Educação Escola Municipal 

Duque de Caxias 

Irecê 

Tânia Renilda Santos Torres Graduada em 

Pedagogia 

Escola Estadual 

Júlia Montenegro 

Magalhães 

Cícero Dantas 

Tatiana Santos de Lima Graduada em 

Pedagogia 

Escola Estadual 

Lindemberg 

Cardoso 

Salvador 
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APÊNDICE II - Roteiro para observação da infraestrutura da escola 

 
CONEXÃO 

1. Internet funciona? (   ) Sim    (   ) Não 

2. Quantas conexões têm a escola: (   ) PROINFO   (   ) PROUCA   (   ) GESAC  
 (   ) Outra _________________ 

3. O servidor da rede PROUCA foi instalado na escola? Se não foi, por quê? 

 

4. Velocidade oferecida pelo provedor, segundo dados da própria empresa    
 

(   )256K 

(   ) 1 Mb 

(   ) 2 Mb 

Outra _____________ 

5. Velocidade da conexão, a partir de medição própria (medir 3 dias, em 3 diferentes sites. 

Da um print na tela em cada medição). Deve ser feita a medição em dois momentos distintos 

também:  

1 - Um dia em que os alunos estiveram usando os laptops  

2 - Em outra dia onde apenas 1 laptop esteja conectado 

 

Sites: http://simet-publico.ceptro.br/ 
http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php 
http://www.minhaconexao.com.br/ 
 

6. Quando os laptops estão em uso, conectados a internet, em se tratando da velocidade da 

conexão, o que acontece: 
(   ) A velocidade é satisfatória, todos conseguem navegar sem dificuldade 

(   ) Não há condições de navegação com muitos laptops conectados 

Outra 

situação__________________________________________________________________ 

7. Quantos acess point têm na escola? _______________________ 

8. Onde foi instalado o hub? 

(   ) secretaria da escola   (   ) sala do diretor (a)    (   ) outro _______________ 

9. Relate o depoimento de pelo menos 3 professores e alunos quanto às condições de usos 

com a conexão disponível na escola 

Professores -  

Alunos -  

10. Em que espaços da escola os alunos utilizam o laptop (pode marcar mais de uma opção) 

 

 (   ) sala de aula 

 (   ) pátio 

 (   ) porta de entrada da escola 

 (   ) corredores 

 (   ) outros __________________________________ 
 

11. Em que momentos o aluno utiliza os laptops (pode marcar mais de uma opção) 

 

 (   ) atividades em sala de aula 

 (   ) intervalo 

 (   ) hora de entrada na escola 

http://simet-publico.ceptro.br/
http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php
http://www.minhaconexao.com.br/
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 (   ) hora de saída 

 (   ) outro _______________________ 
 

12. Os alunos estão autorizados a levar o laptop para casa  (   ) sim     (   ) não 

 

13. Quem utiliza esses laptops em casa, além do aluno  
   (   ) pai    (   ) mãe   (   ) irmão (ã)   (   ) outros________________________ 

14. Os alunos conseguem conectar o laptop a internet de casa   (   ) sim      (   ) não 

 

15. Qual provedor ele utiliza ______________________________ 

 

RECARGA DAS BATERIAS 

 

16. Como é feita a recarga das baterias dos laptops 

         (   ) foram instaladas tomadas 

         (   ) comprou filtros de linha 

         (   ) os alunos são orientados a trazer os laptops de casa já com a bateria recarregada 

 

 Outras 

alternativas__________________________________________________________ 

 

17. Foi realizada uma revisão da rede elétrica da escola após a chegada do UCA 
     (   ) sim    (   ) não 

 

GUARDA DOS LAPTOPS 

 

18. Há armários específicos para guarda dos laptops?  

(   ) sim 

(   ) não 

 

19. Como foi feito? (   ) Comprado  (   ) inventado pela escola 

20. Se foi comprado, quem efetuou a compra  (   ) escola    (   ) Secretaria da Educação 

21. Se não há, onde ficam guardados? _________________________________________ 

 

SEGURANÇA 

 

22. Que tipo de segurança a escola dispõe? 

(   ) grades 

(   ) segurança elétrica 

(   ) guarda municipal 

 

Outra_____________________________________________________________ 

 

CARTEIRAS 

 

23. Que tipo de carteiras os alunos utilizam em sala de aula?  

(   ) carteiras de braço 

(   ) mesa com cadeira 

 

Outra ________________________________________________________________________ 
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OBSERVAÇÃO  - alguma situação que você percebe na escola, no que tange a infraestrutura, 

que não está contemplada nas questões acima? Relate aqui. 

 

 

 

FOTOGRAFAR A ESCOLA 

 

 salas de aula; 

 salas da direção; 

 sala de reunião dos professores; 

 áreas externa da escola; 

 laboratório de informática; 

 fotografia dos armários e ou dos espaços onde ficam guardados os laptops 

 imagens da rede elétrica 

 servidor 
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APÊNDICE III – Roteiro para entrevista com os gestores das escolas 

 

 Formação inicial? A quanto tempo está como diretora? A quanto tempo está na rede? 

 

1. De que forma a direção da escola foi informada de que estaria recebendo 

laptops? Quem passou esta informação? Foi de maneira formal (ofício, e-mail 

etc) ou informal (telefonema, reunião, recado etc). Vocês foram informados 

sobre a quantidade e a data de entrega dos laptops? 

 

2. Como a Sr(a). vê o Projeto UCA como um todo? 

 

3. Que dificuldades a escola vem enfrentando para implementar as ações do 

Projeto? 

 

4. Como a Sr(a)a. vê a relação da escola com a Universidade e NTE no processo de 

formação dos professores e acompanhamento das ações na escola? 

 

5. Que medidas precisam ser tomadas para o fortalecimento das ações? 

 

6. Quais foram às pessoas (nome, cargo e função na escola ou na secretaria) 

centrais no processo de implementação? Por quê? 

 

7. Que formas de organização foram adotadas pela Escola para utilizar os laptops 

no cotidiano escolar? 

 

8. Quais as mudanças ocasionadas devido a inserção dos laptops na Escola 

 

9. Que situações podem ser consideradas exitosas no desenvolvimento das ações 

do UCA? 

 

10. Foi feita alguma apresentação do Projeto UCA para os alunos e pais?  

 

11. Como repercutiu a chegada do UCA na escola junto aos professores, alunos e 

pais? 

 

12. Há alguma articulação entre os projetos/programas já existentes na escola e o 

UCA? Se há, de que forma acontece? 

 

13. O que tem feito quando um laptop quebra? (problema de hardware ou software)? 

 

14. Quais as suas expectativas acerca dos benefícios da inserção destes 

equipamentos no espaço da sua Escola?  
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APÊNDICE IV - Roteiro para entrevista com a representante da IES GLOBAL  
 

 

1. No desenho proposto para o UCA, qual o papel e função da IES Global? 

Participou da elaboração do modelo ou foi envolvido(a) posteriormente?  Como 

avalia esse modelo? 

 

2. Como a sua Universidade e seu grupo envolveram-se com o UCA? 

 

3. Como foi feita a articulação inicial com as IES locais e como este processo se 

mantém?  Essa relação é igual entre as universidades com as quais vocês estão 

trabalhando? Que diferenças são perceptíveis? Fazer uma avaliação do modelo. 

Dificuldades 

 

4. Há algum tipo de interação/diálogo da Ies Global com as diferentes instâncias, 

incluindo as outras Ies Globais para execução e fortalecimento do Projeto? Se 

há, de que forma acontece? 

 

5. Que dificuldades têm encontrado nas relações com as Ies locais e globais? 

 

6. Que dificuldades a Universidade tem encontrado para a execução do Projeto? 

 

7. Que situações podem ser consideradas exitosas? 
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APÊNDICE V - Roteiro para entrevista com a representante do MEC  
 

 

1. Como o atual MEC vê o Projeto UCA? 

2. Como ele foi recebido pela SEB após a vinda do Palácio do Planalto? 

3. A elaboração do Projeto foi realizada a muitas mãos. Como está sendo a sua 

continuidade após esses anos de implantação? 

4. Em termos de gestão do Projeto, o que mudou no UCA no governo Dilma? 

5. Como ocorreu o processo de escolha das escolas que foram contempladas com o 

piloto do Projeto? 

6. Que tipo de articulação tem sido realizada entre o governo federal, com o 

governo estadual, com as escolas, as Universidades e as Empresas a fim de 

colaborar para o desenvolvimento e fortalecimento das ações do Projeto? 

7. Há dificuldades em nível de planejamento e gestão? Se há, aponte algumas. 

8. No desenho proposto para o UCA, como está previsto e o que vem sendo feito 

para a garantia e manutenção dos laptops? 

9. Há articulação entre o UCA com o PNBL? De que forma acontece? 

10. Em que fase esta o programa de tablets para os professores? Como está 

pensando a integração deste com o UCA? 

11. Como acontece a relação da coordenação do Projeto com o FNDE? Qual o papel 

do FNDE neste momento dentro do Projeto UCA? 
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APÊNDICE VI - Roteiro para entrevista com os secretários municipais da 

educação 
 

1. É do seu conhecimento os critérios utilizados para a escolha das escolas? 

 

2. Como e por que o seu município foi integrado ao Projeto? O Sr(a) concorda com 

esses critérios? 

 

3. De que forma a Secretaria foi informada sobre a chegada dos laptops às 

Escolas? 

 

4. Como se dá a participação ou envolvimento da Secretaria com o UCA? Existe 

alguma estrutura ou pessoa para cuidar, especificamente, do Projeto UCA? Isso já 

existia antes do Projeto ou foi criado a partir dele? 

 

5. Nos casos em que ocorre/ocorreu problemas com a implementação do Projeto na 

escola, a quem a secretaria recorre? 

 

6. Como avalia o UCA e como a administração municipal pode e vem colaborando 

com o Projeto? 

 

7. Como acontece a relação da secretaria com o MEC neste Projeto? É diferente 

dos demais programas e projetos do MEC? Avaliação crítica. 

 

8. Quais têm sido as dificuldades/facilidades para a implementação e 

fortalecimento do UCA ? 

 

9. No município os laptops estão/não estão sendo levados pelos alunos para casa? 

O Sr(a) acha que deveria levar/não deveria levar?  Às escolas receberam orientações 

específicas quanto a isso? Como e quais? 

 

10. Há articulação com o governo federal, governo estadual, com as escolas e com a 

universidade a fim de colaborar para o fortalecimento do Projeto? De que formas essas 

interações se materializam ou acontecem? 

 

11. Há alguma articulação entre os projetos já existentes na escola e o UCA? Se sim, 

quais são eles e como isso é viabilizado? 
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APÊNDICE VII - Roteiro para entrevista com coordenador/ IAT que acompanha 

as ações do UCA nas escolas estaduais 
 

1. Como se deu a implantação do Projeto no Estado da Bahia? Qual a função do 

IAT na implementação e acompanhamento das ações do Projeto? 

 

2. Que tipo de articulação tem sido realizada entre o governo federal, com o 

governo estadual, com as escolas e com a Universidade a fim de colaborar para 

o desenvolvimento e fortalecimento das ações do Projeto? 

 

3. Quais ações estão sendo desenvolvidas para fortalecimento/manutenção do 

Projeto? (infra, formação de prof.) 

 

4. Há alguma articulação entre os projetos já existentes na escola e o UCA? Se sim, 

quais são eles e como isso é viabilizado? 

 

5. Quais as maiores dificuldades encontradas pelo IAT para desenvolver/apoiar o 

Projeto UCA no Estado.  
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APÊNDICE VIII - Roteiro para entrevista com secretário estadual da educação 
 

 

1. De que forma a secretaria foi informada de que estaria recebendo laptops do 

Projeto UCA. Quem passou esta informação? Foi de maneira formal (ofício, e-

mail etc) ou informal (telefonema, reunião, recado etc). Vocês foram informados 

sobre a quantidade e a data de entrega dos laptops? 

 

2. Houve alguma orientação sobre o número de escolas e como deveriam ser 

escolhidas 

 

3. O tema foi discutido no CONSED? 

 

4. Como o Senhor (a) vê a relação do MEC com as secretarias da educação no caso 

específico do UCA? Esse relacionamento foi diferente da prática de 

relacionamento entre o MEC e a SEC em outros programas ou projetos?  

 

5. Como foi encaminhado o processo de implementação desse Projeto aqui no 

Estado? Qual o setor responsável? 

 

6. Que dificuldades essa secretaria vem enfrentando para implementar as ações do 

Projeto? 

 

7. Quais ações estão sendo desenvolvidas para fortalecimento/manutenção do 

Projeto? 

 

8. Como o (a) Senhor (a) vê o Projeto UCA como um todo? 
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APÊNDICE IX – Roteiro para entrevista com o Assessor da Presidência da 

República, um dos coordenadores do Projeto  
 

 

Gostaria que o Sr. me falasse um pouco da sua trajetória política /profissional antes de 

iniciar a implantação do UCA. O que o Sr fazia, onde? Como e por que passou a 

coordenar o UCA? 

 

1. O Projeto UCA nasce diretamente ligado à Presidência da República.  O Sr 

coordenava este processo. Como foi a relação com os demais Ministérios 

envolvidos? 

 

2. Quais as dificuldades e facilidades para um trabalho mais direto com a OLPC, 

que afinal, foi quem deu o start de todo o processo? 

 

3. Como ocorreu o processo de escolha das escolas que foram contempladas com o 

piloto do Projeto? 

 

4. A elaboração do Projeto foi realizada a muitas mãos. Como foi a constituição 

das comissões e grupos de trabalho? 

 

5. Como se deu a continuidade até o final do governo Lula, enquanto o Projeto 

ainda estava na Presidência da República? E a passagem para o governo Dilma, 

como foi a sua continuidade após a implantação? 

 

6. Em termos de gestão do Projeto, o que mudou no UCA no governo Dilma? 

 

7. Percebemos muita dificuldade de articulação entre o governo federal, com o 

governo estadual, com as escolas, as Universidades e as Empresas a fim de 

colaborar para o desenvolvimento e fortalecimento das ações do Projeto. Como o Sr 

analisa esta situação? 

 

8. Houve dificuldades em nível de planejamento e gestão? Se há aponte algumas. 

 

9. O senhor tem acompanhado a nova etapa do Projeto, desde que saiu da sua 

coordenação direta e foi para o MiniCOM? 

 

10. Tem informação sobre como se dá a relação com a SEB? 

 

11. No desenho proposto para o UCA, como está previsto e o que foi feito para a 

garantia e manutenção dos laptops? 

 

12. Houve articulação entre o UCA com o PNBL? De que forma aconteceu? 

 

13. Como se deu a relação do Governo (MEC/FNDE) com a Metsays no que diz 

respeito ao desenvolvimento do software para o UCA? 
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14. Quais as principais fontes de financiamento do Projeto UCA? Houve 

dificuldades para a gestão do Projeto em função da origem destes recursos? (Por 

exemplo, existiu recurso do BID, qual o nível de interferência dele na gestão do 

programa?) 
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ANEXO I – Acordo de cooperação técnica celebrado entre a União, o município e a 

secretaria municipal da educação 
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