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RESUMO

Atualmente,  as tecnologias digitais,  notadamente as tecnologias móveis,  fazem parte  mais 
intensamente do cotidiano das pessoas. Atentos a expansão dessas tecnologias na sociedade, 
os gestores educacionais brasileiros têm buscado sua inserção nas escolas públicas do País, 
desenvolvendo políticas e programas específicos para este fim. No entanto, os dispositivos 
móveis  disponibilizados  pelos  projetos  de  governo  possuem  características  técnicas  e 
conceituais específicas distintas de outros equipamentos disponíveis no mercado, e possuem 
algumas  limitações  de  uso,  comprometendo  o  desenvolvimento  de  certas  práticas.  Nesse 
contexto,  configura-se  como  problema  de  pesquisa:  quais  as  concepções  de  educação 
presentes nos programas de inserção das tecnologias digitais na educação que determinaram 
as  características  técnicas  e  conceituais  dos  dispositivos  móveis  disponibilizados  para  as 
escolas  públicas?  Seriam necessárias  características  específicas,  como as  encontradas  nos 
citados dispositivos, tanto de hardware quanto de software, para que estes fossem destinados 
às  escolas?  A pesquisa  apoiou-se nas  abordagens quantitativa  e  qualitativa,  envolvendo a 
análise das características técnicas e conceituais dos dispositivos móveis que fizeram parte da 
fase Piloto do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e dos Programas Proinfo  Integrado 
e  PROUCA,  além do  estudo  de  políticas  públicas  e  programas  federais  de  inserção  das 
tecnologias  digitais  nas  escolas,  com  foco  na  compreensão  de  alguns  dos  principais 
documentos que serviram de base para a implementação dos programas e projeto citados. 
Dentre  as  constatações,  destaca-se  que  o  baixo  custo  foi  fortemente  determinante  para  a 
caracterização  dos  dispositivos,  prevalecendo  sobre  outros  aspectos,  como  desempenho, 
ergonomia, usabilidade e durabilidade, o que denota a necessidade de maior atenção quanto a 
relação custo-benefício quando da especificação dos equipamentos para as escolas públicas, 
com o intuito de buscar pela proposta mais vantajosa à gestão pública e a Educação. 

Palavras-chave: Educação  –  Inovações  tecnológicas.  Política  e  educação.  Sistemas  de 
comunicação  móvel.  Tecnologia  da  informação. Tablet  (Computadores).  Laptops  
(Computadores). Programa Um Computador por Aluno.



ABSTRACT

Currently, digital technologies, notably mobile technologies, are part of the daily people lives. 
Aware of these technologies expansion in society, Brazilian educational managers have sought 
their insertion in the country's public schools, developing specific policies and programs for 
this purpose. However, the mobile devices provided by the government projects have specific 
technical and conceptual characteristics distinct from other equipment available in the market, 
and have some use limitations, compromising the development of certain practices. In this 
context,  research problems are configured:  what  are  education  conceptions  present  in  the 
insertion  programs  of  digital  technologies  in  education  that  determined the  technical  and 
conceptual  characteristics  of  the  mobile  devices  available  to  public  schools?  Would it  be 
necessary to have specific features, such as those found in the hardware and software devices, 
for them to be used in schools? The research was based on the quantitative and qualitative 
approaches,  involving  the  analysis  of  the  technical  and  conceptual  characteristics  of  the 
mobile devices that were part of the Pilot phase of the One Computer Per Student (UCA), 
Proinfo Integrado and PROUCA Programs, as well as the study of policies Public and federal 
programs  of  insertion  of  the  digital  technologies  in  the  schools,  with  focus  in  the 
understanding of some of the main documents that served as base for the implementation of 
the mentioned programs and project. Among the findings, it should be noted that the low cost 
was decisive for the characterization of the devices, prevailing over other aspects, such as 
performance, ergonomics, usability and durability, which indicates the need for more attention 
regarding the cost-benefit relation when specification of the equipment for the public schools, 
in order to seek the most advantageous proposal for public management and Education.

Keywords: Education  –  Technological  innovations.  Politics  and  education.  Systems  of 
Mobile communication. Information Technology. Tablet (Computers). Laptops (Computers). 
One Computer Per Student Program.
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INTRODUÇÃO

Os  dispositivos  móveis  (que  podem  ser  facilmente  transportados  e  utilizados  nos  mais 

diversos ambientes, além de nos propiciar interação e comunicação online via internet), assim 

como em toda a sociedade, estão cada vez mais presentes no ambiente escolar. Entretanto, as 

políticas públicas e programas para a inserção desses dispositivos nas escolas desconsideram 

que,  para  alcançarem  uma  diferente  qualidade  educacional,  eles  precisariam  não  ser 

educacionais.

Na contemporaneidade1, a presença das tecnologias digitais em nossas vidas é cada vez mais 

intensa. O surgimento e a constante evolução dessas tecnologias proporcionaram, e continuam 

proporcionando, profundas mudanças nos mais diversos segmentos da sociedade, ampliando 

as  possibilidades  informacionais,  de  entretenimento,  de  produção  e  organização  dos  mais 

variados  tipos  de  conteúdos,  estruturando  novas  maneiras  de  pensar,  sentir,  viver, 

revolucionando  as  práticas  de  comunicação  e  contribuindo  para  a  construção  de  saberes. 

Desta feita, em uma  sociedade cada vez mais permeada e conectada pelas Tecnologias de 

Informação  e  Comunicação  (TIC),  é  de  extrema  importância  ampliar  e  qualificar  as 

discussões  a  respeito  das  potencialidades  das  tecnologias  digitais  para  a  Educação, 

principalmente com relação a inserção e o acesso a essas tecnologias nas escolas públicas do 

País,  de  forma  que  favoreça  a  uma  apropriação  crítica  e  não  meramente  instrumental, 

possibilitando a formação de sujeitos interagentes2 no contexto digital atual.

A  emergência  das  tecnologias  digitais,  com  destaque  para  os  computadores,  em  suas 

diferentes  composições,  tais  como  desktops  (computadores  de  mesa),  notebooks,  laptops, 

ultrabooks,  tablets e  smartphones,  dentre  outros;  para  os  softwares,  que  possibilitam  a 

operacionalização  destes  dispositivos;  e  para  a  internet,  que  potencializa  e  amplia  a 

comunicação para uma escala global, representa uma das mais importantes evoluções pelas 

quais  a  humanidade  passou  até  a  presente  época,  principalmente  pelo  grande  potencial 

informativo,  comunicacional  e  estruturante  de  construção  de  conteúdos  e  conhecimentos 

envolvido, capaz de influenciar de forma significativa a vida das pessoas.

A evolução  tecnológica  vivenciada  pela  humanidade  no  último  século  proporcionou  um 

rápido  desenvolvimento  dos  artefatos  computacionais,  aqui  compreendidos  como  um 

1 No texto, empregamos o termo em um sentido temporal, de atualidade, algo recente.
2 O termo “interagente” representa, de acordo com Primo (2008), uma relação ativa entre os participantes de uma 
interação, ao contrário da palavra “usuário” (geralmente relacionada à pessoa que utiliza as tecnologias digitais), 
que no seu entendimento dá uma ideia limitada sobre os processos interativos, denotando apenas ações de uso e 
consumo. Por entendermos que as potencialidades das tecnologias digitais nos permitem ir muito além do mero 
consumo de informações,  nós do Grupo Educação,  Comunicação e Tecnologias  (GEC) preferimos adotar  o 
termo “interagente” em nossas pesquisas.
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conjunto formado por hardware e software (independente se móvel ou não), e tornou-se uma 

das principais  responsáveis para que estes equipamentos, antes bens raros, estejam hoje ao 

alcance  de  uma  parcela  considerável  da  população.  Aliado  a  isso,  a  variedade  de 

configurações e a ampla oferta de peças e dispositivos disponíveis no mercado para o livre 

consumo atualmente, permitem que tenhamos grande flexibilidade de escolha no momento de 

adquirir esses artefatos. Se inicialmente tínhamos poucos, enormes e pesados computadores 

compostos por milhares de válvulas, que ocupavam salas inteiras e possuíam baixo poder de 

processamento, hoje temos equipamentos com vastas capacidades de armazenamento e altas 

taxas de desempenho, principalmente em virtude do uso de processadores com tecnologias 

multi-núcleos e das extensas capacidades de memória, dentre outras características.

A criação do microprocessador3 na década de 1970, pequena pastilha de silício que continha 

alguns milhares de transistores4, responsável, dentre outras tarefas, por realizar as operações 

lógicas  e  aritméticas  em  um  artefato  computacional,  foi  um  marco  no  desenvolvimento 

tecnológico  da  computação,  principalmente  por  possibilitar  a  redução  dos  custos  de 

fabricação, o que tornou viável a um indivíduo ter o seu próprio equipamento, inaugurando 

assim a era dos computadores pessoais na década de 1980. O processador também foi um dos 

responsáveis por proporcionar a criação de dispositivos cada vez menores, portáteis, mais 

rápidos e também mais acessíveis (tanto em termos de custo quanto de opções para compra), 

com alto  poder  computacional,  atualmente  dotados de recursos  para gravação de áudio e 

vídeo, dentre outros, que também graças à possibilidade da conexão sem fio à internet e ao 

aumento da durabilidade das suas baterias permitem que possamos nos comunicar e interagir 

uns com os outros por muito mais tempo.

Se nos primórdios da computação os softwares eram difíceis de operar, sobretudo em virtude 

da necessidade de conhecimentos técnicos específicos para tal, como, por exemplo, dominar 

vasta quantidade de comandos, ordens específicas que precisavam ser digitadas nos sistemas 

operacionais, hoje podemos interagir mais fácil e intuitivamente com os artefatos por meio de 

ícones dispostos em interfaces gráficas, sendo possível explorar suas funcionalidades também 

através  de  toques  em telas  touchscreen (sensíveis  ao  toque)  ou  simplesmente  utilizando 

sistemas de reconhecimento de comandos por voz.

A contemporaneidade é fortemente marcada pela presença e usos das tecnologias digitais, 

notadamente as móveis, as quais fazem parte mais intensamente do nosso cotidiano. Basta 
3 Microprocessador,  Central  Processing Unit (CPU ou Unidade Central de Processamento) ou simplesmente 
processador.
4 A título de comparação, um processador contemporâneo, o Intel Core i7, por exemplo, possui 731 milhões de 
transistores, o que o ajuda a obter um desempenho superior comparado aos primeiros processadores. Disponível  
em: <http://tecnologia.hsw.uol.com.br/core-i7.htm>. Acesso em: 20 Ago. 2014.
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observarmos ao nosso redor a quantidade de pessoas que fazem uso dessas tecnologias, tais 

como  celulares,  laptops,  tablets, smartphones,  para  atender  as  suas  demandas  diárias, 

principalmente  através  do  acesso  móvel  à  internet  (via  Wi-Fi,  3G ou  4G5),  seja  para  se 

informar,  comunicar,  estudar,  trabalhar,  comprar,  pagar contas, fazer pesquisas,  produzir  e 

circular  diversos  tipos  de conteúdos ou simplesmente buscando algum entretenimento.  Se 

anteriormente para acessar as redes precisávamos estar fixos, conectados via computadores 

presos a cabos, com a capacidade de portar os dispositivos móveis a todo instante passamos a 

ter  dois  tipos  de  mobilidade,  de  acordo  com  Santaella  (2010,  2013):  a  mobilidade 

informacional, com a navegação pelas redes virtuais informacionais; e a mobilidade física, 

que nos  possibilita  navegar  por essas redes  enquanto transitamos pelos  espaços físicos,  a 

qualquer momento, em qualquer lugar que disponha de uma conexão com a internet.

Acompanhando a franca expansão das tecnologias digitais móveis na sociedade, os gestores 

educacionais brasileiros buscam a inserção dessas tecnologias nas escolas públicas do País, 

desenvolvendo políticas  e  programas  específicos  para esse fim,  principalmente através  da 

disponibilização  de  dispositivos  móveis, laptops  e  posteriormente  os tablets6,  ambos 

designados como educacionais, para alunos e professores da rede pública de ensino.

A presença  desses  dispositivos  móveis  traz  inúmeras  possibilidades  para  os  processos  de 

ensino e aprendizado.  Entretanto,  com relação aos que foram destinados às  escolas  pelos 

programas de governo, observamos que eles possuem algumas características particulares que 

os diferenciam de outros equipamentos similares à venda livremente, características estas que 

vão desde o hardware até os pacotes de softwares neles embarcados (que já vieram instalados 

ou pré-instalados).  É em torno desta problemática,  envolvendo a caracterização específica 

destes dispositivos móveis destinados às escolas públicas, que desenvolvemos as discussões 

desta pesquisa.

O atual estágio de desenvolvimento das tecnologias digitais, marcado pelo crescimento das 

médias  de  velocidade7 das  conexões  internet,  pela  ampla  disponibilidade  e  variedade  de 

softwares e pelo aumento da capacidade e desempenho dos dispositivos atuais, cada vez mais 

portáteis, permite que possamos realizar uma variada gama de atividades. A possibilidade de 

manipular sequências de bits8, típico das tecnologias digitais, transformá-las nos mais diversos 

5 Tecnologias mais comumente utilizadas para o acesso sem fio à internet.
6 Os equipamentos não foram destinados aos alunos,  ao menos em um primeiro momento, sendo entregues 
somente a professores de escolas públicas do País (BRASIL, 2012b).
7 Embora o termo técnico padrão nos sistemas de transmissão de dados seja “taxa de transmissão” (ou taxa de 
transferência), adotaremos neste trabalho, para facilitar a compreensão, o termo frequentemente mais utilizado: 
velocidade.
8 Bit (Binary DigiT, ou Dígito Binário) é a menor unidade de informação manipulada por um computador digital, 
podendo ser representado por somente dois valores: “um” ou “zero”.
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tipos  de  conteúdos  (imagens,  textos,  sons,  vídeos,  músicas,  dentre  outros),  são  agentes 

impulsionadores  e  estruturantes  de  práticas  que  favorecem  a  comunicação,  a  criação  e 

produção ao invés de somente o consumo de conteúdos e informação prontos. A característica 

imaterial do formato digital (SILVA, 2008) é o que torna possível essa variedade de opções de 

manuseio  de  conteúdos,  que  podem  ser  produzidos,  copiados,  modificados,  melhorados, 

recombinados e compartilhados através das redes nos mais variados dispositivos digitais, tudo 

isso facilmente e a um baixo custo operacional.

Desta  forma,  na contemporaneidade  permeada e  interconectada  pelas  tecnologias  digitais, 

variadas mudanças socioculturais vêm ocorrendo em diversos contextos, potencializadas, em 

grande parte, por essas tecnologias. A difusão de informações predominante nos meios de 

comunicação  de  massa,  os  quais  se  mostram  caracterizados  principalmente  pelo  fluxo 

unidirecional da comunicação, em que recepção e emissão estão separadas (SILVA, 2008) 

(como, por exemplo, o rádio e a TV), vem perdendo gradativamente sua força para um modo 

descentralizado  de  produzir,  circular  e  recircular informações  e  saberes,  em  que, 

potencialmente,  qualquer  pessoa  pode  ser  o  agente  da  mensagem,  criando,  modificando, 

recombinando,  remixando  (Pretto,  2010a),  distribuindo  e  redistribuindo  conteúdos  em 

diversos formatos e para qualquer parte do mundo, possibilitando a criação de novas práticas 

de  compartilhamento  e  socialização  entre  nossos  semelhantes.  Neste  cenário  fluido  e 

dinâmico, as TIC são incorporadas ao nosso cotidiano de uma forma cada vez mais rápida e 

natural, criando ou modificando hábitos de uma parcela significativa da sociedade, que passa 

grande  parte  do  tempo  online, fortalecendo  o  desenvolvimento  de  uma cultura  típica  da 

sociedade contemporânea, a cibercultura ou cultura digital.

Através de dispositivos móveis, cada vez mais sofisticados e com opções de preços mais em 

conta, além da expansão da internet móvel, que amplia as possibilidades de conectividade 

ubíqua9,  as  tecnologias  digitais  vão  penetrando  nos  diversos  espaços  sociais,  em  uma 

contemporaneidade em que progressivamente se integram o físico e o virtual. A mobilidade e 

a  conectividade  são  alguns  dos  aspectos  essenciais  para  a  atual  sociedade,  em  que  a 

comunicação  não-presencial  é  a  base  de  grande  parte  das  atividades,  onde  as  pessoas, 

principalmente as que compõem a geração mais recente, anseiam permanecer conectadas a 

todo momento e em qualquer lugar (em modo always on, ou sempre conectado (PELLANDA, 

2009)), navegando, comunicando e interagindo online.

9 Santaella  (2013),  afirmando que o termo tem sua origem na computação,  considera que “ubíquo” seria  a  
característica de estar sempre presente em qualquer lugar, a qualquer tempo.
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No Brasil, pesquisas recentes apontam que, apesar das desigualdades socioeconômicas que 

imperam no País, a presença dos artefatos computacionais nas residências vem aumentando 

constantemente  nos  últimos  anos.  Dados  do  Centro  de  Estudos  sobre  as  Tecnologias  da 

Informação  e  da  Comunicação  (Cetic.br)  que  constam  nos  indicadores  da  pesquisa  TIC 

Domicílios e Usuários 2015 (CGI, 2016), coletados entre os meses de Novembro de 2015 e 

Junho de 2016, apontam que, dos quase 68 milhões de domicílios que participaram do estudo, 

50% possuem computador. Em comparação com os indicadores do levantamento realizado no 

ano de 2005 (CGI,  2006),  o  primeiro da pesquisa TIC Domicílios  e Usuários,  dos  8.540 

domicílios entrevistados, apenas 16,91% possuiam ao menos um computador. Ainda referente 

a  pesquisa  mais  recente,  64%  do  total  de  domícilios  que  possuem  computador  têm 

“computador portátil ou notebook”, seguidos por 51% com “computador de mesa” (desktop) 

e, por fim, 38% com  tablets, demonstrando que os dispositivos móveis já são maioria nas 

residências do País.

Apesar desse crescimento, a pesquisa de 2015 também aponta desigualdades na concentração 

desses dispositivos. As regiões Sudeste e Sul, com 59% e 54%, respectivamente, são as que 

apresentam os maiores percentuais de domicílios que possuem computadores. No extremo 

oposto, 70% das residências da região Norte e 62% da região Nordeste não dispõem de ao 

menos um computador. A disparidade é ainda maior quando são comparados os percentuais 

das  classes  sociais:  100%  da  chamada  classe  A e  93%  da  B  possuem  ao  menos  um 

computador em seus domicílios, contra apenas 10% da classe denominada DE.

A velocidade  das  conexões  à  internet  no  mundo  também evoluiu  consideravelmente  nos 

últimos anos, com alguns países apresentando atualmente altas médias em suas conexões. 

Com dados coletados durante o primeiro trimestre de 2016, o relatório State of the Internet10, 

publicado pela Akamai (2016), provedor mundial de serviços internet, aponta a Coréia do Sul 

como o país que apresenta a mais alta média de velocidade de conexão, com 29 Mbps (Mega 

bit  por  segundo),  seguida  por  Noruega  e  Suécia,  com  21.3  Mbps  e  20.6  Mbps 

respectivamente, com a média global ficando em 6.3 Mbps. O relatório aponta ainda que a 

Coréia do Sul também é o país com a maior taxa de adoção de banda larga com valores acima 

dos 25 Mbps, com 42% das conexões, seguida novamente por Noruega, com 27%, e Suécia, 

com 26%, sendo 8,5% a média global.

10 O relatório considera países ou regiões com mais de 25 mil endereços IP (Internet Protocol) exclusivos 
conectados à rede da Akamai. Mais detalhes disponíveis em: 
<https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-state-of-the-internet-report-
q1-2016.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2016.
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Já o Brasil,  com relação aos acessos à internet,  encontra-se abaixo da média mundial em 

vários critérios, segundo aponta o mesmo relatório (AKAMAI, 2016). A velocidade média das 

conexões, por exemplo, foi de 4.5 Mbps, dando ao País a 95o posição no ranking global dos 

países avaliados, ficando com o mesmo índice do Panamá e atrás de vizinhos, como Colômbia 

(4.6 Mbps), Peru (5.2 Mbps) e Argentina (5.3 Mbps). Embora esteja em desvantagem perante 

os demais países, o Brasil avançou em seus indicadores internos de internet nos últimos anos. 

Os dados da pesquisa TIC Domicílios e Usuários realizada em 2005 (CGI, 2006) apontaram 

que dos 1.830 domicílios com acesso à internet (de um total de 8.540 que compuseram o 

levantamento),  39,49% utilizavam conexões discadas (dial-up)11,  contra 8,12% que tinham 

banda larga através de linha Digital para Assinante (DSL). Já no ano de 2015 (CGI, 2016), a 

pesquisa12 aponta que nos aproximadamente 34,1 milhões de domicílios que possuíam acesso 

à internet – 51% do total de participantes do estudo, incluindo zona urbana e rural de todas as 

regiões do País –, o total de conexões discadas caiu para 1%, ao passo que 68% utilizavam 

banda larga fixa e 22% banda larga móvel (via modem ou chip (3G ou 4G)).

Mesmo com os avanços nos indicadores de conexão internet, a desigualdade persiste quando 

falamos no acesso às tecnologias digitais no Brasil.  Dos aproximadamente 67 milhões de 

domicílios entrevistados em todo o País13, as regiões Sudeste e Sul novamente apresentaram 

números superiores, dispondo dos maiores percentuais de residências com acesso à internet, 

60% e 53% respectivamente, com as regiões Norte, com 38%, e Nordeste, com 40%, mais 

uma vez apresentando os percentuais mais baixos. Também quando são comparadas as classes 

sociais, a disparidade é alarmante: na classe A, 99% dos domicílios possuem acesso à internet, 

contrastando com o baixo percentual de 16% das classes DE (CGI, 2016).

Os  dados  apresentados  demonstram  que,  apesar  da  ascensão  do  mercado  de  tecnologia, 

principalmente das móveis, e de alguns progressos em seus indicadores, aliado ao declínio 

gradual da média dos preços dos dispositivos, o Brasil ainda tem muito o que avançar com 

relação  ao  acesso  às  tecnologias  digitais,  de  uma  forma  que  favoreça  a  difusão  dessas 

tecnologias,  essencialmente para as regiões ainda pouco contempladas e às classes menos 

favorecidas economicamente.  O alto custo da banda larga, por exemplo, foi o motivo mais 

alegado  para não possuir conexão, com 60% do total de domicílios sem acesso à internet, 

11 Acesso à internet via linha telefônica comum usando um modem, normalmente como mais uma interface do  
computador, cujos equipamentos disponíveis à época geralmente operavam com taxas de até 56 Kbps (56.000 
bits por segundo).
12 Disponível em: <http://cetic.br/tics/usuarios/2015/total-brasil/A5/>. Acesso em: 29 nov. 2016.
13 Dados da Pesquisa TIC Domicílios e Usuários 2015. Disponível em: <http://cetic.br/tics/usuarios/2015/total-
brasil/A4/>. Acesso em: 29 set. 2016.
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sendo que a falta de computador na residência também foi uma justificativa que apresentou 

elevado percentual, 50% (CGI, 2016).

Na mesma pesquisa, a indisponibilidade do serviço na região do domicílio também foi um dos 

motivos relatados para não possuir acesso à internet, afetando 30% das residências, sendo 

23% localizadas na zona urbana e mais que o dobro, 53%, na rural. Novamente a região Norte 

foi a mais desassistida, com 56% dos domicílios alegando não ter internet em virtude da não 

disponibilidade do serviço, estando no extremo oposto a região Sudeste, com 23%, a menos 

desamparada neste quesito. Além da desigualdade em termos de oferta de acesso, de igual 

modo  houve  grande  desequilíbrio  entre  as  médias  de  velocidade.  Percentualmente,  a 

velocidade mais utilizada na zona rural, 14%, é de 1 Mbps, enquanto na zona urbana o valor é 

de 9 a 10 Mbps (12%). Ainda na zona urbana, 7% dos domicílios apresentaram velocidades de 

conexão de 11 a 20 Mbps e 4% de 21 a 50 Mbps, valores não apresentados por nenhuma 

residência rural na pesquisa (CGI, 2016).

Apesar  de  alguns  avanços,  ainda  não  podemos  falar  em  democratização  do  acesso  às 

tecnologias digitais no País. A indisponibilidade de conexão internet em vários locais, por 

exemplo, sugere o interesse das operadoras de telecomunicações em reduzir seus custos com 

infraestrutura, priorizando os grandes centros urbanos e as regiões mais densamente povoadas 

para que possam maximizar seus lucros, oferecendo às demais áreas serviços de qualidade 

inferior. Consequentemente, os centros urbanos das regiões mais ricas do País e a população 

de  maior  poder  aquisitivo  possuem acesso  mais  abrangente  à  banda larga  e  com melhor 

qualidade  em  comparação  com  as  áreas  mais  pobres  e  as  classes  menos  abastadas 

economicamente,  deixando  um  contingente  de  milhões  de  pessoas  excluído  do  contexto 

digital, o que demanda urgentemente ações mais contundentes por parte do poder público para 

favorecer acesso mais amplo à informação, a comunicação e à cultura para os cidadãos.

Importante frisar, concordando com Maria Helena Bonilla (2010), que, embora o acesso às 

tecnologias  digitais  não  garanta  que  os  sujeitos  sejam  consequentemente  incluídos  no 

contexto digital, este acesso é fundamental e precisa ser de qualidade para que possa favorecer 

a inclusão destes no universo informacional e comunicacional digitais da atualidade. Neste 

caso, a democratização das tecnologias não deve se referir apenas ao acesso, mas, também, e 

simultaneamente, à qualidade do seu uso, que possibilite uma relação ativa, intensa e crítica 

com os artefatos e as redes digitais, e que dê condições de pleno acesso aos elementos da 

cultura  contemporânea,  caracterizada  pela  intensa  comunicação  e  troca,  ampliadas  pelas 

tecnologias digitais.
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Como forma de tentar  amenizar  essas  discrepâncias,  o  Governo Federal  desenvolveu nas 

últimas décadas ações para ampliar o acesso principalmente da população de mais baixa renda 

às tecnologias digitais, como, por exemplo, a criação dos Telecentros14, do Programa Cidadão 

Conectado – Computador para todos15, dentre outras.  Já para as escolas públicas do País, a 

inserção das tecnologias digitais foi intensificada com a criação do  Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO), no ano de 1997, concebido com o intuito de “[...] 

disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas 

públicas  de  ensino  fundamental  e  médio  pertencentes  às  redes  estadual  e  municipal” 

(BRASIL,  1997a, p.  1)  –  cujo  objetivo  inicial  fora  a  implementação  dos  laboratórios  de 

informática –, que foi reformulado no ano de 2007 mantendo o nome PROINFO, porém com 

a designação alterada para  Programa Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como um 

dos objetivos promover “[...] o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação 

nas redes públicas de educação básica.” (BRASIL, 2007a, p. 1).

Posteriormente,  foram criados  pelo  Governo  Federal  dois  dos  projetos  mais  recentes  de 

inserção  das  tecnologias  digitais  nas  escolas,  os  programas  Proinfo  Integrado  (2012b), 

Programa  Nacional  de  Formação  Continuada  em  Tecnologia  Educacional,  e  PROUCA 

(2012a), Programa Um Computador por Aluno, porém, priorizando outro modelo de inserção 

tecnológica  (o  modelo  um  a  um  (um  computador  por  aluno)):  a  distribuição  individual 

(enviando diretamente às escolas ou viabilizando a aquisição) de dispositivos móveis, laptops 

e  tablets,  classificados como “educacionais”, para alunos e professores da rede pública de 

ensino.

Porém,  em um contexto  social  que  cada  vez  mais  se  estrutura  em torno  das  tecnologias 

digitais,  independente  da  criação  e  execução  de  programas  e  políticas  públicas  para 

universalizar o acesso, os  dispositivos móveis vêm continuamente ingressando no ambiente 

das escolas, inicialmente com os celulares e  laptops, e mais recentemente com os  tablets e 

smartphones,  pelas  mãos  dos  membros  de  sua  comunidade  (funcionários,  gestores, 

professores  e  alunos),  que  trazem consigo os  seus  aparelhos  particulares.  Contudo,  como 

ressalta Monteiro (2006), o diálogo entre essas tecnologias móveis com a cultura escolar não 

ocorre de forma tranquila. Em geral, a utilização destas tecnologias encontra os mais variados 

obstáculos, dentre eles, a resistência em propor atividades que incorporem os dispositivos às 

14 Disponível em: <http://www.comunicacoes.gov.br/telecentros>. Acesso em: 15 mar. 2014.
15 Disponível em: <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital/projeto-computador-
para-todos/>. Acesso em: 15 mar. 2014.
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dinâmicas educacionais, frequentemente proibindo o uso em sala de aula e muitas vezes até 

confiscando-os, dispondo, inclusive, de amparo legal para isso16.

De maneira geral, o modelo tradicional de implantação dos laboratórios de informática não 

trouxe maiores empecilhos para as atividades em sala de aula, inclusive, concordando com 

Bonilla e Fantin (2015),  porque não foram necessárias  profundas adequações das práticas 

pedagógicas por parte dos docentes, normalmente cabendo-lhes apenas a tarefa de reservar 

previamente um horário disponível no período das aulas para que seus alunos tenham acesso 

ao novo ambiente,  por um período delimitado,  em geral acompanhados por monitores ou 

algum outro responsável  por  organizar  e  fiscalizar  as  atividades  com os computadores.  A 

gestão da utilização dos laboratórios do mesmo modo não apresenta grandes inconvenientes, 

sendo de fácil controle, bastando manter as salas trancadas quando não estiverem em uso com 

atividades  disciplinares,  vetando  o  acesso  fora  dos  horários  reservados,  mesmo  que  haja 

máquinas  disponíveis,  hábito ainda hoje  comum em diversas  escolas.  Quando as  práticas 

realizadas não necessitarem do acesso à internet, basta desconectar o laboratório.

Já a chegada das tecnologias móveis, que podem ser manipuladas em ambientes e horários 

variados ao invés de ficarem isoladas em salas específicas, além da possibilidade do acesso 

individual  à  internet  através  de  conexões  particulares,  suscita  ações  mais  profundas  de 

reorganização da escola, que vão desde a necessidade de readequação da infraestrutura, seja 

para  carregar  as  baterias  dos  aparelhos,  adaptação  do  mobiliário  das  salas  de  aula  e 

disponibilidade de acesso sem fio à internet,  até o indispensável exercício de se repensar 

novos  processos  e  práticas  pedagógicas,  tempos e  espaços  educativos.  Segundo Monteiro 

(2006, p. 8), da mesma forma que essas tecnologias conseguem dialogar com a cultura escolar 

estabelecida, e ainda hegemônica, elas “[...] também impõe novas regras, novas ações e novas 

alternativas metodológicas”.

Como detalha Silva (2001),  a escola possui um conjunto de princípios e  valores formais, 

regras  instituídas  por  instâncias  do  Sistema  Educacional  através  de  leis,  decretos,  dentre 

outros,  ao  mesmo  tempo  em  que  também  se  constitui  por  outro  conjunto  peculiar  de 

princípios e valores que são construídos ou reconstruídos em seu interior, pela sua própria 

comunidade. Assim, é certo que as distintas instituições  escolares não reagem de maneira 

homogênea a chegada das tecnologias móveis, como também não ficam indiferentes, tanto as 

16 Alguns estados possuem leis que proíbem ou limitam o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas 
salas de aula, tais como São Paulo (Lei Nº 12.730. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2007/lei-12730-11.10.2007.html>. Acesso em: 25 ago. 2014) 
e Rio de Janeiro (Lei Nº 5453. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/98c0ae15f7f1a1e6832575c3005ab
e88?OpenDocument>. Acesso em: 25 ago. 2014).
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que entram de forma “institucionalizada” através de iniciativas governamentais,  quanto as 

particulares, levadas pelos seus proprietários: algumas escolas se mantêm “fechadas”, fiéis ao 

modelo tradicional um tanto avesso às práticas inovadoras que possam desestabilizar os ritos 

já instituídos de ensino-aprendizagem, baseados, geralmente, na transmissão de informações e 

assimilação  de  conteúdos,  enquanto  outras  demonstram  ser  mais  receptivas,  atentas  aos 

movimentos que ocorrem fora dos seus muros, abertas ao diálogo com as novas dinâmicas 

socioculturais contemporâneas, em que especialmente os estudantes estão envolvidos, atentas 

à  importância  de  se  refletir  e  criticar  as  potencialidades  e  os  usos  dessas  tecnologias, 

sobretudo ante a abundância de informações, incluindo variadas versões de um mesmo fato, 

seja ele verídico ou não, compartilhadas velozmente,  especialmente nas redes sociais,  que 

circulam pela internet.

Comumente,  muitas  das  tecnologias  quando  inseridas  na  escola  são  acompanhadas  pelos 

termos “didático”, “pedagógico” ou “educacional” (livro didático, computador educacional, 

software pedagógico  ou  educacional,  seriam  alguns  exemplos),  como  se  isso  fosse 

determinante  para  que  essas  tecnologias  tenham  acesso  ao  ambiente  escolar  de  forma 

legitimada, delimitando o que pode e o que não pode ser utilizado nas práticas educativas. Da 

mesma forma, os dispositivos móveis que chegaram às escolas públicas através da fase Piloto 

do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e dos Programas Proinfo Integrado e PROUCA 

também foram assim nominados, designados como “educacionais”. Entretanto, independente 

da  denominação,  os  citados  dispositivos  possuem  características  técnicas  e  conceituais 

específicas, tanto com relação ao hardware quanto aos softwares neles embutidos, distintas de 

outros  equipamentos  convencionais  (como  os  dispositivos  particulares  de  funcionários, 

diretores, professores e alunos, por exemplo) disponíveis livremente no mercado para serem 

comprados  por  qualquer  cidadão  – além  dessas  particularidades  técnicas  e  conceituais 

também provocarem algumas limitações de uso, comprometendo o desenvolvimento de certas 

atividades.

Entendendo que essa diferenciação não ocorre ao acaso e traz implicações, tanto para a gestão 

educacional  quanto  para  as  escolas,  alunos  e  professores,  buscamos  refletir  sobre  os 

elementos dessa  caracterização exclusiva dos  dispositivos móveis, mais especificamente os 

laptops e  tablets educacionais.  Portanto, para atender ao objeto de estudo desta pesquisa, e 

principal  foco  de  investigação,  que  busca  compreender  os  motivos  para  a  definição  das 

características técnicas e conceituais dos dispositivos móveis destinados à Educação pelos 

citados programas de governo, parte-se da seguinte questão: quais as concepções de educação 

presentes nos programas de inserção das tecnologias digitais na Educação que determinaram 
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as  características  técnicas  e  conceituais  dos  dispositivos  móveis  disponibilizados  para  as 

escolas  públicas?  Seriam necessárias  características  específicas,  como as  encontradas  nos 

citados dispositivos, tanto de hardware quanto de software, para que estes fossem destinados 

às escolas?

Como  desdobramentos  do  problema  proposto,  emergiram  algumas  questões:  quais  as 

principais limitações dos dispositivos móveis destinados às escolas pela fase Piloto do Projeto 

UCA e pelos Programas Proinfo Integrado e PROUCA? Estes foram concebidos de acordo 

com o especificado em seus editais? Essas ações de inserção dos dispositivos móveis nas 

escolas  favoreceram a imersão dos alunos e  professores no contexto digital?  O que estes 

dispositivos têm de singular para ser classificados como educacionais?

Com intuito de responder ao nosso problema de pesquisa, delimitamos como objetivo geral 

analisar compreensivamente as características técnicas e conceituais dos dispositivos móveis 

que chegaram às escolas através da fase Piloto do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) 

e  dos  Programas  Proinfo  Integrado  e  PROUCA, além de  compreender  as  concepções  de 

educação envolvidas na definição dessas características.

Para alcançar o objetivo geral, delineamos como objetivos específicos:

.  compreender  as  potencialidades  das  tecnologias  digitais  para  a  Educação  em  uma 

perspectiva comunicacional e informacional, para além da instrumentalização;

.  analisar  documentos  relacionados  a  fase  Piloto  do  Projeto  Um Computador  por  Aluno 

(UCA) e aos Programas Proinfo Integrado e PROUCA (atas de registro de preços, decretos, 

editais  de pregão eletrônico,  manuais, dentre  outros documentos),  não se restringindo aos 

documentos  oficiais,  que  possam sinalizar  a  visão  e  o  posicionamentos  dos  programas  a 

respeito  da  definição  das  características  técnicas  e  conceituais  dos  dispositivos  móveis 

destinados às escolas;

.  compreender  as  concepções  de  educação  presentes  nos  programas  para  inserção  das 

tecnologias digitais nas escolas, mais especificamente nas ações de informatização do UCA, 

do Proinfo Integrado e do PROUCA, e de que maneira essas concepções se materializaram 

nas especificações dos dispositivos móveis que chegaram às escolas;

. analisar as principais características de  hardware e  software dos  dispositivos móveis que 

chegaram às escolas através do Piloto do Projeto UCA e dos Programas Proinfo Integrado e 

PROUCA,  identificando  as  diferenças  e  semelhanças  entre  eles  e  em  relação  a  outros 

equipamentos similares, tradicionais, disponíveis no mercado para livre consumo.

Para compreender a problemática ora apresentada e atender as questões e objetivos propostos, 

esta tese foi estruturada em cinco capítulos. No primeiro,  apresentamos nossa concepção a 
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respeito  das  potencialidades  das  tecnologias  digitais  para  a  Educação,  juntamente  com a 

dificuldade em se desenvolver essas potencialidades na escola, mesmo com as tecnologias 

cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade contemporânea.

No capítulo seguinte, discutimos a respeito dos interesses envoltos na inserção das tecnologias 

digitais  na  Educação,  principalmente  dos  países  periféricos,  de  uma  forma 

instrumentalizadora, primordialmente como impulsionadora do desenvolvimento econômico 

diante  das  exigências  de  agências  internacionais,  que  buscam desvincular  a  Educação  de 

práticas sociais  mais  amplas e associá-la ao mercado. Destacamos também o processo de 

recontextualização por que em geral passam as tecnologias digitais quando são direcionadas 

às escola públicas via políticas e programas de governo no Brasil.

Já  no  terceiro  capítulo,  discutiremos  conceitos  de  políticas  públicas  além  da  influência 

neoliberal na concepção dessas políticas. Também apresentaremos algumas das características 

principais dos programas do Governo Federal para a inserção das tecnologias digitais nas 

escolas,  desde  o  Proinfo  até  os  programas  PROUCA e  Proinfo  Integrado,  estes  últimos 

responsáveis pelas ações de inserção dos laptops e tablets, designados como educacionais, na 

rede pública de ensino. Discutiremos ainda a falta de articulação entre as ações do Governo 

Federal para a inserção das tecnologias digitais na Educação, especialmente com relação à 

formação docente e aos programas para disponibilizar o acesso à internet para as escolas.

No quarto capítulo,  analisamos as características mais importantes dos dispositivos móveis 

destinados às  escolas  públicas,  juntamente  com os  principais  documentos  relacionados  as 

ações do Governo Federal que orientaram a concepção destes dispositivos.

Por fim, no último capítulo, faremos a comparação das principais especificações dos editais 

que  definiram  as  características  dos  dispositivos  móveis  da  pesquisa,  e  se  estes  foram 

concebidos de acordo com o especificado, partindo em seguida para as considerações finais.

Antes  de  adentrarmos  nas  discussões  de  cada  capitulo,  discorreremos sobre  os  principais 

pontos relativos às nossas trilhas de formação até chegarmos ao estudo da temática proposta 

na pesquisa, desenvolvendo também o percurso metodológico que estruturou esta tese.

a) Percurso e trilhas da formação

Neste tópico, faço um breve relato a respeito da minha trajetória acadêmica e os motivos que 

fizeram optar pelo doutoramento em Educação, além das razões que levaram a esta pesquisa.

Após  minha  graduação  em  Processamento  de  Dados,  pela  Faculdade  Ruy  Barbosa,  em 

Salvador (Ba), participei de cursos de formação técnica, até realizar, no ano de 2002, uma 



23

especialização em Redes de Computadores, na citada instituição, defendendo a monografia 

intitulada “Análise Comparativa Entre Duas Soluções Utilizando  Firewall  e IDS (Intrusion 

Detection System)”, que investigou a viabilidade de se implementar soluções de segurança de 

redes de computadores, a um baixo custo, utilizando software livre. Nesta época, já trilhava os 

caminhos propostos pelo modelo aberto de software. Ainda durante esta especialização, tive 

contatos  mais  amplos  com  a  pesquisa,  fato  que  despertou  meu  interesse  em  tornar-me 

pesquisador e também enveredar pelos caminhos da docência, principalmente após cursar as 

disciplinas de Metodologias de Pesquisa e Ensino. Até então, somente havia trabalhado na 

área técnica de computação, principalmente em virtude do foco da minha formação ter sido a 

preparação para o mercado de trabalho.

Minha primeira experiência como docente deu-se no ano de 2004, quando iniciei  minhas 

atividades no curso superior de Redes de Computadores da Faculdade Anísio Teixeira (FAT), 

em Feira  de Santana  (Ba),  onde permaneci  até  abril  de  2006,  ministrando as  disciplinas: 

Sistemas de Comércio Eletrônico, Sistemas Operacionais e Computação Móvel e Redes Sem 

Fio.

No  ano  de  2005  fui  aprovado  no  processo  seletivo  para  o  Mestrado  Interdisciplinar  em 

Modelagem Computacional, do Programa de Pós-Graduação do Centro de Pós-Graduação e 

Pesquisa Visconde de Cairu (CEPPEV), da Fundação Visconde de Cairu, em Salvador (Ba).

Inicialmente, baseei o projeto de pesquisa de mestrado no estudo dos padrões de velocidade 

de transmissão de dados em redes de computadores sem fio, sempre como o uso de software 

livre. Porém, após cursar a disciplina Educação a Distância, identifiquei-me com a linha e 

resolvi  mudar  totalmente  meu  projeto,  direcionando  os  estudos  para  as  possibilidades  da 

utilização das potencialidades das tecnologias digitais na Educação. Como sempre fui sensível 

à questão da exclusão digital e conhecedor da realidade de algumas comunidades e pessoas 

que  não  tiveram  a  oportunidade  de  concluir  o  seu  processo  de  alfabetização,  resolvi 

encaminhar o projeto para as possibilidades da utilização das tecnologias computacionais no 

apoio a alfabetização de jovens e adultos.

De março de 2006 a abril  de 2009, fiz parte do quadro de professores da Faculdade São 

Salvador,  em Salvador  (Ba),  nos  cursos  de  Administração  de  Empresas  com ênfases  em 

Sistemas  de  Informação  e  Gestão  de  Negócios,  Ciências  Contábeis,  Enfermagem  e 

Fisioterapia,  lecionando  as  seguintes  disciplinas,  sempre  relacionadas  a  área  técnica: 

informática  básica,  marketing  eletrônico,  planejamento  de  sistemas  de  informação, 

produtividade pessoal e tecnologia da informação, segurança e auditoria de sistemas, sistemas 

operacionais e tecnologia da informação. No mesmo período fui orientador de trabalhos de 
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conclusão de curso (TCC), dentre os quais destaco um estudo a respeito da utilização de 

software livre em uma das regiões militares do exército brasileiro, que originou o trabalho 

“Vantagens da adoção de software livre pelos órgãos públicos – um estudo de caso no parque 

regional de manutenção da 6a região militar”.

Em setembro de 2008 fui aprovado no concurso público para professor substituto do antigo 

CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia), hoje IFBA (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia), para o Campus de Santo Amaro (Ba), assumindo 

as disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação, Lógica de Programação III e Sistemas 

Operacionais. Em 2008, ainda como professor substituto, participei da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia do IFBA, ministrando a palestra “Produtividade Pessoal e Tecnologia da 

Informação”.

No ano de 2009 defendi a dissertação de mestrado, intitulada “Alfabetização digital: Alfabeta 

– a tecnologia mediando a alfabetização de jovens e adultos”, sob orientação da Professora 

Nívea  Maria  Fraga  Rocha,  onde desenvolvi  o  software,  batizado de  Alfabeta,  sendo este 

testado e validado por um grupo de professores, cujo objetivo era apoiar a atividade docente 

mediando o processo de alfabetização de jovens e adultos.

O planejamento do software Alfabeta, desenvolvido com base na metodologia de Paulo Freire 

(2008), contou com o apoio de uma pedagoga, com pesquisa de mestrado em alfabetização de 

jovens  e  adultos,  para  a  seleção  das  palavras  geradoras  (FREIRE,  1981,  1987)  e  frases 

contidas  no  software,  de  acordo  com  o  contexto  onde  estavam  inseridas  as  escolas 

pesquisadas e com o universo vocabular dos alfabetizandos.

O  software foi  testado em duas escolas da cidade de Salvador (Ba) por um grupo de dez 

docentes que trabalhavam diretamente com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo 

principal foi a validação do software pelos professores, para avaliar a possibilidade de utilizá-

lo  como  apoio,  na  mediação  da  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  e  conhecer  suas 

potencialidades para estimular a capacidade de ler, escrever e interpretar destes educandos.

A pesquisa de mestrado produziu, além de artigos, palestras em outras turmas de mestrado e 

em uma instituição  de  ensino  superior  da cidade  de  Salvador,  um dos capítulos  do  livro 

“Educação,  Desenvolvimento  Humano  e  Responsabilidade  Social:  fazendo  recortes  na 

multidisciplinaridade”, intitulado “Alfabetização digital: Alfabeta – a tecnologia mediando a 

alfabetização  de  jovens  e  adultos”,  lançado  no  ano  de  2010,  com  a  organização  das 

professoras Nívea Maria Fraga Rocha e Patrícia Fraga Rocha Rabelo.

Ainda em 2009, fui aprovado no concurso público para professor do ensino básico, técnico e 

tecnológico do IFBA, com dedicação exclusiva, tomando posse no Campus Santo Amaro no 
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final do mesmo ano, onde permaneço ate hoje, ministrando aulas em disciplinas da área de 

computação para  os  seguintes  cursos:  técnico  em informática,  nível  médio;  segurança  do 

trabalho, modalidade proeja; e para o curso superior de licenciatura em computação.

Dentre as principais atividades no IFBA, destaco minha participação no Grupo de Pesquisa 

em  Informática  Aplicada  (GIA),  principalmente  pesquisando  sobre  a  apropriação  das 

tecnologias  digitais  livres,  tanto  na  prática  docente  quanto  como  agentes  de  combate  a 

exclusão sociodigital.

Participei  ainda  do  projeto  “Laboratórios  de  Práticas  Docentes:  Tecendo  a  Rede  das 

Licenciaturas do IFBA”, do Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), 

projeto  institucional  financiado  pela  CAPES,  edital  028/2010,  que  teve  como  uma  das 

propostas  fomentar  entre  os  docentes  dos  cursos  de  licenciatura do Instituto discussões  a 

respeito das metodologias e práticas pedagógicas com o uso das TIC.

Na  busca  por  estudos  mais  amplos,  detalhados  e  qualificados  a  respeito  dos  problemas, 

limitações  e  potencialidades  das  tecnologias  digitais  para  a  Educação,  além  de  procurar 

ampliar,  aprofundar  e  enriquecer  minhas  atividades  como  pesquisador  e  educador, 

contribuindo também para a formação pessoal, parti em busca do meu doutoramento.

A partir dos contatos com artigos e outros trabalhos desenvolvidos por membros do Grupo de 

pesquisa  Educação,  Comunicação  e  Tecnologias  (GEC),  especialmente  pelos  professores 

Nelson  Pretto  e  Maria  Helena  Bonilla,  principalmente  devido  ao  destaque  dado  as 

possibilidades inclusivas e colaborativas do software livre, optei por concentrar meus esforços 

para tentar o ingresso no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – FACED/UFBA.

Nesse  contexto,  no  ano de 2011 ingressei  no programa como aluno especial,  cursando a 

disciplina  Ética  Hacker  e  Educação,  ministrada  pelo  professor  Nelson  Pretto.  Durante  a 

disciplina, tive um contato mais profundo com as questões ativistas e ideológicas envolvidas 

com o movimento do software livre, o que me fez compreender que o seu significado social e 

político pode ser tão ou mais importante que os aspectos técnicos envolvidos, tendendo a ser 

um passo significativo para solidificar a ética e os pensamentos da filosofia livre e das ações 

coletivas em toda a sociedade. A partir daí, ampliei minha visão a respeito das relações entre 

as tecnologias digitais e a Educação, anteriormente mais centrada nas possibilidades técnicas 

e instrumentais que essas tecnologias poderiam proporcionar.

No ano de 2012, ingressei no programa como aluno regular, através de um convênio entre a 

UFBA e o IFBA, após participar do processo de seleção com o projeto de pesquisa intitulado 

“Utilização das tecnologias digitais livres no apoio ao ensino de matemática: criando uma 
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rede digital,  compartilhada e colaborativa de comunicação,  formação e aprendizagem nos 

cursos  técnicos  do  IFBA”,  que  pretendia  abordar  as  possibilidades  de  utilização  das 

tecnologias digitais livres no apoio ao ensino, investigando a criação de um modelo de rede 

digital,  coletivo, compartilhado e colaborativo de comunicação e aprendizado que pudesse 

complementar  a  atividade  docente,  mediando  o  processo  de  ensino-aprendizagem  da 

matemática.

No início, das reuniões no GEC aos primeiros contatos com as disciplinas, tudo foi muito 

novo  para  mim,  e  confesso  que  tive  dificuldade  em  lidar  com  diversas  questões, 

principalmente em virtude das características da minha formação técnica, que não contemplou 

as discussões que passei a experienciar.

Após  vivenciar  novas  experiências  junto  ao  GEC,  cursar  as  disciplinas  do  programa  e 

algumas conversas e planejamentos com o professor Nelson Pretto, meu orientador, optamos 

por  alterar  a  temática,  passando  a  pesquisar  questões  relacionadas  aos  aplicativos 

educacionais e pedagógicos inseridos nos dispositivos móveis, tendo como campo de estudos 

o  Programa  Um  Computador  por  Aluno,  PROUCA,  mais  especificamente  às  práticas 

realizadas pelos professores e alunos com os laptops educacionais do Projeto.

A ideia  da  tese  começou  a  se  consolidar  após  algumas  aulas  da  disciplina  Educação 

Comunicação  e  Tecnologias,  ministrada  pela  professora  Maria  Helena  Bonilla,  fato  que 

proporcionou frutíferas e profundas discussões sobre algumas temáticas, como, por exemplo, 

cibercultura,  inclusão  e  letramento  digital,  dentre  outras,  que deram apoio  e  estruturaram 

novas visões a respeito do relacionamento entre as tecnologias digitais e a Educação. Como 

desenvolvimento do trabalho final  da disciplina,  construímos,  o colega Daniel  Pinheiro,  a 

professora Bonilla e eu, um artigo, intitulado “Pedagogização dos artefatos tecnológicos: uma 

análise a partir  do projeto uca”,  que me proporcionou algumas leituras e discussões mais 

sólidas a respeito do tema da tese.

Após  o  encerramento  da  disciplina,  realizamos  as  alterações  e  adequações  pertinentes  e 

submetemos o artigo “O rótulo educacional nos artefatos tecnológicos: uma análise a partir do 

programa um computador por aluno (PROUCA)” ao Workshop sobre formação e experiências 

educacionais  no  programa  Um  Computador  por  Aluno,  do  Congresso  Brasileiro  de 

Informática  na  Educação  (CBIE  2012).  Fomos  qualificados  e  apresentamos  o  artigo  no 

formato de pôster no dia 26 de novembro de 2012, na Cidade Universitária da UFRJ, na 

cidade do Rio de Janeiro.

Fomos convidados também a escrever um dos capítulos do livro “Educação e tecnologia: 

parcerias”,  intitulado “Pedagogização dos Artefatos  Tecnológicos:  uma análise  a  partir  do 
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programa uca”. O livro, organizado pelos professores Giselle Martins dos Santos Ferreira, 

Estrella D’Alva Benanion Bohadana e Alberto José da Costa Tornaghi, foi publicado no ano 

de 2012.

Após algumas conversas com o orientador, reorganizamos a temática da tese e demos início as 

discussões  a  respeito  do  levantamento  bibliográfico  e  do  campo  empírico,  além de  uma 

proposta inicial de cronograma para o doutoramento, que culminou na tese ora apresentada.

b) Metodologia: a pesquisa

A curiosidade, a vontade de resolver problemas, dos mais simples aos mais complexos, de 

compreender  a  realidade  e  o  mundo  a  que  pertencemos,  são  alguns  dos  agentes 

impulsionadores de um desejo que faz parte da história da humanidade: a busca pelo saber. O 

conhecimento sempre fez parte da vida humana, sendo fundamental para o desenvolvimento 

de novas maneiras de nos relacionarmos com tudo àquilo que nos cerca em busca de melhores 

formas de superar as adversidades na eterna luta pela sobrevivência.

Na busca incessante por respostas, frequentemente procuramos apoio na pesquisa, sendo esta 

de  essencial  importância  para  nossa  formação  enquanto  seres  humanos  ao  favorecer  a 

construção  de  novos  conhecimentos,  sendo  fundamental  também  para  os  processos 

educativos, uma vez que possibilita aos sujeitos envolvidos a criação e o aprimoramento de 

uma  visão  crítica  e  consciente,  questionando  e  intervindo  na  realidade,  deixando  de  ser 

simples  espectadores  dos  acontecimentos  (SILVA;  ROCHA,  2010).  A pesquisa,  enquanto 

atividade  fundamental  da  ciência,  desenvolve-se  através  do  ato  investigativo,  do  estudo 

organizado  e  sistematizado  de  uma  determinada  realidade,  apoiada  por  linhas  teóricas  e 

organizada de acordo com a visão do pesquisador e com as normas metodológicas vigentes.

Apesar da ciência não ser a única forma capaz de explicar os fenômenos relacionados ao 

nosso mundo, esta, como critica Minayo (2012), ganhou na sociedade ocidental um status de 

superioridade perante outras formas de conhecimento, de forma hegemônica de produzir a 

“verdade”  e  desvendar  os  significados  da  realidade  humana.  Dentre  as  razões  para  essa 

hegemonia,  a  autora  destaca  a  sua  capacidade  de  proporcionar  soluções  técnicas  para  o 

desenvolvimento da indústria (para a eficiência na produção de bens), além de estabelecer 

uma forma organizada e sistemática para a compreensão dos eventos. Essa forma ordenada 

estaria  fundamentada  em  técnicas,  conceitos  e  métodos  que,  ao  serem  seguidos 

metodicamente, auxiliariam àqueles que queiram conhecer e explicar todos os fenômenos que 

nos cercam.
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Por  mais  que  sejam  valorizados  os  métodos  e  as  regras  na  construção  das  pesquisas 

científicas,  não  devemos  desconsiderar  a  importância  de  outros  fatores  que  vão além da 

técnica,  que  condicionam  e  influenciam  decisivamente  a  produção  do  conhecimento 

científico. Ao iniciarmos uma pesquisa, geralmente buscamos o apoio teórico a respeito do 

objeto investigado, que contemple o conhecimento que foi produzido a respeito do tema e que 

pode amparar o pesquisador nos seus estudos. Acontece que esse conhecimento foi produzido 

em uma determinada sociedade, em um contexto histórico específico, e tende a refletir os 

interesses  dominantes,  as  características  e  os  princípios  dessa  sociedade,  desta  época 

específica,  na  pesquisa.  Além  disso,  como  reforçam  Ludke  e  André  (2013),  o  próprio 

pesquisador, também como membro de uma determinada sociedade, contextualizada em um 

tempo  histórico  próprio,  tende  a  incorporar  as  influências  deste  contexto  em que  vive  e 

conduzi-las aos seus estudos.  As origens,  as concepções políticas  e a visão de mundo do 

pesquisador tendem a influenciar decisivamente nas suas pesquisas.

A ideia de superioridade da ciência, aliada a hiper-valorização do método e do formalismo, da 

técnica, com a consequente desvalorização dos fenômenos, são marcas da visão moderna da 

ciência. Henning e Chassot (2011), por exemplo, discorrem sobre essa ideia afirmando que na 

atualidade o pensamento moderno ainda reverbera na produção do conhecimento científico, 

gerando um discurso que define que o saber para ser considerado legítimo deve ser produzido 

através  da linearidade,  da  quantificação e  da exatidão.  Pedro Demo (2001),  por  sua vez, 

analisa  a  importância  das  regras  metodológicas  para  a  ciência  moderna  descrevendo  que 

somente aquilo que se encaixe no método, que este consiga reconhecer e normatizar, pode ser 

considerado real. Embora os autores considerem que a lógica e a experimentação controlada, 

atributos  típicos  do  pensamento  moderno,  ainda  predominem na  pesquisa  científica,  eles 

compreendem  que  na  contemporaneidade  não  se  pode  dissociar  a  ciência  da  sociedade, 

reforçando a ideia de que na complexidade contemporânea já não é mais possível aceitar uma 

realidade  única,  sendo  também  necessário  reconhecer  e  conviver  com  as  realidades 

particulares, não-lineares e dinâmicas.

O  objeto  desta  tese  envolveu  a  análise  das  características  técnicas  e  conceituais  dos 

dispositivos móveis que fizeram parte da fase Piloto do Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA)  e  dos  Programas  Proinfo  Integrado  e  PROUCA,  ao  tempo  em  que  buscou 

compreender os motivos para a designação de características específicas, tanto de hardware 

quanto de software, para que estes dispositivos fossem destinados às escolas públicas. Assim, 

considerando suas especificidades e com o objetivo de proporcionar uma maior qualidade às 

análises, buscando uma melhor compreensão das informações, esta pesquisa apoiou-se no uso 
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das  abordagens  quantitativa  e  qualitativa.  Neste  caso,  o  uso  concomitante  de  métodos 

quantitativos e qualitativos nos permitiu “[...] uma oposição complementar que, quando bem 

trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de informações, aprofundamento e maior 

fidedignidade interpretativa.” (MINAYO, 2012, p. 22).

Cientes de que a análise pura e simples dos dispositivos não traria as respostas necessárias, a 

pesquisa também envolveu o estudo de políticas públicas e programas federais brasileiros de 

inserção  das  tecnologias  digitais  nas  escolas,  com  foco  na  compreensão  de  alguns  dos 

principais documentos que serviram de base para a implementação dos programas e projeto 

citados, como também a revisão bibliográfica em torno das discussões a respeito da relação 

entre TIC e Educação.

A pesquisa se realizou também de forma exploratória e descritiva. Larocca, Rosso e Souza 

(2005) caracterizam a pesquisa exploratória como “[...]  fundamentalmente compreensiva e 

destina-se ao estudo de fenômenos pouco conhecidos ou como fase preliminar ou etapa que 

antecede um processo de pesquisa mais intenso e de aprofundamento crítico” (p. 128-129), ao 

tempo em que consideram ser a descrição caracterizada “[...] pela exposição minuciosa de 

passos, caminhos e achados [...]” (p. 126). Desse modo, amparados pela visão dos autores, 

reforçamos que a exploração e a descrição nesta pesquisa tiveram como objetivo aprimorar a 

percepção do pesquisador através  da exposição detalhada das características que constituem 

os dispositivos móveis dos programas citados, com a finalidade de tornar ainda mais explícito 

o  problema.  Consequentemente,  foram  levantadas  as  principais  características  técnicas  e 

conceituais desses artefatos, tanto em nível de hardware quanto de software.

Vale salientar que o foco da nossa abordagem sobre políticas públicas para a inserção dos 

dispositivos  móveis  na  educação  envolveu  as  orientações  propostas  pelos  documentos 

relacionados aos projetos e programas de governo, e com a materialização destas orientações 

nas especificações dos aparelhos que chegaram às escolas.  Importante ressaltar também que 

as  discussões  sobre  TIC  e  Educação  são  abordadas  nesta  tese  sob  uma  perspectiva  que 

compreende as tecnologias digitais como elementos estruturantes (PRETTO, 2013b; 2010a; 

2010b),  de  relações  sociais,  de  novos  processos  educacionais,  de  produção  e 

compartilhamento de saberes, de comunicação em rede. Consideramos ser de fundamental 

importância a construção de reflexões e práticas que incentivem a apropriação das tecnologias 

digitais  de forma a ser  possível  explorar  todas  as  suas  potencialidades  e  favorecer  novas 

formas  de  comunicação,  produção  contínua  e  socialização  do  conhecimento,  de  culturas, 

superando  o pensamento  de  que essas  tecnologias  devam ser  “adequadas”  e  controladas, 
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usadas  de  uma  forma  instrumental  e  mecanicista,  servindo  apenas  como  instrumentos 

tecnológicos auxiliares das práticas educativas nas escolas.

Com o objetivo de organizar o planejamento e desenvolvimento das atividades, a pesquisa foi 

dividida em três etapas, dispostas a seguir.

b.1) Pesquisa bibliográfica e fundamentação teórica

Após a definição do tema de investigação, iniciamos a pesquisa bibliográfica objetivando uma 

melhor  compreensão  da  temática  proposta,  além  do  desenvolvimento  da  fundamentação 

teórica com o foco nas políticas públicas de inserção dos dispositivos móveis nas escolas e na 

relação das tecnologias digitais computacionais com a Educação. As pesquisas bibliográficas 

têm fundamental importância, pois, além de possibilitar a qualquer pesquisador o acesso a 

uma  grande  quantidade  de  dados,  informações  e  documentos  que  ele  não  teria  como 

investigar diretamente,  constitui  uma fonte farta  e estável  de informações,  que podem ser 

consultadas várias vezes ao longo do tempo.

b.2) Descrição e análise dos dispositivos

Nesta etapa da pesquisa, nos concentramos em analisar os dispositivos móveis, classificados 

como educacionais, que chegaram às escolas através do Piloto do Projeto Um Computador 

por  Aluno  (UCA)  e  dos  Programas  Proinfo  Integrado  e  Um  Computador  por  Aluno 

(PROUCA),  descrevendo e  analisando  as  principais  características,  conceituais 

(principalmente com relação a restrições e insuficiências), estéticas e técnicas, envolvendo as 

configurações mais importantes de hardware, além da descrição dos softwares que já vieram 

originalmente  instalados  nos  equipamentos,  destacando,  principalmente,  o  sistema 

operacional.

Vale salientar que inicialmente, durante nossos primeiros estudos, pretendíamos envolver nas 

análises  apenas  os  laptops; porém,  dentro  das  ações  do  Proinfo  Integrado17,  os  tablets 

começaram a ser entregues aos professores das escolas de ensino médio, chegando ao nosso 

Campus  do  IFBA  no  segundo  semestre  de  2013,  tornando  necessário  reavaliarmos  o 

planejamento  da  pesquisa.  Diante  deste  novo  contexto,  consideramos  importante  também 

17 Também foi realizado outro pregão eletrônico, nº 65/2013, para a aquisição de mais tablets, desta vez também 
para os professores do ensino fundamental, porém, através de outro programa, o Projeto Educação Digital, que 
não fez parte da nossa pesquisa. Até o momento não temos nova ata em vigência para a aquisição de mais tablets 
educacionais pelo Proinfo Integrado (2012f).
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incluir  o  tablet em nosso  estudo,  por  representar  mais  uma etapa  importante  dentro  dos 

programas do Governo Federal de inserção dos artefatos computacionais nas escolas públicas.

Importante destacar que a análise destes dispositivos móveis dos citados projeto e programas 

foi  escolhida  como  foco  da  pesquisa  devido  a  abrangência  alcançada  por  suas  ações, 

principalmente em virtude da quantidade envolvida de equipamentos e o número de escolas 

atendidas.  Assim,  os artefatos selecionados para as nossas análises no âmbito da pesquisa 

foram:

1. Laptop CCE Classmate (CCE Info):

Após um processo licitatório conturbado, o dispositivo foi o selecionado para fazer parte da 

fase 2 (Projeto Piloto) do Projeto UCA, que teve inicio no ano de 2010 após os experimentos 

iniciais realizados na fase 1, quando duas empresas e uma ONG (a OLPC) forneceram seus 

equipamentos para serem testados. A disputa para o fornecimento dos laptops educacionais foi 

vencida  pelo  consórcio  CCE/DIGIBRAS/METASYS  (pregão  nº  107/2008)  que  ficou 

responsável por disponibilizar 150 mil equipamentos para serem comprados pelo Governo 

Federal e encaminhados às escolas públicas. Devido a sua abrangência, essa fase representou 

um  marco  para  a  consolidação  do  Programa  UCA,  uma  vez  que  contemplou 

aproximadamente 300 escolas de todos os estados do País. Para fins desta pesquisa, tivemos 

os contatos iniciais com alguns equipamentos no ano de 2012, logo após ingressarmos no 

Curso de Doutorado. Em seguida, já em 2013, devido ao nosso grupo de pesquisa GEC ter 

participado dos processos de formação do Projeto UCA, tivemos acesso durante um tempo 

mais longo a mais três outros laptops, que foram destinados para as nossas análises.

2. Laptop Positivo Mobo S7:

O equipamento foi o selecionado para o PROUCA, que representou a fase de expansão (ou 

fase 3) do Projeto UCA. A empresa Positivo Informática, vencedora da concorrência para o 

fornecimento  dos  laptops educacionais  modelo  Mobo  S7 (pregão  nº  57/2010),  foi  a 

responsável  por  disponibilizar  até  600  mil  equipamentos  para  a  aquisição  dos  estados  e 

municípios, sendo 400 mil destinados às regiões centro-oeste, norte e sudeste, e 200 mil para 

as regiões nordeste e sul (BRASIL, 2012a).

Tivemos acesso a dois equipamentos para as análises: o primeiro foi emprestado no ano de 

2014 por uma colega pesquisadora do GEC, que realizou sua pesquisa de monografia do curso 

de Pedagogia analisando a relação entre as TIC e as escolas do campo, e o segundo no ano de 

2015,  idêntico  ao  primeiro,  que  foi  disponibilizado  pelo setor  técnico  da  Secretaria  de 
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Educação do município de Santo Amaro (Ba). Esclarecemos que este último exemplar por 

estar de posse da Secretaria, nunca tinha sido utilizado até então.

3. Tablet Positivo YPY AB10E:

A  empresa  Positivo  Informática,  juntamente  com  a  CCE  Digibras,  também  venceu  a 

concorrência do primeiro pregão (no 81/2011) para vender os  tablets educacionais, ficando 

responsável por disponibilizar para compra o número estimado de 650 mil artefatos para todas 

as regiões do País, registrando em ata o modelo YPY, de 7 e 9,7 polegadas.

O modelo YPYAB10E, de 9,7 polegadas, foi o equipamento selecionado para as análises, 

principalmente  em  virtude  da  facilidade  de  acesso  ao  equipamento,  uma  vez  que  o 

pesquisador é professor de uma escola pública de segundo grau localizada na região nordeste, 

pré-requisitos para o acesso ao modelo. Iniciamos as análises quando o equipamento nos foi 

entregue, no mês de agosto de 2014. Também tivemos acesso a um segundo exemplar, modelo 

YPYAB10D, que  também nos foi  gentilmente  cedido pelo setor  técnico  da  Secretaria  de 

Educação do município de Santo Amaro (Ba).

Para elencarmos as principais características técnicas e conceituais dos artefatos, tanto em 

nível de  hardware quanto de  software, elaboramos um roteiro que abarcou alguns critérios 

que consideramos relevantes, com maior grau de importância, que impactam mais diretamente 

na  experiência  de  uso,  na  longevidade  e  na  relação  custo-benefício  dos  equipamentos, 

principalmente considerando o público alvo a que foram destinados: a comunidade escolar 

(estudantes e familiares, professores e gestores (no caso dos tablets, somente os professores e 

gestores,  ao  menos  nesta  fase  inicial,  receberam  os  equipamentos))  da  rede  pública  de 

educação do ensino básico (a partir dos seis anos de idade). Os critérios relacionados para 

compor o roteiro, não necessariamente por ordem de importância, foram: experiência geral de 

uso  (incluindo  a  liberdade  de  personalização  e  instalação  de  aplicativos),  desempenho, 

ergonomia, durabilidade, suporte técnico e manutenção.

O  roteiro  foi  detalhado  em  duas  partes:  características  de  hardware e  características  de 

software.

Parte I - características de hardware:

O objetivo foi descrever e analisar as especificações técnicas de cada um dos dispositivos que 

fizeram parte do estudo, de acordo com os ítens desta seção:
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1 - Processador

2 - Memória Principal

3 - Unidade principal de armazenamento (tipo e capacidade)

4 - Tela (tecnologia utilizada, dimensão, resolução)

5 - Processador de vídeo (especificação, memória exclusiva ou compartilhada)

6 - Teclado (quando for o caso)

7 - Touchpad (quando for o caso)

8 - Portas para conexão externa (tipo e quantidade)

9 - Interfaces de rede

10- Ergonomia

11- Aparência e durabilidade (resistência física)

12 - Bateria (tipo e autonomia)

13- Garantia e suporte (prazo, assistência técnica, disponibilidade de peças)

14- Possibilidade de upgrade (atualizações)

15- Outros recursos:

- Webcam (resolução, possibilidade de fotos e vídeos com áudio)

Parte II - características de software:

Com os itens desta seção pretendemos descrever as características gerais dos  softwares que 

acompanham cada um dos dispositivos que compuseram o estudo, com foco principal nos 

sistemas operacionais, além de analisar algumas funcionalidades que julgamos importantes 

para proporcionar uma boa experiência na utilização dos artefatos. A seção foi composta pelos 

seguintes itens:

1. Características dos principais softwares disponibilizados com o dispositivo

2. Sistema Operacional:

2.1 Versão, distribuição e principais características;

2.2 Compatibilidade com a instalação e reconhecimento de periféricos (por exemplo, mouse, 

reconhecimento de pendrive (ou cartão de memória externo), dentre outros);

2.3 Possibilidade de personalização (individualização): possibilidade de configurar o sistema 

operacional para refletir preferências individuais, como, por exemplo, alterar cores da tela, 

modificar a barra de tarefas, dentre outros;
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2.4 Interface gráfica e facilidade de interação;

2.5 Possibilidade de instalação de novos aplicativos;

2.6 Facilidade para a desinstalação de aplicativos;

2.7 Suporte do desenvolvedor (possibilidade de atualizações e correções);

2.8 Opções de segurança;

2.9 Estabilidade no funcionamento;

3. Possibilidade de substituição do sistema operacional.

Após  o  levantamento  e  análise  dos  principais  atributos  originais  dos  dispositivos  dos 

programas  em estudo,  fizemos  algumas  alterações  simples  (tanto  de  hardware quanto  de 

software)  para  complementar  os  testes  e  avaliar  algumas  possibilidades  para  melhorar  o 

desempenho dos mesmos.

Relacionamos também os traços dos dispositivos da pesquisa com as principais características 

de artefatos móveis similares, disponíveis no mercado para o livre consumo, tanto a época da 

chegada  dos  aparelhos  as  escolas  quanto  equipamentos  mais  atuais,  que  poderiam  ser 

adquiridos  por  qualquer  pessoa  e  que  não  são  especificados  como  educacionais  ou 

pedagógicos. O objetivo foi elencar as diferenças e semelhanças entre esses dispositivos e os 

artefatos disponibilizados às escolas pelas ações do Governo Federal,  tanto com relação à 

concepção (em especial no tocante a  bloqueios e liberdades), a estética, a apresentação do 

produto, as configurações técnicas, quanto pelas possibilidades de instalação e configuração 

de softwares nos dispositivos.

b.3) Pesquisa documental

Nesta etapa do estudo nos concentramos na pesquisa documental  relacionada às ações do 

Governo  Federal  para  a  inserção  das  tecnologias  digitais  nas  escolas  públicas  do  País, 

principalmente, mas não exclusivamente, na análise de documentos relacionados com a fase 

Piloto do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e com os Programas Proinfo Integrado e 

PROUCA, que pudessem sinalizar a visão e o posicionamento dos programas a respeito da 

definição das características técnicas e conceituais dos dispositivos destinados às escolas.

A análise documental surgiu como uma importante técnica para o tratamento dos documentos, 

para auxiliar  a  compreender  as  concepções  que orientaram os programas de inserção dos 

dispositivos móveis nas escolas. Ludke e André (2013) destacam os dois passos fundamentais 

da  análise  documental  a  serem  seguidos:  inicialmente,  deve-se  selecionar  os  tipos  de 
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documentos  utilizados,  de  acordo  com  os  propósitos  do  estudo,  como,  por  exemplo, 

documentos oficiais, documentos pessoais, dentre outros, e quais serão os documentos, como 

decretos,  cartas,  leis,  dentre  outros.  Após  a  escolha  dos  documentos,  ainda  segundo  os 

autores, devemos passar para a análise propriamente dita dos mesmos, que deverá ser feita 

mediante a utilização de algum método de investigação de conteúdo. Laurence Bardin (2011), 

por sua vez, defende que a função da análise documental é representar a informação de outro 

modo, diferente da sua apresentação original, citando como exemplo o resumo de um texto, 

afirmando que o seu objetivo seria “[...] a facilitação do acesso ao observador, de tal forma 

que  este  obtenha  o  máximo  de  informação  (aspecto  quantitativo),  com  o  máximo  de 

pertinência (aspecto qualitativo).” (BARDIN, 2011, p. 51).

Para nossa pesquisa, entendemos como documento os mais variados tipos de material, não se 

restringindo aos documentos oficiais dos programas de governo em estudo, sendo que os mais 

amplamente utilizados foram: artigos, decretos, portarias,  leis, editais de pregão eletrônico 

(especificações técnicas dos artefatos), atas de registro de preços, sítios  web, dentre outros 

documentos relevantes para o estudo.

Importante  salientar  algumas  das  inúmeras  dificuldades  encontradas  durante  a  pesquisa 

documental,  relacionadas,  principalmente,  a  procura  por  dados  e  documentos  oficiais  dos 

projetos  e  programas  em meio  eletrônico.  Citamos  como  exemplo  o  fato  de  que  muitas 

informações  importantes  foram modificadas,  resumidas  ou  simplesmente  eliminadas,  sem 

deixar registros de versões anteriores ao serem remanejadas para outros portais do governo 

quando da indisponibilidade do  site oficial do Programa UCA18. Outro problema enfrentado 

foi com a desorganização do conteúdo em alguns portais  oficiais,  sendo que uma mesma 

informação  muitas  vezes  encontrava-se  dispersa,  fragmentada  em  vários  sites,  exigindo 

constantes  releituras  por  parte  do  pesquisador.  Outro  problema  foi  o  desencontro  de 

informações dentro dos próprios  sites do governo (por exemplo,  sites do MEC e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)), que tinham documentos diferentes a 

respeito de um mesmo assunto,  com muitas  informações  superficiais,  confusas ou mesmo 

conflitantes.

Um exemplo marcante  foi o nome do programa ao qual  a distribuição dos  tablets esteve 

vinculada. No portal do FNDE19 consta que o uso dos tablets no ensino público é uma ação do 

Proinfo Integrado,  enquanto que na descrição  do objeto do edital  de pregão eletrônico  nº 

18 http://www.uca.gov.br/
19 Disponível em <http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-
proinfo/proinfo-tablets>. Acesso em: 10 jan. 2014.
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81/201120, o primeiro dos dois editais para registro de preços dos tablets, o equipamento está 

vinculado ao PROUCA. Encontramos ainda algumas referências que indicam que os tablets 

estão associados a outras ações do governo. Entretanto, para esta pesquisa, preferimos adotar 

o indicado no Portal do FNDE, principalmente para não haja conflitos ou dúvidas quando nos 

referenciarmos ao Laptop Positivo Mobo S7, que fez parte das ações do PROUCA.

A  respeito  da  desorganização  dos  documentos  oficiais  dos  programas,  melhor  seria, 

principalmente para facilitar o acesso a informações públicas, direito de qualquer cidadão do 

nosso País, que fosse criado um único repositório (um portal, por exemplo) que centralizasse 

todas  as  ações  federais  (leis,  decretos,  documentos,  dentre  outros)  e,  principalmente,  as 

pesquisas e estudos feitos sobre a temática da inclusão das TIC nas escolas públicas do País, 

além de um espaço próprio que possibilitasse (e incentivasse) a publicação dos dados, de 

experiências  e  do material  produzido pelas  escolas,  principalmente  as que participam dos 

programas de TIC e Educação organizados pelo Governo Federal.

Assim, para nos auxiliar  a compreender as concepções que direcionaram os  programas de 

inserção  das  tecnologias  digitais  na Educação  e  como essas  concepções  influenciaram na 

especificação  dos  dispositivos  móveis  que  chegaram  às  escolas,  considerando  que  esse 

material  contribuiu  como  base  documental  para  a  implementação  das  políticas  públicas 

relacionadas às TIC, a pesquisa teve como referências principais os documentos a seguir:

a) Diretrizes do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo)21:

Documento criado em julho de 1997 pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), órgão 

instituído através do Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996, e posteriormente extinto pelo 

Ministério  da  Educação  e  do  Desporto  (MEC),  a  quem  era  subordinado.  O  documento 

apresenta  um  conjunto  de  ações  estabelecidas  pelo  MEC  para  informatizar  as  Escolas 

Públicas.

b) Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde (Versão impressa):

Livro lançado nos anos 2000 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que contém as 

metas  de  implementação  do  Programa  Sociedade  da  Informação  e  apresenta  algumas 

possíveis aplicações de Tecnologias da Informação no Brasil, inclusive na Educação.

c) Reunião de trabalho: utilização pedagógica intensiva das TIC nas escolas:
20 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/tablet-educacional/tablet-
educacional-pregoes-anteriores>. Acesso em: 20 dez. 2013.
21 Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001166.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2014.
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Relatório  organizado  pelo  MEC  para  divulgar  as  análises  e  sugestões  de  especialistas 

brasileiros  com intuito  de colaborar  com o planejamento de um futuro programa “[...]  de 

utilização  pedagógica  intensiva  das  TIC  nas  escolas  públicas.”  (BRASIL,  2005,  p.  6), 

inclusive para analisar a proposta da OLPC de acesso a laptops.

d) Um computador por aluno: projeto Base:

Documento do MEC, de março de 2007, que apresenta os requisitos pedagógicos, técnicos e 

de  infraestrutura  para  orientar  a  implantação  e  execução  do  Projeto  UCA,  dentre  outros 

objetivos.

e) Decreto n° 6.300 de 12 de dezembro de 200722:

Decreto que ampliou e alterou o ProInfo para Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 

tendo  como  alguns  de  seus  objetivos  promover  o  uso  pedagógico  das  tecnologias  de 

informação e comunicação nas redes públicas de educação básica;  fomentar a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação e 

contribuir  com a  inclusão  digital  por  meio  da  ampliação  do  acesso  a  computadores,  da 

conexão à rede mundial de computadores e de outras  tecnologias  digitais,  beneficiando a 

comunidade escolar e a população próxima às escolas.

f)  Editais  de  pregão  eletrônico,  que  contêm,  dentre  outras  regras  e  informações,  as 

especificações técnicas e de garantia dos objetos que foram adquiridos: os  laptops e  tablets 

educacionais

. Edital de pregão eletrônico nº 59/2007

. Edital de pregão eletrônico nº 107/2008

. Edital de pregão eletrônico nº 57/2010

. Edital de pregão eletrônico nº 81/2011

. Edital de pregão eletrônico nº 65/2013

Importante  ressaltar  que nem todos os  documentos  selecionados para  a  pesquisa tiveram, 

necessariamente, relação direta com os programas de governo pesquisados. Priorizamos os 

documentos que pudessem nos auxiliar a compreender as concepções que direcionaram esses 

programas de inserção das tecnologias digitais na Educação. Assim, necessário foi ampliar o 

22Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm>. Acesso em: 
10 mar. 2014.
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leque de opções e evolver material diverso, como, por exemplo, documentos que sinalizaram 

a visão de educação de organismos internacionais que exerceram algum tipo de influencia no 

estabelecimento das diretrizes para a criação de políticas educacionais no Brasil.

Como método de análise dos conteúdos dos documentos, nos baseamos nos pressupostos da 

análise  textual  discursiva,  utilizando  o  método  como  um  apoio  na  elaboração  dos 

procedimentos  que  consideramos  mais  adequados  ao  estudo.  Neste  contexto,  buscamos 

auxílio nas palavras de Moraes e Galiazzi (2011, p. 46), que defendem que a  análise textual  

discursiva “[...] pode ser concebida como um processo auto-organizado de produção de novas 

compreensões em relação aos fenômenos que examina”. Para os autores, essa abordagem de 

análise se organiza em torno de quatro focos: 1. Desmontagem dos textos – compreende o 

exame detalhado dos mesmos, fragmentado-os em unidades menores para facilitar o estudo 

dos  fenômenos;  2.  Estabelecimento  de  relações  –  envolve  a  construção  de  relações  e  a 

categorização dessas unidades textuais; 3. Captando o novo emergente – envolve a tentativa 

de  uma  nova  compreensão  através  da  combinação  dos  elementos  construídos  nas  etapas 

anteriores; e 4. Processo auto-organizado – os autores defendem que o ciclo de análise, ainda 

que composto por elementos previamente definidos, seja entendido como um processo auto-

organizado,  em que  emergem novos  entendimentos,  que  não  podem ser  necessariamente 

previstos (MORAES; GALIAZZI, 2011).

Prosseguindo  com  as  análises,  estabelecemos  alguns  passos  para  a  investigação  dos 

documentos levantados na etapa da pesquisa documental. Inicialmente, fizemos uma primeira 

leitura dos documentos escolhidos, para termos uma visão geral do conteúdo e escolhermos as 

formas de organização do material. Na etapa seguinte, realizamos a categorização dos textos, 

inicialmente  de  acordo  com  o  tipo  de  documento,  como,  por  exemplo,  artigos,  editais, 

decretos, livros, dentre outros. Em seguida, fizemos uma nova organização de acordo com a 

cronologia do material investigado. Por fim,  trabalhamos com a análise qualitativa, crítica e 

reflexiva dos documentos selecionados e organizados.

No decurso da pesquisa,  foi  preciso repetir  algumas vezes  os passos  de investigação que 

apresentamos  para  que  fosse  possível  compreender  o  conteúdo  de  alguns  dos  materiais 

analisados,  principalmente  para  compreender  as  ideologias  presentes  nos  documentos. 

Processos  de  leitura  e  releitura  podem  ajudar  a  detectar  a  necessidade  de  criar  novos 

procedimentos de abordagem dos documentos, bem como tornar as análises mais fortes e 

consistentes.
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CAPÍTULO  1 –  EDUCAÇÃO,  COMUNICAÇÃO  E  TECNOLOGIAS  DIGITAIS  NA 
CONTEMPORANEIDADE

O objetivo deste capítulo é apresentar nossa concepção a respeito das potencialidades das 

tecnologias digitais para a Educação. Para isso, inicialmente fazemos uma breve reflexão a 

respeito  da evolução das  tecnologias  digitais,  incluindo os  processos  de  digitalização e  a 

convergência  de  mídias,  considerando como o  avanço destas  tecnologias  proporcionou,  e 

continua proporcionando, profundas mudanças nos mais diversos segmentos da sociedade, 

principalmente  por  expandir  as  mobilidades  física  e  informacional,  ampliando  as 

possibilidades  de  produção  e  organização  de  informações,  em  suas  diferentes  formas  e 

variados tipos de conteúdos (imagens, áudios, vídeos, textos,  softwares, mensagens, dentre 

outros),  envolvendo  novas  maneiras  de  entreter,  pensar,  sentir,  viver,  revolucionando  as 

práticas  de  comunicação  e  contribuindo  para  a  produção  e  circulação  de  saberes, 

potencializando o desenvolvimento de uma cultura tipicamente contemporânea, a cibercultura 

ou cultura digital.

Destacamos  também  os  movimentos  do  software livre  e  das  licenças  autorais  abertas, 

Creative Commons e a General Public License, juntamente com nossas reflexões sobre alguns 

elementos que entendemos ser potencialmente intrínsecos a esses movimentos, tais como a 

democratização do acesso a informação e a autoria compartilhada e colaborativa de saberes, 

que consideramos fundamentais para a construção de uma educação pautada por práticas de 

produções coletivas e pela livre circulação de ideias, que não esteja fundamentada no controle 

do conhecimento e no incentivo ao consumo de informação pronta.

1.1 Tecnologias digitais na sociedade

Vivemos em uma época de frequentes e cada vez mais rápidas transformações,  em que a 

busca por informação e a comunicação estão presentes em grande parte das nossas atividades. 

O advento e a constante evolução das tecnologias digitais vêm modelando novos espaços e 

tempos, encurtando distâncias, produzindo mudanças culturais, alterando os cenários político 

e  econômico,  modificando  e  criando  novos  costumes  e  práticas  sociais.  No  contexto 

contemporâneo,  essas  tecnologias  potencializam  as  possibilidades  de  acesso,  produção  e 

compartilhamento de informações e diversos tipos de conteúdo de uma maneira nunca antes 

vista,  favorecendo  uma intensa  comunicação  em que  ideias  se  entrecruzam,  se  unem,  se 

aperfeiçoam.
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Um dos hábitos tradicionais que vem sendo remodelado pelas tecnologias digitais  é o de 

assistir televisão. O costume, que há tempos reunia famílias inteiras nas salas de suas casas 

em frente à TV para acompanhar das novelas aos telejornais, perdeu espaço para os serviços 

de vídeo por demanda (on demand) na internet, muito graças à comodidade oferecida. Essas 

plataformas  de  vídeo  oferecem  como  uma  das  principais  vantagens  a  possibilidade  de 

assumirmos o controle da programação e não aguardá-la passivamente, criando nossa própria 

“grade”  de  horários,  sem  intervalos  comerciais,  assistindo  a  vários  filmes  ou  séries  em 

sequência, no momento em que nos for conveniente, utilizando o computador ou assistindo 

diretamente nas  Smart TVs que dispõem de acesso à internet, com um custo de assinatura 

geralmente mais em conta que o cobrado pelas operadoras de TV por assinatura tradicionais. 

O  YouTube,  também uma plataforma  on demand, além de  permitir  o  acesso  gratuito  e  a 

postagem de vídeos amadores, comporta diversos canais com produção profissional, muitos 

dos quais remunerados pelas publicidades que antecedem ou que são inseridas nos vídeos, o 

que propiciou, inclusive, o surgimento de uma das atividades mais rentáveis da atualidade, a 

dos “Youtubers”23.

Neste  cenário  evolutivo,  temos  a  portabilidade,  a  miniaturização  e  a  mobilidade  como 

algumas das principais características das tecnologias digitais na contemporaneidade. Se há 

algum tempo os artefatos computacionais estavam sempre presos a ambientes físicos, fixos 

por cabos, de energia elétrica e de acesso à rede, os dispositivos móveis, tais como laptops, 

notebooks, tablets, celulares e smartphones, trouxeram as vantagens da mobilidade e também 

da portabilidade24, podendo ser manuseados nos mais diferentes locais e horários, passando a 

compor  o  cotidiano  de  uma  parcela  considerável  da  população,  que  faz  uso  destes  para 

atender várias das suas demandas, pessoais ou profissionais.

Dessa forma, o advento e a evolução das tecnologias digitais possibilitaram tanto um maior 

acesso  à  informação,  quanto  à  criação  de  novas  linguagens  e  maneiras  diversas  de  nos 

relacionarmos,  construirmos  e  socializarmos  novos  saberes.  A  evolução  tecnológica, 

23 Qualquer pessoa que crie os vídeos e poste na plataforma; entretanto, o termo geralmente faz referência aos 
que conseguem maiores audiências (ou número de visualizações). O faturamento está diretamente relacionado à 
popularidade dos vídeos ou do canal, sendo que alguns dos mais populares chegam a faturar algumas centenas de 
milhares de dólares. Estimativa de quanto ganham alguns dos youtubers com mais visualizações no Brasil. 
Disponível em: <http://virgula.uol.com.br/geek/sabe-quanto-os-youtubers-brasileiros-ganham-temos-uma-
estimativa/#img=2&galleryId=1056594>. Acesso em: 17 mai. 2016
24 Alguns autores, tais como Lucia Santaella (2013), diferenciam os dispositivos móveis entre os dotados de  
mobilidade e os que possuem apenas portabilidade (dispositivos portáteis). Segundo a autora, a portabilidade 
possibilita o fácil transporte e a utilização dos dispositivos em qualquer lugar, com ou sem acesso a internet,  
porém, estes não podem ser utilizados em movimento (ou até podem, mas com limitações, principalmente em 
virtude das dimensões menos compactas, categoria em que se encaixariam, por exemplo, os  laptops), o que é 
plenamente possível para os dispositivos móveis dotados de mobilidade. Entretanto, nesta tese, indicaremos os 
dispositivos em análise sempre como dispositivos móveis.
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conforme  Manuel  Castells  (1999),  deu  início  a  profundas  transformações  na  sociedade 

contemporânea, que vem se estruturando cada vez mais em torno das tecnologias, tendo como 

alicerces para as suas atividades a comunicação e a troca de informações. Para o autor, essa 

“sociedade em rede” organiza-se através de redes tecnológicas, estruturas fluidas, dinâmicas e 

abertas que podem se expandir indefinidamente, possibilitando profusas e variadas formas de 

relações sociais entre os seus componentes interconectados.

Todavia,  o  mesmo  autor  refuta  o  que  chama  de  “dilema  do  determinismo  tecnológico”, 

pontuando que a tecnologia não determina a sociedade, assim como a sociedade também não 

pode precisar  o  curso da inovação tecnológica,  uma vez que diversos  fatores,  como,  por 

exemplo, a criatividade, iniciativas diversas, dentre outros, podem interferir nessa trajetória. 

Em  complemento  a  essa  afirmação,  o  autor  destaca  que  ambas  estão  interligadas  e  em 

constante interação, tendo em vista que “[...] a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não 

pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 1999, 

p. 43).

Na mesma linha de pensamento, Pierre Lévy (1999) analisa a sociedade em rede sob o nome 

de cibercultura e defende ser impossível separar os objetos técnicos do ser humano, à medida 

que os primeiros são materiais elaborados através da ação humana em determinadas época e 

sociedade, sob influência de um conjunto de ideias e valores, sendo interpretados e utilizados 

de diferentes maneiras pelos mesmos seres que os concebem, tese semelhante a defendida por 

Lima Jr.  (2004, p.  403),  quando afirma que “[...]  refletir  a tecnologia é refletir  o próprio 

homem, porque o ser humano está totalmente implicado na tecnologia e a tecnologia está 

totalmente implicada no humano [...]”.

Partindo  da  compreensão  dos  autores  supracitados,  entendemos  que  as  tecnologias  são 

constituídas  de  acordo  com as  necessidades,  interesses  e  práticas  desenvolvidas  em uma 

organização social, em um determinado contexto histórico, e redefinidas conforme os atores 

sociais apropriam-se delas e lhes dão novos significados, não sendo possível compreendê-las 

descontextualizadas da sociedade em que estão inseridas, considerando ainda os mais diversos 

cenários, tais como o político, econômico, ideológico, dentre outros. Portanto, as tecnologias 

não podem ser consideradas neutras.

No  tocante  especificamente  ao  papel  das  tecnologias  digitais  na  constituição  das  redes 

comunicacionais, Castells (2005) pontua ainda que, embora seja incontestável a existência 

histórica de diversas formas de constituição de redes de informação e de relações que não 

necessariamente  fluam  através  de  um  suporte  digital,  de  redes  digitais,  a  evolução  das 

tecnologias  digitais  forneceu  uma  base  estrutural  que  possibilitou  ampliar  o  alcance  e  a 
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abrangência dessas organizações sociais, alargando suas fronteiras, sendo ao mesmo tempo 

flexíveis, adaptáveis e descentralizadas.

De fato, ao considerarmos que as constituições sociais se dão através de redes de relações, 

com o estabelecimento de laços e trocas entre os seus participantes, entendemos que as redes 

de informação e comunicação sempre existiram, e que a emergência de uma sociedade em 

rede não é exclusiva da contemporaneidade. Essas redes não dependem necessariamente de 

uma base tecnológica para se constituírem. Contudo, a atual composição de redes de base 

informacional  digital,  apoiadas  pelas tecnologias  digitais,  potencializou novas capacidades 

para formações historicamente conhecidas de redes de comunicação, impactando diretamente 

nas formas contemporâneas de socialidade.

A mobilidade  tecnológica,  por  sua  vez,  modificou  a  forma  como  interagimos  com  as 

tecnologias digitais, uma vez que nos permite dispor dos dispositivos móveis durante todo o 

tempo, favorecendo uma comunicação instantânea, em que, com poucos toques em teclados 

ou telas táteis, podemos, ao menos em potência, manter contato com quem quisermos, em 

qualquer parte do mundo. Essa dinâmica vem afetando substancialmente as relações humanas, 

sobretudo a Educação formal desenvolvida nas escolas, pois nunca foi tão fácil e rápido se 

comunicar, manter-se informado, produzir e compartilhar conteúdos, independente de horário 

e local físico em que estejamos.

O uso dos dispositivos digitais móveis, cada vez mais comuns em nosso cotidiano e nos mais 

diversos espaços públicos e privados, afetou inúmeras atividades, nas mais diferentes áreas. 

Com a ampla variedade de serviços e aplicativos disponíveis livremente, para instalação nos 

dispositivos ou para serem manipulados diretamente via internet, podemos atender, a qualquer 

momento, tanto demandas pessoais (como ler um livro,  fazer pesquisas, compras, estudar, 

participar  de  redes  sociais,  utilizar  aplicativos  para  comunicação  instantânea)  quanto 

profissionais  (acessar  sistemas  empresariais  e  de  correio  eletrônico  (e-mail)  corporativos, 

servidores de data center), dentre outras atividades.

Mais recentemente,  com o aumento de aplicações e serviços de computação “em nuvem” 

(cloud computing), estenderam-se as possibilidades de mantermos arquivos e aplicativos em 

máquinas de grande poder computacional (servidores) na internet (sendo “nuvem” a metáfora 

adotada  para  representá-la),  com a  conveniência  de  acessá-los  e  manipulá-los  através  de 

diferentes  dispositivos,  incluindo  os  móveis,  a  partir  de  qualquer  local  com  conexão  a 

internet, ao invés de ter esses arquivos e programas replicados em vários equipamentos (no 

computador  de  casa  ou  do  trabalho,  no  laptop,  no  tablet,  ou  em  um  HD  externo,  por 

exemplo). Neste caso, tanto o acesso quanto o compartilhamento ficam mais simples, pois os 
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dados e as aplicações permanecem disponíveis “em um mesmo lugar”, para serem acessados a 

distância, via internet, por quantas pessoas tiverem permissão para tal (individualmente ou em 

grupo), como se elas estivessem manipulando todo o conteúdo localmente, sem o ônus de 

ocupar  espaço  de  armazenamento  e  maiores  recursos  de  processamento  do  seu  artefato 

computacional.  Diante  dessa  comodidade,  é  provável  que  muitas  pessoas  já  utilizem  a 

computação em nuvem sem nem se dar conta – uma vez que não é necessário compreender o 

seu  conceito25 para  dispor  dos  seus  serviços  –,  principalmente  quando  manipulam  e 

disponibilizam  arquivos  (documentos  de  texto,  planilhas,  imagens,  vídeos,  informações 

pessoais,  por  exemplo)  em  serviços  de  armazenamento  e  compartilhamento  virtuais  na 

internet,  como  o  Open365,  Dropbox,  Google  Docs,  Flickr,  Instagram,  Youtube, dentre 

diversos outros.

André Lemos (2009a) propõe três dimensões fundamentais para a mobilidade, que se inter-

relacionam e produzem impactos mútuos: o pensamento, a física e a informacional. O autor 

entende que  comunicação,  mobilidade,  espaço e  lugar  não podem ser  dissociados,  pois  a 

comunicação seria também uma forma de fazer a informação se mover, transitar entre lugares. 

Nesta  perspectiva,  a  mobilidade  dos  dispositivos  em rede  consegue  estender  as  práticas 

comunicacionais, aliando e ampliando as mobilidades física (do corpo) e informacional, uma 

vez que nos permitem transitar pelos espaços físicos ao mesmo tempo em que navegamos 

pelas redes informacionais, possibilitando o consumo mas também a capacidade de produzir e 

circular imediatamente a informação, sem a necessidade de intermediários.

Assim, com a mobilidade física aliada à mobilidade informacional (LEMOS, 2009a, 2009c; 

SANTAELLA,  2010,  2013),  temos  um  cenário  de  possibilidades  de  locomoção 

comunicacional sem precedentes. Podemos, por exemplo, transitar por diferentes espaços ao 

mesmo tempo em que documentamos a realidade ao redor, criando nossas narrativas através 

de fotos, vídeos, textos, comunicação com outras pessoas, postando tudo nas redes sociais ou 

compartilhando  através  de  aplicativos  de  mensagens  instantâneas  ou  em  textos  mais 

elaborados  postados  em  blogs  e  fóruns.  Dessa  forma,  além  da  intensa  interação  social, 

podemos  atuar  também de  maneira  solidária,  quando,  por  exemplo,  alertamos  às  nossas 

comunidades ou redes de interagentes sobre eventuais bloqueios de ruas que impeçam o livre 

trânsito  de  pedestres  ou  automóveis,  possibilitando-os  procurar  outra  rota;  ou  quando 

25 O  autor  Cezar  Taurion  (2009)  utiliza  interessante  analogia  para  a  compreensão  do  conceito  de  Cloud 
Computing: a rede de fornecimento de energia elétrica. Para utilizarmos um eletrodoméstico ou acendermos uma 
lâmpada em nossas residências, basta pressionar um botão (ou interruptor, no caso da lâmpada). A complexidade  
da geração, fornecimento e distribuição da energia ficam ocultas para o consumidor, assim como os recursos 
computacionais da “nuvem”.
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informamos  sobre  uma  feira  cultural  que  acontece  em nosso  bairro,  dentre  outros,  tudo 

instantaneamente, no exato momento em que os eventos ocorrem.

Nestes  casos,  a  produção  e  a  divulgação  mais  ampla  da  informação,  que  antes  estavam 

basicamente  restritas  aos  que  controlavam os  meios  de  comunicação,  ganham uma nova 

dinâmica com as inúmeras possibilidades dos dispositivos digitais aliados à mobilidade, se 

alastrando mais rapidamente através de uma infinidade de contatos do que se fosse divulgada 

através de meios de comunicação tradicionais, como a televisão e o jornal. Assim, o controle 

dos  processos  comunicacionais  e  informacionais  se  expandem do  centro  emissor  para  as 

bordas, onde os outrora receptores passivos da informação verticalizada passam a contar com 

a  possibilidade  de  também integrar  a  emissão,  horizontalizando  o  processo,  interagindo, 

interpretando, modificando e fazendo os conteúdos circularem, conflitando com o monopólio 

informacional  das  grandes  empresas  de  mídia  global.  Dessa  forma,  como  pontua  o 

pesquisador Henry Jenkins (2009),

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 
sobre  produtores  e  consumidores  de  mídia  como  ocupantes  de  papéis 
separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 
acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 
completo. (JENKINS, p. 31)

Para além de reduzir distâncias, potencializar a comunicação e o rápido acesso a informação 

independente  da  localização física,  a  mobilidade  dos  dispositivos  também possibilita  que 

ocupemos as ruas e praças das cidades, provocando um movimento contrário ao da era pré-

mobilidade, quando nos fechávamos em nossas casas, em lan houses ou em qualquer local 

que dispusesse de um link de acesso a internet.

O ativismo nas (e organizado pelas) redes digitais, por exemplo, não é algo tão recente, como 

nos  mostra  Nelson  Pretto  (2013a),  que  já  ressaltava  no  ano  de  2011  a  importância  da 

comunicação em rede para a organização de diversos movimentos reivindicatórios, dentre eles 

os que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, conjunto de manifestações cujo ápice se 

deu em 2011, resultando na derrubada de alguns dos ditadores do mundo Árabe, e o Ocuppy 

Wall Street (Ocupe Wall Street), ocorrido no mesmo ano, com protestos organizados em torno 

da crise econômica mundial.  Estes casos exemplificam que o uso das redes sociais  já há 

alguns anos emerge como mais  uma maneira  das pessoas  expressarem suas opiniões,  nas 

quais, potencialmente, qualquer um pode “ganhar voz”, ter participação ativa e se organizar 

em prol de interesses comuns (ou mesmo individuais), e emitir seus pontos de vista, como, 
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por exemplo, postar críticas a respeito de produtos ou serviços, fazer ou participar de enquetes 

sobre a insatisfação com determinadas ações de políticos, dentre outras. Várias das recentes 

manifestações no Brasil, como os protestos pró e contra o Governo Federal realizados no mês 

de março de 201526, que se repetem em vários outros momentos, como em agosto de 201627, 

também foram fortemente organizadas e difundidas através das redes sociais, conseguindo 

uma  notoriedade  e  repercussão  que  dificilmente  teriam  sem  o  envolvimento  das  redes 

tecnológicas digitais de comunicação.

Assim, reforçadas pelo ativismo nas redes sociais digitais e potencializadas pela mobilidade 

dos meios de acesso, as discussões políticas ganham espaço nas redes e também voltam às 

ruas,  em movimentos  organizados ou espontâneos,  muitos  sem a participação de partidos 

políticos  ou  entidades  sindicais.  Os  debates  ganham  então  amplitude  e  não  ficam  mais 

restritos  a  recintos  fechados,  onde  representantes  de  setores  hegemônicos  e  os  interesses 

partidários  decidem  os  destinos  da  sociedade,  possibilitando  a  reorganização  do  espaço 

público também fora das instituições (ajudando a pressionar os tomadores de decisão). Da 

mesma forma, assim como vídeos de ações de grande impacto coletivo são gravados com 

celulares, tablets e smartphones e disponibilizados para a ampla visualização em plataformas 

de vídeo na internet,  além de em  blogs e nas redes sociais,  também um cidadão comum, 

munido  dos  seus  gadgets conectados  à  rede,  pode  criar  vídeos  retratando  os  problemas 

cotidianos da sua comunidade, muitas vezes distantes e desconhecidos (ou ignorados) pelas 

esferas competentes, reclamando da atuação da limpeza pública, da insegurança ou da falta de 

iluminação  em  sua  rua,  circulando  essas  informações  e  articulando  soluções  via  rede, 

cobrando às autoridades, dentre tantos outros exemplos.

Neste contexto, a manipulação informativa, enfim, perde parte da força com o advento dessas 

mídias  contemporâneas  (obviamente,  sem  subestimar  o  poder  que  a  mídia  impressa  e, 

principalmente,  a  televisiva  ainda  possuem,  particularmente  pela  capacidade  de  moldar 

opiniões), que, interconectadas em rede, possibilitam, além da pluralidade de pontos de vista – 

que  deve  ser  considerada  e  enaltecida,  em respeito  às  divergências  –,  uma comunicação 

horizontal  (em  consonância  com  o  proposto  por  Lévy  (1999),  onde  os sujeitos  da 

26 Protestos organizados para os dias 13 e 15 de março de 2015, tendo como elemento central o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff. As manifestações do primeiro dia foram contrárias à questão, enquanto as do dia 15 
foram quase que predominantemente a favor. Disponível em: 
<http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/acompanhe-os-protestos-de-13-de-marco-em-todo-o-brasil-
401.html>. Acesso em: 16 mar. 2015.
27 Mobilizações organizadas para pressionar os senadores a votar contra o julgamento da então presidenta 
afastada Dilma Rousseff no rito do impeachment. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/08/movimentos-vao-hoje-as-ruas-contra-o-golpe-do-
impeachment-2301.html>. Acesso em: 15 ago. 2016.
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comunicação dividem o mesmo contexto, em parceria direta, sem hierarquia) e instantânea, de 

trocas de informações e saberes, que se fortalece e se abre à circulação de todo o tipo de 

mensagens e códigos.

Também,  a  disponibilidade  de  vários  aplicativos  combinados  à  geolocalização  (Global  

Positioning  System  –  Sistema  de  Posicionamento  Global,  ou  simplesmente  GPS)  vem 

favorecendo novas formas de interação entre pessoas e ambientes, possibilitando uma maior 

integração dos dispositivos móveis ao nosso cotidiano, e, da mesma forma, nos aproximando 

das ruas, uma vez que, de maneira geral, sair de casa com os dispositivos é parte fundamental 

para usufruir plenamente dos atributos desses aplicativos. Nesta categoria temos como um dos 

exemplos o Waze, aplicativo de mapeamento de trânsito que fornece em tempo real várias 

informações, dentre elas quais seriam as melhores rotas para evitar congestionamentos.  O 

sistema funciona de modo colaborativo, pois é a partir dos dados coletados dos aparelhos 

móveis que contenham o aplicativo ativo que as sugestões de caminho são criadas. Outro 

exemplo é o Pokémon Go, game lançado no ano de 2016 no Brasil, que também através do 

GPS  possibilita  a  localização  de  jogadores  e  personagens  virtuais,  que  são  caçados  e 

capturados em ambientes reais, nas ruas, bairros, parques, dentre outros, transformando esses 

locais  em  verdadeiros  pontos  de  encontro  dos  aficionados  pelo  jogo,  favorecendo  a 

aproximação e não o distanciamento das pessoas.

A respeito dos usos dos dispositivos móveis, a décima quinta edição da pesquisa F/Radar, 

(F/NAZCA, 2015),  realizada em março de 2015 pela F/Nazca,  contando com o apoio do 

instituto de pesquisa Datafolha, traz dados importantes sobre a utilização da internet móvel no 

Brasil. Dos 107 milhões de brasileiros que acessam a internet, 87 milhões o fazem via celular 

(a pesquisa não diferencia celulares e smartphones), sendo que o acesso por esse dispositivo 

dobrou  nos  últimos  dois  anos,  ainda  segundo  a  pesquisa.  Com  relação  aos  conteúdos 

acessados, redes sociais e aplicativo de mensagens instantâneas lideram as preferências, sendo 

o Facebook o mais popular, seguido pelo Whatsapp e o Google+. A pesquisa aponta ainda que 

quatro em cada dez entrevistados que acessam a internet por celular já usaram algum serviço 

de  geolocalização,  sendo que os  três  principais  motivos  apontados  foram:  “Para  fugir  do 

trânsito e/ou para traçar itinerário/trajeto”, com 23%; “Para dizer aos amigos onde estava” e 

“Para chamar táxi”, ambos com 10% (F/NAZCA, 2015, p. 10).

A pesquisa demonstra a importância dos celulares (ou  smartphones) como porta de entrada 

das redes digitais para uma grande parcela da população, principalmente para as chamadas 

classes C e DE, que foram as que apresentaram um maior crescimento no acesso a internet 

móvel (F/NAZCA, 2015). Esses aparelhos, além da mobilidade proporcionada, são, em geral, 
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mais  baratos  do que os  tablets e  laptops,  e  a  grande maioria,  mesmo os  mais  modestos, 

possuem  acesso  sem  fio  a  internet  e  um  desempenho  que  possibilita,  ao  menos,  usar 

aplicativos de mensagens instantâneas. Assim, percebemos cada vez mais pessoas nas ruas, 

nos ônibus, em filas de cinema, nos mercados e  shoppings,  dentre diversos outros locais, 

principalmente os que possibilitam o acesso Wi-Fi gratuito, “grudadas” aos seus aparelhos, 

digitando freneticamente, participando do contexto digital. Grande parte apenas consumindo 

informação, é verdade, porém, muitos que até pouco tempo não dispunham de meios para 

divulgar  a  sua  mensagem,  também  estão  contribuindo,  produzindo,  interagindo  e  se 

articulando ativamente nas (e através das) redes.

Consequentemente,  temos um mercado de tecnologias digitais,  destacadamente as móveis, 

que vem apresentando um crescimento  consistente  nas  últimas  décadas,  tornando-se mais 

acessíveis com o declínio da média de preços dos dispositivos e da conectividade internet, 

desencadeando mudanças socioculturais que ampliaram as possibilidades de comunicação e 

da emissão de conteúdos e ideias, nos fazendo crer, concordando com Costa (2008, p. 78), o 

quanto “[...] as novas gerações serão formadas numa cultura em que a dinâmica parece ser a 

da mobilização física promovida por um espaço virtual,  ao qual se está permanentemente 

ligado, não importando onde se esteja”.

O surgimento das  tecnologias  digitais  contemporâneas foi  possível  graças  ao processo de 

digitalização, que viabilizou a representação dos mais variados tipos de signos no formato 

digital, revolucionando as formas de criar, armazenar, manipular e difundir conteúdos, nas 

mais diferentes linguagens, intensificando o surgimento de novos processos informacionais, 

comunicacionais e de produção de saberes.

1.2 A (r)evolução digital

A relação entre os dispositivos tecnológicos e as formas como nos comunicamos passaram por 

sensíveis mudanças. No curso da evolução tecnológica, as informações, que anteriormente só 

podiam ser gravadas e reproduzidas analogicamente, passaram também a ser representadas no 

formato digital, permitindo novas maneiras de criar, manipular, armazenar e propagar os mais 

diversos tipos de conteúdo. Nos sistemas analógicos, um dado pode ser representado através 

de uma onda contínua no tempo, que apresenta uma variação infinita de valores dentro de um 

determinado  intervalo.  Já  nos  sistemas  digitais,  os  dados  são  representados  através  de 

variações discretas (não contínuas), finitas e bem definidas de valores numéricos.
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Para facilitar  a compreensão,  ilustramos a diferença entre os sistemas usando a forma de 

representação das horas em dois tipos de relógio: um relógio analógico possui marcações 

definidas para as horas, os minutos e os segundos. Entretanto, como os ponteiros se movem 

continuamente, eles podem assumir infinitos valores dentro de um intervalo qualquer, como, 

por exemplo, entre 12 horas e 12 horas e um segundo. Como este segundo está dividido em 

várias outras grandezas (ou valores intermediários), que seriam as suas frações (décimos de 

segundo, centésimos, milésimos...),  o seu ponteiro passa por todas essas frações de tempo 

continuamente, mesmo que na maioria dos relógios analógicos elas não sejam representadas, 

ou seja, não existem marcações ou ponteiros específicos para elas. Já um relógio digital vai 

mudar diretamente de um valor para o outro, de 12:00:00 para 12:00:01 (usando o mesmo 

exemplo),  desconsiderando  os  valores  intermediários.  Caso  esse  mesmo  relógio  digital 

representasse  os  décimos  de  segundo,  ele  saltaria  diretamente  de  12:00:01:00  para 

12:00:01:01, continuando a desprezar as grandezas intermediárias, e assim sucessivamente.

Os  artefatos  computacionais  digitais  processam  dados  apenas  sob  a  forma  de  números, 

expressos no sistema binário de codificação, que utiliza somente dois valores para representar 

os dados: “um” e “zero”. Cada “um” ou “zero” é chamado de “bit”, que é a contração de 

“binary digit” (dígito  binário)  e  representa a  menor unidade de um dado em um sistema 

computacional.

Esses artefatos não são capazes de processar diretamente códigos analógicos (imagens e sons, 

por  exemplo),  sendo  necessário  convertê-los  para  a  codificação  digital.  Como  exemplo, 

citamos  um  hipotético  processo  de  gravação/reprodução  de  informações  em  ambos  os 

formatos: ao registrarmos um sinal (ou código) analógico, o som da nossa voz, por exemplo, 

diretamente em um equipamento analógico, como em um antigo gravador de fitas magnéticas, 

do tipo cassete, este sinal será captado e gravado em forma de uma onda contínua, que pode 

assumir grande número de frequências (teoricamente um número infinito), ou de valores. Para 

reproduzirmos  esse  sinal  armazenado,  a  fita  deverá  ser  interpretada  também  por  um 

dispositivo analógico, um toca-fitas, com o sinal enviado para um alto-falante e convertido em 

som para que possamos ouvir a gravação. Já ao realizarmos o mesmo processo de gravação 

em  um  equipamento  digital,  cada  onda  analógica  gerada  precisará  ser  convertida  em 

sequências  numéricas  (de  uns  e  zeros),  que  poderão  ser  armazenadas  para  posterior 

reprodução. Esse processo de conversão na forma de representar um código analógico para o 

formato  digital  é  conhecido  por  digitalização,  que  seria,  resumidamente,  a  atribuição  de 

sequências numéricas de bits para fenômenos analógicos, permitindo que estes sejam tratados 

por todo dispositivo digital, não se resumindo apenas aos computadores.
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O processo de digitalização também ocorre em diversas outras áreas. Há algumas décadas, 

apenas  o  formato  analógico  era  empregado  tanto  nas  telecomunicações  quanto  nas 

transmissões  de  TV,  por  exemplo.  No  caso  da  telefonia,  utilizando  o  formato  analógico 

podíamos transmitir  apenas sinais analógicos,  como,  por exemplo,  nossa voz,  sendo estes 

sinais  em  geral  mais  vulneráveis  a  ruídos  indesejados,  que  podiam  até  prejudicar  o 

entendimento da mensagem. Com a mudança para a plataforma digital, além da redução das 

interferências,  foi  possível  aumentar  a  oferta  de  serviços,  como,  inicialmente,  incluir  a 

identificação de chamadas. A TV também segue a mesma tendência da telefonia. A migração 

do sistema aberto de televisão para formato digital28 proporcionou, em um primeiro momento, 

uma melhora na qualidade geral da transmissão, permitindo ganhos em termos de imagem e 

som. Para uma próxima fase, a promessa é que tenhamos acesso a vários outros recursos até 

então  indisponíveis  com  o  sinal  analógico,  como  aplicações  interativas,  dentre  outros 

serviços.

Assim, a partir do momento em que se torna possível representar os mais variados tipos de 

mensagens no formato digital, temos o início de uma revolução na maneira como criamos, 

armazenamos,  manipulamos  e  reproduzimos  conteúdos,  potencializando novas  práticas  de 

comunicação, de produção de conhecimentos e cultura. A grande quantidade de informações 

codificadas digitalmente, como já nos apontava Pierre Lévy (1999), deve-se em função das 

características apresentadas pelo formato digital:

[…] a digitalização permite um tipo de tratamento de informações eficaz e 
complexo, impossível de ser executado por outras vias […] A informação 
digitalizada pode ser processada automaticamente, com um grau de precisão 
quase absoluto, muito rapidamente e em grande escala quantitativa. Nenhum 
outro processo a não ser o processamento digital reúne,  ao mesmo tempo, 
essas quatro qualidades. A digitalização permite o controle das informações e 
das  mensagens  “bit  a  bit”,  número  binário  a  número  binário,  e  isso  na 
velocidade de cálculo dos computadores. (LÉVY, 1999, p. 52)

28 A migração total para o sistema de TV digital aberta ainda não ocorreu no Brasil. A perspectiva é que isto 
aconteça até 2018, quando, estima-se, o sinal digital esteja ao alcance de toda a população. Quando isto ocorrer, 
o sinal analógico para televisores será completamente desativado. Disponível em: 
<http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/111974524/tv-analogica-so-acabara-apos-acesso-de-toda-a-populacao-a-tv-
digital-diz-governo>. Acesso em: 10 jan. 2016. Operadoras de TV por assinatura, cujo acesso é liberado apenas 
para assinantes que pagam pelo serviço, já oferecem transmissão via sinal digital. Entretanto, isto não significa 
necessariamente que os recursos prometidos, como, por exemplo, serviços ampliados de interatividade (acesso a 
saldo bancário, compras, dentre outros) já estejam disponíveis, pois, em geral, os assinantes atualmente têm 
acesso somente a programação dos canais (filmes, séries, novelas, dentre outros), sejam eles fechados ou abertos. 
Disponível em: <http://www.dtv.org.br/index.php/diferencas-entre-tv-digital-aberta-e-tv-por-assinatura>. Acesso 
em: 07 set. 2016.
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Já para Santaella (2010, p. 71-72), em complemento a argumentação de Lévy, “O aspecto 

mais espetacular da era digital está no poder dos dígitos para tratar toda informação, som, 

imagem,  vídeo,  texto,  programas  informáticos,  com  a  mesma  linguagem universal  [...]”, 

considerando  ainda  que,  com  o  advento  da  digitalização,  estaríamos  vivenciando  uma 

revolução informacional e comunicacional sem precedentes, também classificada, segundo a 

autora, como uma “revolução digital”.

Com o processo de digitalização, os conteúdos transformados em números são manipulados 

através de operações lógicas e aritméticas – em uma camada de mais baixo nível, longe do 

controle  do  interagente  –,  executadas  muito  rapidamente  e  com precisão  seja  qual  for  o 

artefato computacional.  Dessa forma,  podemos,  por  exemplo,  utilizando um aplicativo de 

edição  de  imagens,  alterar  um  desenho  (produzido  diretamente  em  um  computador  ou 

capturado através de um scanner29), aumentando o seu brilho e nitidez ou ressaltando alguma 

cor, dentre diversas outras modificações possíveis. Podemos também editar um vídeo e inserir 

trechos  de  outros  vídeos,  ou  de  músicas;  adicionar  legendas  em  texto  ou  animações, 

combinando  diversos  tipos  de  conteúdos,  criando  novas  produções,  dentre  um  número 

ilimitado de intervenções possíveis, nos mais diferentes tipos de conteúdos digitais.

É a característica imaterial (intangível) das produções no formato digital que confere essas 

infinitas  possibilidades  de  manipulação  aos  interagentes,  como  argumenta  Marco  Silva 

(2008), que podem criar, interferir e modificar os mais variados tipos de conteúdos de acordo 

com suas  preferências,  sendo  estes  alguns  dos  atributos  que  enfraquecem alegações  que 

consideram as tecnologias digitais apenas como meios mais “sofisticados” para a transmissão 

de informações.

Outra  característica  da  codificação  digital  é  a  possibilidade  de  copiarmos  conteúdos 

indefinidamente.  Ao  manipularmos  um  conteúdo  digital  em  um  artefato  computacional 

qualquer,  um  arquivo  de  texto,  uma  imagem,  uma  música  ou  um  vídeo,  por  exemplo, 

podemos criar cópias idênticas, e que não se desgastam com o tempo, pois o conteúdo será 

representado sempre pelas mesmas sequências de números, os bits, que poderão ser copiados 

e  armazenado nos  mais  diversos tipos  de suporte  (Cds,  Dvds,  Cartões  de memória  flash, 

discos rígidos,  dentre outros), mantendo as características originais. Os dados em formato 

digital também podem ser compactados para diminuir o tamanho dos arquivos e economizar 

espaço físico de armazenamento. Já no caso de uma gravação analógica em uma fita cassete, 

utilizando o mesmo exemplo apresentado anteriormente no texto, é grande a possibilidade do 

29 Periférico utilizado para converter imagens (sinais analógicos) em sinais digitais para que sejam processadas 
por um computador.
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som armazenado se degradar com o passar do tempo em virtude do desgaste natural da fita; e, 

ao  criarmos  cópias  consecutivas  (cópia  da  cópia),  a  tendência  é  que  o  som  gravado 

originalmente vá perdendo ainda mais a qualidade.

Além de facilitar a portabilidade física dos dados, armazenando, por exemplo, centenas de 

livros  digitalizados  em  um  único  pendrive ou  cartão  de  memória,  pequenos,  fáceis  de 

transportar  e  que  podem  ser  reconhecidos  por  todo  equipamento  digital  com  interface 

compatível, a digitalização, aliada a compactação e a capacidade de reprodução, permitem 

socializar informações e conteúdos rapidamente, de forma global, através da internet, além de 

também possibilitar  a manipulação desses  conteúdos diretamente na rede,  potencializando 

ações de compartilhamento, de partilha de saberes e da colaboração entre um grande número 

de pessoas. Dessa forma, ao menos em potência, a codificação digital possibilita que qualquer 

pessoa  tenha  condições  para  produzir  e  distribuir  conteúdos,  independente  do  meio  de 

transmissão (ondas de rádio, fibra óptica, satélite, dentre outros), além de também contribuir 

modificando  e  melhorando  os  materiais  disponibilizados  na  rede,  e  redistribuir  tudo 

novamente, em um processo recursivo de criação, favorecendo a cultura do remix (e também 

da  coautoria),  defendida  por  autores  como Nelson  Pretto  (2010a,  p.  314),  que  reforça  a 

riqueza de se propiciar intensos movimentos de comunicação e sinergia, que promovam a 

“Interação e troca entre sujeitos. Interação e troca entre produtos culturais. Recombinagem. 

Remixagem. Nova produção e diálogo permanente com o instituído, produzindo-se, a partir 

daí, novos produtos, novas culturas e novos conhecimentos”.

O processo de digitalização criou novas condições para a convergência de diversas mídias. As 

características  inerentes  ao  formato  digital  possibilitam  o  tratamento  e  a  articulação  de 

diferentes informações – vídeo,  imagem, áudio,  texto – que puderam ser combinadas  nos 

mesmos  suportes  tecnológicos  digitais,  passando  a  integrar  conjuntamente  o  ambiente 

informacional  e  comunicacional.  Esse processo de integração dessas informações,  que foi 

ampliado  com  a  digitalização,  é  chamado  de  multimídia.  Para  Santaella  (2010),  a 

convergência  de  vários  elementos  midiáticos  tradicionais  foi  possível  graças  ao  rápido 

desenvolvimento da multimídia, considerado pela autora um dos aspectos mais importantes da 

evolução digital. Assim, ainda conforme a autora:

Foram assim fundidas, em um único setor do todo digital, as quatro formas 
principais  da  comunicação  humana:  o  documento  escrito  (imprensa, 
magazine,  livro);  o  audiovisual  (televisão,  vídeo,  cinema),  as 
telecomunicações (telefone, satélites, cabo) e a informática (computadores, 
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programas  informáticos).  É  esse  processo  que  tem  sido  referido  pela 
expressão “convergência das mídias” (SANTAELLA, 2010, p.84).

Importante destacar que, embora considerando a quase onipresença das mídias digitais nos 

processos  comunicacionais  atuais,  devemos  compreender  a  convergência  para  além  da 

técnica, em um aspecto mais amplo do que um agregado de tecnologias. Primeiro, porque o 

uso conjunto de mídias não é um processo exclusivo da contemporaneidade digital, pois isso 

já é feito há tempos pelo cinema e a TV, só para citar alguns exemplos, que já se valiam da 

união entre imagem e som para a divulgação de mensagens. Segundo, e principalmente, as 

tecnologias  não  são  os  componentes  mais  importantes  no  processo  comunicativo.  Elas 

estariam  destituídas  de  sentido  se  não  fossem  os  códigos  e  linguagens  que  nelas  se 

configuram (SANTAELLA, 2010; 2013). Por isso, reforçamos que são as possibilidades de 

ampliação  das  mediações  sociais,  e  não  os  meios  onde  elas  ocorrem,  os  aspectos  mais 

importantes dentro desse contexto de convergência de mídias favorecido pelo digital.

Fortalecemos esse entendimento trazendo o argumento de Jenkins (2009), que destaca não 

compreender  a  convergência  somente  como  um  processo  tecnológico,  que  funde  várias 

tecnologias  em  um  mesmo  dispositivo.  Para  o  autor,  a  convergência  representa  uma 

transformação  cultural,  principalmente  a  partir  do  momento  em  que  as  pessoas  são 

incentivadas  a  participar  ativamente  do  processo  de  circulação  de  conteúdos,  procurando 

informações  e  estabelecendo  novas  relações  com materiais  midiáticos  dispersos.  O  autor 

afirma ainda que a convergência simboliza uma mudança de paradigma, pois, enquanto a 

revolução  digital  acreditava  que  as  mídias  antigas  seriam  substituídas  por  novas,  a 

convergência fomenta que as mídias, novas e antigas, vão interagir entre si de maneiras cada 

vez mais complexas, com a introdução de novas tecnologias transformando as funções dos 

meios de comunicação mais antigos:

Desde  que  o  som  gravado  se  tornou  uma  possibilidade,  continuamos  a 
desenvolver novos e aprimorados meios de gravação e reprodução do som. 
Palavras  impressas  não  eliminaram  as  palavras  faladas.  O  cinema  não 
eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi 
forçado a conviver com os meios emergentes. (JENKINS, 2009, p. 41)

A codificação  digital  das  informações,  juntamente  com  o  processo  de  convergência  das 

mídias, foram fatos importantes dentro do contexto da evolução tecnológica. Desde então, os 

artefatos  computacionais  não  pararam  de  evoluir,  passando  de  sofisticadas  máquinas  de 

calcular e escrever a conjuntos integrados de mídias, mais  portáteis, mais accessíveis (em 
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termos  de  custo e  disponibilidade  de  opções  para  compra),  equipados com recursos  para 

gravação  e  reprodução  de  áudio  e  vídeo,  geolocalização,  dentre  outros,  projetados  para 

satisfazer  as  mais  diversas  necessidades  humanas,  com  uma  integração  cada  vez  mais 

acentuada às nossas práticas sociais.

Os  smartphones, por exemplo, são hoje grandes expoentes dessa convergência, não só pela 

transformação  tecnológica  que  uniu  diferentes  recursos  em  um  mesmo  dispositivo,  mas 

também pelas novas experiências sociais e culturais que eles proporcionam. Diferente dos 

primeiros  celulares,  que  eram  usados  basicamente  como  telefones  móveis,  os  aparelhos 

modernos,  além dos vários  recursos que dispõem, têm a mobilidade como grande aliada. 

Além de nos possibilitar ler, enviar e receber mensagens, assistir  vídeos, fotografar,  ouvir 

músicas, agendar compromissos, jogar, instalar vários tipos de aplicativos, permitem também 

produzir os mais diversos conteúdos (gravação de áudio e vídeo, editar textos, dentre diversos 

outros) e compartilhá-los imediatamente, independente de hora ou local, através de múltiplas 

conexões sem fio (seja via Bluetooth, Wi-Fi, 3G ou 4G), proporcionando maior agilidade no 

fluxo das mensagens. 

No  contexto  da  pesquisa,  entendemos  ser  importante  apresentar  um  breve  histórico  da 

transformação tecnológica até o cenário atual permeado pelas tecnologias digitais  móveis, 

principalmente para compreendermos como essa evolução, especialmente das tecnologias de 

base  microeletrônica,  influenciou  nas  práticas  comunicacionais  e  informacionais  de  cada 

época,  com especial  atenção  aos  principais  aspectos  tanto  da  cultura  massiva  quanto  da 

cultura digital contemporânea.

Para  discutirmos  esse  processo  evolutivo  da  tecnologia,  tomaremos  como  base  a  análise 

apresentada por Alex Primo (2008), que evidencia como as tecnologias se transformaram com 

o tempo e como elas mesmas foram responsáveis por transformar o seu próprio tempo, em um 

processo recursivo. Para proceder com sua análise, o autor utiliza a proposta de André Lemos 

(2002), que define o desenvolvimento tecnológico em três grandes fases históricas: a fase da 

indiferença,  que  segue  até  a  Idade  Média;  a  fase  do  conforto,  que  corresponderia  à 

Modernidade; e a fase da ubiquidade, que corresponderia a Pós-modernidade. Primo analisa 

alguns aspectos em cada uma das três fases definidas por Lemos, dentre os quais nos atemos 

prioritariamente aos que entendemos como mais relevantes para a temática da nossa pesquisa: 

a educação, o conhecimento e as principais características tecnológicas típicas do momento 

histórico  de cada  fase.  Para uma maior  compreensão desses  estágios  do desenvolvimento 

técnico  e  tecnológico,  buscamos  articular  o  diálogo  com  outros  autores,  principalmente 
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Castells (1999, 2005), Costa (2008), Lemos (2009a, 2009b, 2009c), Lévy (1999), Santaella 

(2008, 2010, 2013), Silva (2008) e Tanenbaum (2003, 2007).

A fase  da  indiferença  é  a  primeira  a  ser  descrita  por  Primo (2008).  Para  o autor,  o  que 

caracteriza essa sociedade é a quase indiferença com que a técnica era vista, com se fosse algo 

irreal,  tendo como principal característica, segundo Lemos (2002), a mescla entre ciência, 

arte, religião e mito. O conhecimento nessa fase seria um dom divino, concedido por Deus, 

sendo retransmitido indefinidamente e destinado apenas àqueles autorizados a ouvir a voz 

divina. Inicialmente, os processos educacionais se davam informalmente, através da interação 

familiar  ou  via  contatos  pessoais  na  própria  comunidade,  e  se  resumiam  basicamente  a 

reprodução de rituais, crenças, além de técnicas de subsistência. Mais tarde, esses processos 

começaram a ser formalizados, e se davam principalmente em instituições religiosas, como os 

mosteiros, sendo destinados a poucos indivíduos.

Antes do desenvolvimento da escrita, a comunicação dependia prioritariamente da oralidade, 

por isso geralmente ficava restrita a espaços físicos determinados e limitados ao local em que 

os  indivíduos viviam, uma vez que  a  sua propagação dependia  do deslocamento  pessoal, 

através das próprias forças ou usando tração animal, por exemplo. Com o desenvolvimento da 

escrita, o conhecimento também passou a ser registrado em forma de textos – inicialmente 

produzidos  de  forma  manual,  pelos  escribas,  evoluindo  mais  adiante  com a  invenção  da 

imprensa  –  fato  que  ampliou  as  alternativas  de  comunicação,  troca  de  saberes  e  a 

disseminação da cultura, possibilitando também que os registros das narrativas resistissem a 

passagem do tempo, além de reduzir o risco da alteração do significado das mensagens, uma 

vez que a fidedignidade destas não estaria sujeita aos eventuais lapsos de memória nem a livre 

interpretação dos fatos por parte do mediador humano transmissor das mensagens (PRIMO, 

2008).

A passagem das culturas  orais  para a cultura escrita é retratada por Lévy (1999) como a 

primeira grande transformação na ecologia das mídias. Para o autor, a invenção da escrita 

provavelmente  teve  em  seu  tempo  um  efeito  tão  significativo  sobre  a  pragmática  das 

comunicações quanto o provocado pela emergência do ciberespaço, sendo este caracterizado 

como  “[...]  o  novo  meio  de  comunicação  que  surge  da  interconexão  mundial  dos 

computadores”  (LÉVY,  1999,  p.  17).  Se  nas culturas  orais  as  mensagens  eram  sempre 

recebidas nos mesmos tempo e lugar da emissão, com emissores e receptores compartilhando 

uma situação idêntica, e, em geral, um universo semelhante de significação, o advento da 

escrita abriu a possibilidade dos atores da comunicação interagirem indiretamente, uma vez 

que não necessariamente precisariam dividir o mesmo espaço físico.



55

Já a fase do conforto corresponderia, de acordo com Primo (2008), à Modernidade. Segundo o 

autor, a Modernidade, inspirada na obra de Descartes, começou a tratar o conhecimento como 

um processo que deveria ser desenvolvido com base na dúvida eterna, desafiando as tradições, 

em oposição a fase da indiferença,  buscando a verdade através da análise sistemática dos 

fenômenos. Para o autor, se antes as determinações da natureza deveriam ser obedecidas, o 

homem Moderno passa a explorá-la e transformá-la, estabelecendo o seu domínio como forma 

de garantir o progresso econômico e social,  visão produtivista presente em toda a fase do 

conforto. Primo (p. 56-57) utiliza a metáfora da escada, que ilustra "[...] uma sociedade de 

evolução  linear,  a  qual  avança  progressivamente  de  estágios  mais  simples  para  outros 

seguintes melhores e mais complexos", para representar o quão determinista era a visão do 

conhecimento à época, que deveria ser alcançado progressivamente através de uma necessária 

sucessão de eventos, bastando para isso tempo e esforço.

Esse princípio de linearidade para se “alcançar” o conhecimento ainda reverbera, de um modo 

geral, na realidade atual da maioria das nossas escolas, que, como nos aponta Veloso (2014, p. 

71),  “[...] se  organizam em séries  onde as  informações  são  apresentadas  inicialmente  em 

formas mais simples e depois em formas mais complexas [...]”. Dessa maneira, como critica a 

autora, concebe-se que o conhecimento estaria “escrito” nos livros didáticos apresentados aos 

alunos,  que  devem  interpretá-los  para  encontrar  as  respostas  certas  (ou  já  esperadas), 

desestimulando uma construção crítica e reflexiva do conhecimento, através da valorização da 

transmissão e reprodução de conteúdos. 

Com relação a essa ênfase reprodutivista do ensino, em que também se baseava o sistema 

educacional na fase do conforto, Primo (2008, p. 60), analisando as ideias de Magdalena e 

Costa (2003), afirma que os alunos recebem “[...] uma realidade já interpretada e geralmente 

desconectada da sua própria”, uma vez que resta apenas receber passivamente o conhecimento 

produzido por  outrem.  O autor  cita  ainda  a  crítica  de  Paulo  Freire,  que  denomina como 

“bancária” a concepção pedagógica desse modelo educacional marcado pela perspectiva da 

transmissão e “depósito” de conteúdo. Freire (1987, p. 33) combate esse modelo de educação, 

em que o conhecimento deve ser “transferido” pelos que se acham possuidores para aqueles 

que consideram nada saber, em uma concepção de educação “[...] em que a única margem de 

ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”.

O desenvolvimento tecnológico na fase do conforto, juntamente com o industrial, conforme 

relata Primo (2008), promoveram uma mudança radical na comunicação. O Autor, citando 

John B. Thompson (1998), afirma que com o desenvolvimento dos meios de comunicação a 

circulação de informações pôde, enfim, se dissociar do ambiente físico e temporal, permitindo 
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estender o fluxo comunicacional para locais mais afastados, também de forma mais ágil, com 

as interações dialógicas à distância sendo mediadas por novos suportes, como os sistemas de 

correio, telégrafo e telefonia. Entretanto, foi com o desenvolvimento das tecnologias de base 

microeletrônica no decorrer do século XX que os processos comunicacionais e informacionais 

ganharam impulso marcante.

A divisão da evolução computacional em quatro gerações proposta por  Andrew Tanenbaum 

(2003, 2007) fornece alguns elementos para uma breve reflexão, sem a intenção de adentrar 

nos  aspectos  técnicos,  a  respeito  das  principais  inovações  tecnológicas  nos  campos  da 

eletrônica e microeletrônica ocorridas no século passado, que também foram cruciais para o 

desenvolvimento das tecnologias digitais até o patamar conhecido atualmente: na primeira 

geração  (compreendida  entre  os  anos  de  1945 e  1955),  os  computadores  eram máquinas 

grandes (chegando a ocupar o espaço de uma sala), compostas por válvulas, interruptores e 

painéis  conectores,  que  controlavam  as  suas  funções  básicas.  Tendo  a  Segunda  Guerra 

mundial  como  estímulo  para  acelerar  o  desenvolvimento  computacional,  os  ingleses 

desenvolveram com a ajuda do matemático Alan Turing uma máquina, chamada Colossus, 

que tinha como único objetivo decifrar códigos militares secretos de comunicação do exército 

alemão, sendo reconhecido como o primeiro computador eletrônico do mundo. As limitações 

das máquinas estavam atreladas a tecnologia eletrônica disponível à época, no caso, a válvula, 

que,  além de  consumir  muita  eletricidade,  alcançava  altas  temperaturas  e  queimava  com 

facilidade, tornando sua aplicação na computação complexa e dispendiosa.

A invenção do transistor em 1948 pelo Bell Labs, que se tornou um componente básico na 

construção  dos  computadores,  foi  responsável  por  tornar  obsoletos  em  pouco  tempo  os 

equipamentos  valvulados,  dominando  a  segunda  geração  (que  foi  de  1955  a  1965).  Em 

comparação  às  válvulas,  os  transistores  apresentavam  várias  vantagens,  dentre  as  quais 

destacam-se: maior confiabilidade, menores consumo de energia e aquecimento, ocupavam 

menos espaço, permitindo a redução no tamanho dos computadores, maiores velocidades de 

operação, dentre outras.

Já o uso do circuito integrado, inventado em 1958, permitiu que vários transistores fossem 

colocados em um único chip, possibilitando a criação de computadores ainda menores, mais 

rápidos e com preços mais em conta que os transistorizados, inaugurando a terceira geração, 

que durou de 1965 a 1980. Porém, foi a  criação do microprocessador no ano de 1971 (para 

Castells (1999, p. 79), “[...] uma revolução dentro da revolução.”), pequena pastilha de silício 

com circuitos integrados em larga escala, que inicialmente continha dezenas de milhares de 

transistores, que tornou possível o surgimento da era da computação pessoal, abrindo espaço 
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para a quarta geração (1980), de acordo com a divisão proposta por Tanenbaum (2003, 2007). 

O microprocessador, responsável, dentre outras tarefas, por realizar as operações lógicas e 

aritméticas em um artefato computacional, representou um dos marcos no desenvolvimento 

das tecnologias digitais, pois tornou possível  a construção de equipamentos menores, mais 

rápidos, e, principalmente, mais baratos, tornando viável às pessoas já na década de 1980 

terem os seus próprios computadores,  que anteriormente eram comprados basicamente por 

empresas e universidades.  Tanenbaum (2003, 2007) relata um dos momentos marcantes que 

deu  um  grande  impulso  à  indústria  dos  computadores  pessoais:  o  lançamento  do  IBM 

Personal Computer (o IBM PC).

A IBM  no  inicio  da  década  de  1980  já  era  uma  empresa  reconhecida  mundialmente, 

especializada  em  computadores  de  grande  porte.  Interessada  no  crescente  e  promissor 

mercado dos computadores domésticos, que tinha o Apple II, da Apple Computers, projetado 

por Steve Jobs e Steve Wozniak30, como um dos representantes mais populares à época, lançou 

no ano de 1981 o seu computador para uso pessoal, o IBM PC. O revolucionário do IBM PC 

não  era  necessariamente  o  seu  aspecto  técnico,  nem  o  preço,  já  que  à  época  alguns 

concorrentes o superavam nestes quesitos, mas sim a sua arquitetura aberta. Com o objetivo 

de entrar mais rapidamente no mercado dos computadores domésticos, a empresa resolveu 

comprar  os  componentes  projetados  por  terceiros  (como  a  CPU,  da  Intel),  que  também 

estavam  livremente  disponíveis  no  mercado  para  serem  adquiridos  por  qualquer  outra 

empresa,  ao  invés  de  projetá-los  especificamente  para  o  seu  equipamento.  Além  disso, 

diferentemente do que seus concorrentes e ela mesma faziam, a IBM não só abriu mão de 

patentear sua arquitetura como tornou público os planos completos, inclusive os diagramas 

dos circuitos do seu PC, com o intuito de possibilitar que um número maior de empresas 

fabricassem componentes compatíveis com a arquitetura, objetivando a redução do custo das 

peças usadas para montar o seu computador através do aumento da oferta. Uma vez que essa 

arquitetura era aberta e também devido a facilidade em encontrar as peças no mercado, várias 

outras empresas começaram a montar os seus próprios equipamentos baseados no IBM PC 

(em muitos caso, verdadeiros clones), muitas vezes a um custo mais baixo, dando um grande 

impulso a indústria dos computadores pessoais a época. A arquitetura do PC da IBM tinha 

virado então praticamente um padrão para a fabricação de computadores pessoais.

Embora a IBM mais tarde tenha se arrependido de ter  aberto a sua arquitetura,  conforme 

relata Tanenbaum (2007), é inegável que esse pioneirismo trouxe benefícios à marca, não só 

30 A Apple continua a produzir artefatos computacionais até hoje, porém já não conta com seus dois fundadores:  
Wozniak afastou-se da empresa alguns anos após a fundação e Jobs faleceu no ano de 2011.
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por  possibilitar  a  redução  do  preço  dos  componentes  com  que  ela  montava  os  seus 

computadores, devido, principalmente, ao número de fornecedores com peças compatíveis, 

mas também por proporcionar que seja até hoje reconhecida como uma das mais tradicionais 

empresas do mercado de tecnologia, inclusive sendo também uma espécie de “responsável” 

pela denominação dos computadores pessoais, já que para inúmeras pessoas “PC” ainda hoje 

é sinônimo de computador.

Já para os consumidores, várias das vantagens dessa arquitetura aberta podem ser percebidas 

até os dias atuais. Caso a IBM tivesse fechado a sua plataforma, como foi o caso da Apple 

com os seus equipamentos31, por exemplo, é bem provável que hoje tivéssemos um número 

menor de fabricantes de computadores pessoais, e também de notebooks (e congêneres), cuja 

arquitetura de hardware é bem similar a dos PCs, diferenciada, em geral, pelo tamanho dos 

componentes,  devido  ao  reduzido  espaço  dos  gabinetes,  e  algumas  tecnologias  mais 

específicas, como o uso de unidades de armazenamento em memória flash ao invés de discos 

rígidos (ainda utilizada em alguns  portáteis), alguns componentes integrados diretamente a 

placa-mãe, dentre outros. A compatibilidade entre componentes de hardware tende a criar um 

ambiente  mais  propício  para  uma  maior  entrada  de  fabricantes  no  mercado,  tanto  de 

equipamentos quanto de peças de reposição, o que, em virtude do aumento da concorrência, 

contribui para a evolução técnica dos produtos, além de possibilitar, ao menos em tese,  a 

queda do preço final para o consumidor.

Embora  reconheça  a  fundamental  importância  desse  desenvolvimento  tecnológico  para  a 

evolução dos processos comunicacionais, na fase do conforto, Primo (2008) declara que o fato 

que gerou mais impacto para a sociedade do século passado foi a ascensão dos meios de 

comunicação de massa. Com base principalmente em Wolton (2003) e Thompson (1998), o 

autor destaca o fluxo unidirecional da comunicação característico desses meios, ao tempo em 

que  expõem  duas  faces  da  comunicação  massiva:  se  por  um  lado  ela  possibilita  a 

democratização do acesso à informação, por outro, contribui para a alienação.

1.3 Da cultura de massas à cultura digital

Com  a  evolução  da  sociedade,  antigas  formas  de  comunicação  e  de  representação  das 

informações  são  transformadas,  ao  tempo  em  que  novas  também  são  criadas.  Das 

características típicas da cultura de massas, baseada em uma lógica “um para todos”, à cultura 

31 A Apple também passou a usar processadores intel, o que aproximou a arquitetura do seu hardware ao “padrão 
IBM PC”. Mais recentemente, segundo Carlos Morimoto (2010), a única diferença entre o hardware de um Mac 
da Apple e de um PC tradicional seria um chip utilizado para dificultar o uso do Mac OS X, sistema operacional 
de propriedade da Apple, em computadores de outros fabricantes.
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digital,  que tem como uma de suas características a possibilidade de se estabelecer fluxos 

multidirecionais de comunicação, em rede – o que potencializa a emergência de uma lógica 

“todos-todos” (SILVA, 2008, 2009), (como também, um para um, um para todos ou todos 

para um) –, novas formações culturais se instauram, com antigos arranjos podendo até ser 

remodelados (mas não extintos), influenciados (mas não determinadas) pelo desenvolvimento 

tecnológico dos meios de comunicação próprios de cada época.

Entendendo que não existe um processo abrupto e nem total de ruptura entre as formações 

culturais,  e  sim uma evolução gradativa,  Santaella  (2010) propõem uma divisão das  eras 

culturais em seis tipos de formações: a cultura oral, a escrita, impressa, a cultura de massas,  

das mídias e a cultura digital ou cibercultura. Embora faça essa divisão por gerações, a autora 

esclarece  que  prefere  denominá-las  de  formações  culturais  (assim também faremos  neste 

capítulo), como forma de reiterar que esses períodos culturais não são lineares, sendo que não 

há  necessariamente  o  desaparecimento  de  uma  cultura  para  o  surgimento  de  outra.  Na 

realidade, existe sim um processo cumulativo e de imbricamento entre elas, em que “[...] uma 

nova  formação  comunicativa  e  cultural  vai  se  integrando  na  anterior,  provocando  nela 

reajustamentos e refuncionalizações” (2010, p. 13), como vem ocorrendo com os dispositivos 

móveis,  que  se  integram  ao  contexto  social  convivendo  com  outras  mídias  sem 

necessariamente extingui-las. Certamente que em cada período histórico haverá o predomínio 

de uma técnica ou tecnologia de comunicação, em geral a mais recente, o que pode provocar, 

inclusive,  o desaparecimento de alguns suportes,  que serão integralmente substituídos por 

outros mais eficientes, como foi o caso, por exemplo, do papel no lugar do papiro. Contudo, 

como afirma Santaella (2010), esse predomínio não é suficiente para subjugar as formações 

culturais  precedentes,  como podemos observar  atualmente,  em que todas  essas  dimensões 

culturais coexistem (oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e a cibercultura (ou cultura 

digital)), muitas vezes sincronizadas em um mesmo espaço social.

Os meios de comunicação de massa tradicionais, que se consolidaram a partir do século XX 

(imprensa,  rádio,  cinema,  televisão),  deram continuidade a chamada cultura do “universal 

totalizante” que fora iniciado pela escrita (LÉVY, 1999): como uma mesma mensagem será 

lida,  ouvida  e  vista  por  um  sem  número  de  pessoas  dispersas,  busca-se  encontrar  um 

denominador comum em seus destinatários, visando limitar a necessidade de interpretação 

destes.  Quando  circula  em um espaço  privado  de  interação,  a  mensagem de  massa  não 

consegue explorar  as particularidades dos seus destinatários,  tendendo a homogeneização, 

negligenciando  suas  singularidades,  seus  conhecimentos  e  os  contextos  nos  quais  estão 
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inseridos,  sendo um dispositivo “[...]  ao mesmo tempo muito  redutor  e  conquistador  que 

fabrica o “público” das mídias de “massa”” (LÉVY, 1999, p. 116).

Na cultura de massas trabalha-se principalmente com a difusão unilateral de conteúdos, com o 

consumo  de  informações.  O  que  interessa  é  a  universalidade  e  não  o  individual.  É  a 

comunicação de grande alcance,  que,  ao tempo em que busca atingir  o maior  número de 

pessoas  possível,  as  massas,  independente  dos  contextos  socioculturais  em  que  estejam 

envolvidas,  as trata  indistintamente,  de maneira  uniforme,  como receptores,  consumidores 

passivos. As opções de controle e ação sobre as informações são reduzidas, em geral restritas 

as possibilidades de escolher quais canais de TV assistir, quais estações de rádio ouvir, dentre 

outras.

Autores como André Lemos (2009b) e Marco Silva (2008) destacam como uma das principais 

características dos meios de massa tradicionais a separação entre a emissão e a recepção das 

mensagens. Nesses meios, o fluxo da informação é unidirecional e a transmissão centralizada, 

não sendo possível, portanto, a livre participação e a difusão de conteúdo por aqueles que não 

controlam esses canais, que são, em geral, grupos que desfrutam de poder econômico e/ou 

político, que detêm o controle sobre todo o tipo de informação divulgada. Por esse motivo, 

Lemos (2009b) pondera, inclusive, que os meios massivos não deveriam ser designados como 

“meios  de  comunicação”  de  massa,  uma  vez  que  o  papel  comunicativo  estaria  reduzido 

apenas à função informativa e não ao estabelecimento de processos comunicacionais mais 

amplos, que envolvam a livre troca de opiniões e ideias. Dessa forma, estabeleceu-se com os 

meios massivos uma dinâmica que não permite a multidirecionalidade, pois, como reforça 

Silva (2008):

No contexto dos meios de massa, a mensagem é fechada, uma vez que a 
recepção está separada da produção. O emissor é um apresentador que atrai o 
receptor de maneira mais ou menos sedutora para o seu universo mental, seu 
imaginário,  sua récita.  E quanto ao receptor,  seu estatuto nessa  interação 
limita-se  à  assimilação  passiva  ou  inquieta,  mas  sempre  como  recepção 
separada da emissão. (SILVA, 2008, p. 70)

Já a cultura das mídias, que, conforme Santaella (2010), representou a fase transitória entre a 

cultura de massas e a cultura digital, surge na década de 1980 em decorrência da produção de 

novos equipamentos  e  dispositivos,  tais  como  as fotocopiadoras,  aparelhos  de gravação e 

reprodução de vídeo e áudio, como o videocassete e o walkman, videogames, dentre outros, 

que, combinados ao crescimento das videolocadoras, das indústrias do Compact Disc (CD) e 

da produção dos videoclips, além do surgimento da TV a cabo, proporcionaram o nascimento 
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“[...] de uma cultura do disponível e do transitório” (SANTAELLA, 2010, p. 15). O principal 

atributo desses equipamentos e das linguagens originadas para transitarem neles, segundo a 

autora, foi criar condições de escolha e consumo individualizados, o que até então não era 

possível com a lógica da cultura de massas. Assim, partir dessa fase, já era possível ter uma 

maior autonomia na seleção dos títulos dos filmes e das músicas, por exemplo, como também 

com relação a reprodução (cópia) dos conteúdos, ainda que de forma restrita, principalmente 

em virtude do espaço de armazenamento e das características das mídias.

Os  processos  comunicacionais  constituídos  com a  cultura  das  mídias,  segundo  Santaella 

(2010, p. 16), “[...] nos arrancaram da inércia da recepção de mensagens impostas de fora e 

nos treinaram para a busca da informação e do entretenimento que desejamos encontrar”, 

desafiando a hegemonia da cultura de massas vigente. Além disso, foram as possibilidades 

dessas mídias, ainda segundo a autora, que “[...] prepararam a sensibilidade dos usuários para 

a  chegada  dos  meios  digitais  cuja  marca  principal  está  na  busca  dispersa,  alinear, 

fragmentada,  mas certamente  uma busca  individualizada  da  mensagem e da  informação”. 

Junto a esses fatores, as transformações tecnológicas e culturais possibilitadas pelo advento da 

codificação digital, com a ascensão dos computadores pessoais também na década de 1980, 

além  do  desenvolvimento  das  redes  telemáticas  de  comunicação,  criaram  um  ambiente 

propício para uma revolução comunicacional.

Na última década do século XX, ainda na fase do conforto (PRIMO, 2008), a internet – cujas 

origens remontam à ARPANET, criada no final da década de 1960 para uso militar – começa a 

se popularizar  na sociedade,  muito graças ao padrão aberto de desenvolvimento dos  seus 

protocolos32 de comunicação, como o  HyperText Transfer Protocol (HTTP, ou Protocolo de 

Transferência de Hipertexto), e a criação de alguns sistemas e serviços, como, por exemplo, a 

World Wide Web (sistema usado para organizar  e  padronizar  a  exibição de documentos  e 

materiais hipermídia na internet, também conhecido como Web ou simplesmente WWW), os 

navegadores para interação com as páginas  Web, os sistemas de  e-mail, dentre outros, que 

facilitaram a relação com a rede, além da sua abertura comercial, ainda na década de 1990.

O processo de digitalização seguido da convergência de diversas mídias criaram condições 

para  a  articulação  e  a  integração  de  diferentes  informações  nos  mesmos  dispositivos 

tecnológicos.  A  partir  do  momento  em  que  os  computadores  começam  a  entrar  nas 

residências, e, posteriormente, interconectados à grande rede (aqui compreendida não apenas 
32 Em computação, um protocolo pode ser entendido, de forma sucinta, como um conjunto de regras que deve ser  
utilizado para se estabelecer uma comunicação entre, por exemplo, dois computadores em uma rede. Podemos 
fazer uma analogia utilizando uma conversa entre duas ou mais pessoas: antes de iniciarem a comunicação é  
necessário estabelecer algumas “regras” antecipadamente, dentre elas qual será a linguagem utilizada, sob pena 
de não se conseguir estabelecer o diálogo.
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como a junção de milhares de redes telemáticas e computadores, mas também como espaço de 

relação entre  pessoas  e  informações),  tornou-se  possível  experimentar  novas  situações  de 

interatividade  não  permitidas  até  então.  Aliado  a  esse  contexto,  com  a  emergência  das 

tecnologias  digitais  móveis  passamos  a  contar  com  a  possibilidade  de  vivenciar  mais 

intensamente,  em  tempo  real,  independente  da  localização  geográfica  ou  momento, 

experiências  de  acesso,  produção e  troca  de  informações  e  conteúdos,  nos  mais  diversos 

ambientes informacionais digitais.

Neste sentido,  a presença das tecnologias digitais é tão marcante em nossa sociedade que 

favoreceu a criação de novas fronteiras e a expansão dos limites das já existentes, tornando 

necessário ressignificar os conceitos de território e distância. O alcance global proporcionado 

pelo  ciberespaço,  aliado  às  potencialidades  dos  dispositivos  móveis,  possibilitam que um 

número  cada  vez  maior  de  pessoas  transcenda  os  limites  impostos  pelo  espaço/tempo, 

conseguindo se fazer presente e se comunicar, tudo ao mesmo tempo, a qualquer hora, em 

locais separados por milhares de quilômetros e com um número cada vez maior de pessoas. O 

ciberespaço,  segundo  Lemos  (2009a,  2009b,  2009c),  favorece  esses  processos  de 

“territorialização”, uma vez que promove a criação de novos territórios, territórios simbólicos, 

digitais. Mesmo quando estamos no conforto territorializado dos nossos lares, podemos estar 

desterritorializados  ao  participar  de  eventos  ou  viver  experiências  remotas,  rompendo 

barreiras físicas através das redes, proporcionando o contato virtual com outras sociedades e 

culturas, o que entendemos como um processo de ruptura com o previamente estabelecido, 

possibilitando a criação de contextos sociais mais amplos.

Lemos (2009a) esclarece ainda que a rapidez comunicacional e informacional, potencializada 

pela  mobilidade física dos dispositivos e  o alcance das redes,  obviamente não elimina os 

lugares, mas os redimensionam; cria novas percepções espaço-temporais, de comunicação e 

de relações  sociais.  A mobilidade informacional  (LEMOS, 2009a,  p.  32)  “[...]  se dá pela 

interface  entre  o  espaço  eletrônico  e  o  espaço  físico”.  Para  o  autor,  com a  expansão  da 

computação ubíqua, os lugares devem ser compreendidos como:

uma complexidade de dimensões físicas, simbólicas, econômicas, políticas, 
aliadas  a  bancos  de  dados  eletrônicos,  dispositivos  e  sensores  sem  fio, 
portáteis e eletrônicos, ativados a partir da localização e da movimentação 
do  usuário.  Esta  nova  territorialidade  compõe,  nos  lugares,  o  território 
informacional. (LEMOS, 2009c, p. 92)
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As possibilidades das tecnologias digitais, dentre elas a facilidade em superar as fronteiras 

físicas, prontamente ultrapassadas pelo alcance do ciberespaço, juntamente com a condição de 

se  manter  uma  comunicação  mais  interativa  que  outras  mídias,  como,  por  exemplo,  a 

televisão,  proporcionam  um  ambiente  fértil  para  a  recombinação  de  vários  processos 

comunicativos,  intensificando novas formas de relacionamentos interpessoais, entrelaçando 

histórias de vida, pensamentos e ideias diferentes, que, recombinadas, podem oportunizar a 

criação  de  novas  representações  culturais,  o  que  não  quer  dizer  necessariamente  que  as 

culturas  preexistentes  serão  subjugadas  ou  mesmo  homogeneizadas.  Ao  contrário,  essas 

mesmas potencialidades do digital tornam possível a migração dos símbolos culturais para o 

interior  das  redes,  facilitando  um  olhar  ampliado,  conectado  ao  mundo,  oportunizando, 

concordando com Pretto (2012), o reconhecimento, e não o enfraquecimento,  das culturas 

locais  em diversos outros ambientes,  favorecendo a valorização e o fortalecimento dessas 

culturas, o fortalecimento das diferenças.

A cultura digital está intimamente ligada a evolução das tecnologias digitais ocorrida com 

mais  vigor  nas  últimas  décadas,  principalmente  em virtude  do  processo  de  digitalização, 

seguido  da  convergência,  e,  um  pouco  depois,  da  mobilidade  dos  dispositivos.  Esses 

processos  possibilitaram  a  integração  de  diferentes  linguagens  nos  mesmos  artefatos 

tecnológicos, como também facilitaram a incorporação destes ao nosso cotidiano, fato que 

potencializa vivenciarmos essa cultura.  A cultura digital,  de acordo com Costa (2008),  se 

desenvolve  através  da  interconexão  entre  os  dispositivos  computacionais  e  das  relações 

pessoais vivenciadas a partir dessas conexões, possuindo uma estreita relação com a ideia de 

interatividade. O autor reforça essa afirmação quando enuncia que “[...] a interação representa 

um dos aspectos mais  marcantes da cultura digital,  que é  essa capacidade de relação dos 

indivíduos com os inúmeros ambientes de informações que os cercam” (COSTA, 2008, p. 13).

Assim,  novas  formas  de  comunicação  e  de  circular  informações  tornam-se  elementos 

estruturantes da sociedade atual, sendo a internet o principal elo tecnológico que conecta essa 

“sociedade em rede” (CASTELLS; 1999, 2005) e que possibilita, de acordo com Lévy (1999), 

a  emergência  tanto  do  ciberespaço  quanto  da  cibercultura.  Lévy  faz  a  distinção  entre 

ciberespaço e a internet, considerando esta última como a base tecnológica, composta por 

cabos, modens, computadores interconectados, dentre outros, que possibilitou a criação desse 

novo espaço de comunicação e trocas simbólicas na cultura contemporânea, o ciberespaço. 

Para Lévy, o ciberespaço define “[...] não apenas a infra-estrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos  que  navegam e  alimentam esse  universo”,  enquanto  a  cibercultura  seria  para  o 
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pesquisador “[...] o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço” (LÉVY, 1999, p.17).

A cibercultura,  segundo Primo (2008),  corresponderia  a  última das  três  grandes  fases  do 

desenvolvimento tecnológico na sociedade, a fase da ubiquidade, de acordo com a proposta de 

Lemos (2002). Primo (2008, p. 61), utiliza a metáfora da rede para ilustrar essa fase, onde 

“Tudo interconecta-se: as pessoas, os espaços, as tecnologias”, vinculando o período atual à 

miniaturização dos equipamentos juntamente com a interligação das redes de comunicação, 

que passam  a ser acessadas a partir de qualquer lugar, sem a necessidade de conexão por 

cabos.

Já  Santaella  (2008)  define  a  cibercultura  como  a  cultura  do  ciberespaço,  que  deve  ser 

compreendido como “[...] um mundo virtual global coerente, independente de como se acede 

a ele e como se navega nele”. Na primeira fase da cibercultura, o acesso à rede era fixo, preso 

a  cabos,  com  a  conexão  via  computadores  estáticos.  Já  em  seu  segundo  estágio,  as 

potencialidades das tecnologias digitais móveis passaram a complementar o acesso fixo, e 

hoje ditam os rumos da cibercultura. Com os dispositivos móveis, conforme Santaella (2013, 

p.  235),  o  ciberespaço  se  transformou  em  um  espaço  híbrido,  complexo,  provocando 

mudanças contínuas na natureza da cibercultura, onde “Instaura-se uma copresença, mistura 

de presença física do usuário em espaços localizados e a presença do espaço informacional 

hiperlocalizado,  tudo  ao  mesmo  tempo”.  Nesse  contexto  de  onipresença  da  cibercultura, 

disseminada pela comunicação móvel, criam-se infinitas possibilidades de interação social, a 

todo  tempo,  em  qualquer  lugar,  proporcionando  momentos  intensos  de  troca,  e 

compartilhamento.

Por  sua vez,  Lemos  (2009b) define  a  cibercultura  como a cultura  contemporânea,  criada 

através da estreita relação entre as tecnologias digitais e os processos comunicacionais, fato 

que provocou profundas mudanças nos hábitos e práticas socioculturais e políticas na atual 

sociedade. Conforme o autor, a cibercultura favoreceu a construção de ações colaborativas e 

compartilhadas  de  criação  e  circulação  de  informações  e  elementos  culturais,  o  que  foi 

potencializado pelos seus princípios norteadores (ou três leis da cibercultura): a liberação da 

palavra,  que  ampliou  as  práticas  comunicacionais  entre  as  pessoas,  retirando  das  mídias 

massivas o controle absoluto da emissão informacional; a conexão em rede, que estendeu as 

possibilidades de troca e criação de vínculos sociais, do nível local ao global; e, por fim, a 

reconfiguração social, cultural e política, princípio favorecido pela combinação dos princípios 

anteriores,  que  tornou-se  possível  graças  a  algumas  práticas  que  foram ampliadas  com a 
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cibercultura, dentre elas, a livre circulação de ideias, a produção e o compartilhamento de 

informações e saberes, entre tantas outras. (LEMOS, 2009b).

Assim, balizada pelos princípios propostos por Lemos (2009b), a cibercultura, ao contrário da 

cultura  massiva  centralizadora,  fez  surgir  uma gama de  possibilidades  nunca  antes  vista, 

alterando as dinâmicas da comunicação humana e ampliando as condições para que as pessoas 

produzam e sejam também autoras. Dessa forma, a manipulação e a circulação de conteúdos 

digitais vêm se tornando cada vez mais usuais na contemporaneidade, inclusive por também 

serem operações com custos mais acessíveis (fruto da imaterialidade digital). Autores, como 

Imre  Simon e  Miguel  Said Vieira,  reforçam o  nosso entendimento  ao  afirmarem que “A 

principal característica da digitalização – e o motivo de seu avanço crescente – é a facilidade e 

o baixo custo de manipular e reproduzir os bens digitais [...]”, sendo esses bens quaisquer 

conteúdos  que  possam  ser  digitalizados,  sejam  filmes,  músicas,  livros,  softwares,  dentre 

outros (SIMON; VIEIRA, 2008, p.  19).  Ainda segundo os autores,  os bens  materiais  (ou 

tangíveis) são considerados rivais (e escassos), pois impedem o uso simultâneo por mais de 

uma  pessoa  (um  livro  não  digitalizado,  por  exemplo),  ao  passo  em  que  os  imateriais 

(intangíveis) podem ser consumidos simultaneamente, não tendendo a escassez já que podem 

ser facilmente reproduzidos, sendo classificados como não-rivais (por exemplo, um software, 

uma ideia, dentre outros).

De fato, quando comparado a produção, armazenamento e distribuição de bens materiais, o 

trato  com conteúdos digitais  vem se firmando como um processo cada  vez mais  prático, 

acessível e menos oneroso, possibilitando produzir conteúdos e disponibilizá-los com poucos 

recursos.  Essa  é  uma  prática  comum,  por  exemplo,  entre  vários  artistas  da  música,  que 

gravam muitas vezes em casa ou em estúdios amadores e lançam seus trabalhos somente na 

Web, disponibilizando as músicas para download, ficando desobrigados de arcar com os altos 

custos relacionados a confecção de álbuns físicos, e também da intermediação das gravadoras, 

mantendo uma relação mais direta com seus fãs e ganhando maior publicidade para os seus 

shows. Da mesma forma, outros artistas (e também “anônimos”) podem gravar  videoclips e 

divulgar seus trabalhos para o acesso em plataformas de vídeo na internet, como o YouTube. 

Também, textos podem ser publicados em blogs ou escritos de maneira colaborativa em wikis, 

dentre diversos outros exemplos de construção e disponibilização de conteúdos em rede.

A facilidade em acessar, manipular, remixar, criar e copiar conteúdos indefinidamente, típicos 

da imaterialidade digital,  torna possível  a  qualquer  um produzir  e  reproduzir  informação, 

fortalecendo a perspectiva da autoria. Já a possibilidade de estabelecer fluxos de comunicação 

horizontais e multidirecionais, em uma lógica todos para todos, algo típico da cibercultura, 



66

potencializa o surgimento de um intenso movimento de interação e intercâmbio entre sujeitos, 

capaz de influenciar a participação e a criação de novas produções e outros saberes de forma 

coletiva, principalmente através da “[...] ênfase na colaboração ampla e livre e não centrado 

na  ideia  do  sujeito  inteligente  e  individual”  (BONILLA; PRETTO,  2015b,  p.  500).  Essa 

perspectiva  de  produção  colaborativa  em  rede  retratada  pelos  autores,  que  favorece  a 

emergência de processos  abertos,  descentralizados e coletivos  de criação,  recombinação e 

distribuição,  também estimulou a  criação de novas  iniciativas  para flexibilizar  os  direitos 

autorais.

Existem vários movimentos ligados ao licenciamento aberto de obras, que podem ser usados 

por autores como opções para indicar como é permitido utilizar os seus trabalhos (incluindo a 

cópia  e  o  remix).  Dentre  eles,  destacamos  o  movimento  do  Creative  Commons33,  cujas 

licenças permitem ao criador da produção intelectual (um livro, um software, um vídeo, entre 

outros) reservar de forma legal, do ponto de vista jurídico, alguns direitos sobre a utilização 

do seu trabalho, de acordo com as suas especificações, como, por exemplo, liberar a cópia e a 

distribuição, porém somente para fins não comerciais.

Outra licença com destaque é a  General Public License (GPL, ou Licença Pública Geral), 

cujo um dos princípios é conhecido por  Copyleft (em oposição aos direito de propriedade 

exclusiva do modelo  Copyright), muito utilizada para o licenciamento de  softwares. A GPL 

foi  criada  por  Richard  Stallman,  hacker fundador  da  Free Software  Foundation (FSF,  ou 

Fundação para o Software Livre), com a proposta de assegurar que os programas registrados 

possuam  sempre  as  quatro  liberdades  essenciais  para  serem  considerados  livres34,  que 

especificam,  resumidamente,  que  eles  podem  ser utilizados  para  quaisquer  finalidades, 

alterados e também redistribuídos; porém, proíbe a apropriação do código fonte (conjunto de 

comandos e instruções lógicas que determinam as características e funcionalidades de um 

software) dos programas e a criação de medidas restritivas que impeçam a livre circulação dos 

mesmos. Essas regras foram criadas para proibir a posse dos softwares registrados sob a GPL, 

mantendo-os  sempre  livres.  Dentre  os  vários  exemplos  de  softwares livres,  temos:  o 

LibreOffice (pacote de softwares de escritório, com aplicativos para edição de texto, planilhas 

eletrônicas, dentre outros), o navegador web Firefox, o editor de imagens Gimp, o reprodutor 

multimídias VLC, editor de áudio Audacity, e, possivelmente, o mais conhecido de todos, o 

sistema operacional GNU/Linux.

33 Mais informações disponíveis em: <https://br.creativecommons.org/>. Acesso em: 01 out. 2016 .
34 Disponível em: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. Acesso em: 15 jul. 2014.
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Diferentemente de um software livre e de código aberto (open source35), os padrões restritivos 

estabelecidos pelo modelo de software proprietário estão em desacordo com as práticas mais 

abertas desenvolvidas na cibercultura, e vão de encontro com as necessidades da sociedade 

contemporânea, cada vez mais conectada em redes digitais, e, por esse motivo, como reforça 

Silveira  (2012),  dependente  de  softwares.  O  bloqueio  do código  fonte  dos  programas 

proprietários cria uma relação de dependência para com os seus desenvolvedores (em geral, 

grandes empresas privadas do setor de tecnologia), uma vez que somente eles têm acesso ao 

código e podem alterá-lo. Neste caso, se o proprietário do  software resolver descontinuar o 

seu desenvolvimento ou retirá-lo do mercado, as cópias instaladas nos computadores ficam 

sem atualização e suporte, o que pode penalizar seus usuários, caso surjam falhas em alguma 

funcionalidade do software.

Dentre várias outras questões relacionadas ao software proprietário, alguns autores, tais como 

Silveira  (2009),  alertam  para  a  forma  de  licenciamento  exigida  pelo  modelo,  que  não 

desvincula a propriedade do software do seu dono; ou seja, quando uma pessoa adquire uma 

licença na verdade ela está alugando uma cópia do software e não tornando-se o seu possuidor 

em definitivo, uma vez que o criador do produto mantém a sua propriedade garantida por leis 

de  direitos  autorais.  Para  o  autor,  a  base  desse  modelo  econômico  de  exploração  de 

licenciamento  está  no  controle  do  conhecimento  e  não  necessariamente  na  utilização  do 

software, embora a sua licença de uso implique, também, em restringir o uso de quem não 

pagou por ela. Para o autor:

É o livre acesso ao conhecimento que o modelo proprietário bloqueia. Não o 
uso. O uso ilegal chega a ser funcional para a manutenção de seu monopólio 
sobre um determinado tipo de aplicação ou solução. A cópia não autorizada é 
importante  para  criar  uma  massa  crítica  de  usuários  de  soluções 
proprietárias. Em geral, o preço das licenças é pensado já prevendo o uso 
não-autorizado e quase que voltado para o mundo corporativo,  empresas, 
governos  e  instituições.  Esses  são mais  fáceis  de se  fiscalizar  e  exigir  o 
pagamento  pelas  licenças  de  uso  do  que  os  usuários  residenciais. 
(SILVEIRA, 2009, p. 207).

35 De acordo com o autor Luis Felipe Murillo (2010, p. 79), como tática para ampliar a propaganda e aceitação,  
inclusive  pelo  setor  empresarial,  um grupo  da  própria  comunidade  do  software livre  (encabeçado  por  Eric 
Raymond) foi responsável por tentar mudar o termo  free software (software livre) para  open source software 
(software de código aberto), principalmente em virtude do discurso “[...] profundamente “moral/filosófico” [...]” 
relacionado à liberdade (free) da FSF de Stallman, que poderia ser erroneamente confundida com "gratuidade". 
Em geral, os termos software livre e software de código aberto designam os mesmos tipos de software, ainda que 
existam, resumidamente, pontos de vista diferentes. Para fazer referência a ambos foi criado o termo FLOSS 
(Free/Libre and Open Source Software (também conhecido como  Free and Open Source Software (FOSS)). 
Entretanto, para esta tese, usaremos sempre o termo software livre.
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Por sua vez, o software livre traz como alguns dos seus fundamentos o direito de livre acesso 

à  informação  e  ao  conhecimento  (não  só  o  tecnológico)  e  a  valorização  de  práticas 

colaborativas e compartilhadas de produção e desenvolvimento (BONILLA, 2012; BRANT, 

2008; PRETTO, 2010a, 2010b, 2012; SILVEIRA, 2004, 2009),  ultrapassando a fronteira da 

programação  de  computadores  (envolvendo  também  acadêmicos,  ativistas  culturais  e 

quaisquer outros que se identifiquem com os seus princípios) e ganhando também contornos 

sociais  e  políticos,  ajudando  a  disseminar  a  importância  dessas  práticas  solidárias  e 

compartilhadas,  possibilitando  também demonstrar  a  viabilidade,  inclusive  econômica,  da 

existência de ações que se opõem a restrição de informações e a livre circulação de saberes 

(COLEMAN, 2010).

Esse espírito de compartilhamento das descobertas, de acesso pleno à informação e a livre 

circulação  de  ideias,  foi  construído  sob forte  influência  da  cultura  hacker,  que  deve ser 

compreendida em seu sentido original, distante do significado deturpado e equivocadamente 

diferente que lhe foi atribuído, comumente associado a ataques a sites web, roubo de senhas, 

invasões de computadores, dentre outras operações ilegais executadas no ciberespaço. O fato 

que  muitos  desconhecem  é  que  foram  justamente  hackers,  com  sua  paixão  pelos 

computadores e seus ideais de colaboração e coletividade, alguns dos principais responsáveis 

pela evolução de um dos maiores fenômenos da sociedade contemporânea, a internet, além de 

também participarem ativamente da criação, defesa e do aprimoramento dos softwares livres.

O filósofo Pekka Himanen (2001) é um dos autores que resgata o significado original do 

termo hacker, ao abordar algumas questões importantes sobre a vida na chamada sociedade da 

informação, mais especificamente a respeito da ética dos hackers, que são classificados como 

personagens  da  era  tecnológica  apaixonados  por  computadores  e  por  compartilhar 

informações. O autor faz uma reflexão a respeito do significado social da ética hacker, que vai 

além dos programas de computador e dos avanços tecnológicos, sendo esta ética envolta em 

um espírito realmente novo, dotado de significado, enfatizando a criatividade, o espírito de 

cooperação, a descoberta, o aprendizado e, principalmente, a importância de se ter paixão 

naquilo que se faz.

Ainda no contexto das  licenças  autorais  abertas,  para  o campo educacional  destacamos a 

iniciativa  dos  Recursos  Educacionais  Abertos  (REA)36,  cuja  proposta,  de  forma resumida, 

embasa-se  na  criação de  materiais  voltados  aos  processos  formativos  educacionais  e  não 

36 Como referências para aprofundar as leituras sobre o tema, sugerimos o livro Recursos Educacionais Abertos  
(REA):  práticas  colaborativas  e  politicas  públicas (2012),  organizado pelos  pesquisadores  Bianca  Santana, 
Carolina Rossini e Nelson Pretto, além da dissertação de mestrado Potencialidades dos recursos educacionais  
abertos para a educação formal em tempos de cibercultura, de Daniel Pinheiro (PINHEIRO, 2014).
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controlados por leis restritivas de propriedade intelectual, ou, conforme importante referência 

de  Rossini  e  Gonzalez  (2012,  p.  38),  seriam “[...]  materiais  de  ensino,  aprendizagem e 

pesquisas veiculados em qualquer  suporte ou mídia,  que estejam sob domínio público ou 

licenciados de maneira aberta por licenças de direito autoral livres [...]”. A proposta vai além 

de permitir apenas o uso, envolvendo também possibilidades de adaptação de conteúdos, no 

todo ou em partes – inserindo novas ideias em um texto, complementando ou reorganizando 

um curso, adaptando partes de diferentes materiais (áudio, vídeo, imagens, textos) e juntando 

tudo em um só – por qualquer pessoa, independente de quem tenha desenvolvido o recurso (o 

que não quer dizer que os créditos de autoria deixem de ser reconhecidos), tendo como focos 

a  disponibilização,  o  compartilhamento  e  a  produção  de  novos  materiais  (textos, 

apresentações, exercícios, apostilas, cursos, livros, vídeos, softwares, entre outros).

A emergência de práticas livres, abertas e flexíveis de autoria e compartilhamento de ideias, 

que, dentre outros exemplos, contribuiu para o surgimento do movimento do software livre e 

com  o  avanço  da  internet,  amplia  as  possibilidades  de  democratização  do  acesso  à 

informação, além da produção de conteúdos e da partilha de saberes ao provocar rupturas no 

monopólio informacional e comunicacional, centrado no controle e difusão de informações. 

Também proporciona  condições  mais  favoráveis  para  o  envolvimento  dos  sujeitos  com o 

contexto  digital  contemporâneo,  principalmente  para  os  que  compõem  as  classes  mais 

desfavorecidas economicamente, as quais dificilmente poderiam arcar com outros gastos além 

dos que já têm para conseguir sobreviver.

As comunicações em rede, fortalecidas pelas tecnologias digitais, possibilitam o contato entre 

um  grande  e  variado  número  de  pessoas,  com  culturas,  pensamentos,  conhecimentos  e 

histórias  de  vida  diversas.  A  emergência  da  cibercultura  expande  as  possibilidades 

comunicacionais  e  informacionais,  com  os  dispositivos  móveis  junto  com  as  redes 

favorecendo uma comunicação horizontal, alinear e instantânea, potencializando a criação de 

ambientes  interativos  e  compartilhados  de  autoria,  de  circulação  de  conteúdos  e  saberes. 

Entretanto,  as  dinâmicas  instauradas  com a  cibercultura  encontram resistência  para  serem 

incorporadas  aos  contextos  educacionais  escolares,  principalmente  quando  aliadas  à 

mobilidade dos dispositivos, mostrando que há certo descompasso da escola com muitas das 

práticas socioculturais tecidas na atualidade.
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1.4 Tecnologias digitais móveis na escola: entre tensões e potencialidades

Em sua história, a escola pública no Brasil  é tradicionalmente reconhecida por incorporar 

modelos  rígidos  e  lineares  de  organização,  que  envolvem  desde  momentos  e  espaços 

delimitados  para  “aprender”  (em geral,  no  decurso  das  aulas  nas  salas  ou  laboratórios); 

conteúdos fragmentados em disciplinas, comumente desarticuladas, que não dialogam entre 

si; calendários letivos com períodos específicos para as avaliações; modelos curriculares que 

reduzem a autonomia das instituições e dos professores, dentre outros exemplos; tudo cada 

vez  mais  padronizado  e  monitorado  por  índices  quantitativos  de  desempenho  e  sistemas 

nacionais  de  avaliação  uniformes37,  que  desconsideram  as  especificidades  e  contextos 

(econômicos, sociais, culturais) tão singulares em que as escolas estão inseridas, mesmo com 

todas  as  nossas  discrepâncias  regionais.  Nesse  formato  clássico  de  organização,  também 

prevalece um paradigma de ensino baseado na centralidade, nas lógicas do controle do fluxo 

da comunicação e do conteúdo homogêneo, elementos característicos das mídias de massa, 

em que a transmissão e  o consumo de informações são figuras centrais  dos processos de 

ensino e aprendizagem.

A manutenção desse modelo de transmissão, conforme análise de Bonilla (2009), se evidencia 

a partir do momento em que a escola insiste em reforçar somente possibilidades de acesso e  

consumo de informações, sem elaborar condições efetivas para que os estudantes consigam 

atribuir sentido a elas, que na atualidade circulam em abundância. Para a autora, esse modelo 

de escola não conseguiu acompanhar a complexidade do mundo contemporâneo e as velozes 

mudanças  desencadeadas  pelas  TIC,  desconsiderando  várias  das  práticas  socioculturais  e 

tendo dificuldade para lidar com os múltiplos desejos e as novas linguagens dos estudantes, 

tornando-se uma instituição que “[...] fechou-se para as transformações sociais que ocorrem 

no contexto onde está inserida, de forma que hoje se observa uma distância muito grande 

entre  o mundo da  escola  e  o  mundo fora dela”  (BONILLA,  2009,  p.  34).  Neste  mesmo 

sentido,  Silva  (2009,  p.  90)  questiona  a  incompatibilidade  da  sala  de  aula  atual  “[...] 

tradicionalmente baseada na oratória do mestre [...]”, reforçando que o modelo pedagógico 

mais usual nas escolas ainda está fundamentado justamente na transmissão, memorização e 

37 Como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB). Importante ressaltar que não temos intenção de contestar a validade do  
uso de indicadores na educação. Eles são importantes para auxiliar a gestão a tomar decisões, a respeito de 
investimentos, sobre a evasão de alunos, dentre outras. O problema, reforçando o nosso entendimento, é que 
adotar  somente  esses  indicadores  genéricos,  quantitativos,  tende  a  desconsiderar  situações  específicas, 
individuais, que precisariam ser avaliadas com mais proximidade e que apenas números não trarão as respostas 
necessárias.
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repetição, sendo o professor, fragilizado (sem formação, remuneração adequada e respeito), o 

principal agente responsável pela “transmissão” de conhecimentos.

Outrora, quando “[...] a educação era oferecida em lugares física e “espiritualmente estáveis”: 

nas escolas e nas mentes dos professores” (KENSKI, 2010, p. 32), o ambiente educacional se 

encontrava fixo, territorializado no espaço/tempo. Já o advento das tecnologias digitais, que 

potencializam  a  desterritorialização,  o  estabelecimento  de  fluxos  multidirecionais  de 

interação, sem a necessidade de hierarquias, controle centralizado ou horários previamente 

determinados, tende a desestruturar esse padrão estável de rigidez e controle historicamente 

consolidado nas escolas. Em tempos de cibercultura e de tecnologias digitais móveis, surgem 

novas  demandas  que  exigem flexibilidade  das  instituições  de  ensino,  principalmente  em 

virtude da quantidade e da velocidade com que as informações, cada vez mais complexas e 

em  tempo  real,  são  exploradas  pelos  estudantes,  em  variados  tipos  de  linguagens  e 

multimídias, como vídeos, sons, imagens, softwares, entre outros.

Os  estudantes,  principalmente  através  dos  seus  dispositivos  móveis,  estão  participando 

ativamente do contexto digital fora da escola (e dentro também, só que, em muitos casos, 

clandestinamente),  conectados,  baixando  e  ouvindo  músicas,  jogando  online,  buscando  e 

consumindo informações,  como também criando conteúdos próprios,  trocando mensagens, 

produzindo textos, imagens, fotos, vídeos sobre todo e qualquer assunto; e compartilhando, 

postando tudo em seus perfis nas redes sociais – cada vez mais presentes em suas vidas –, 

enviando para grupos de mensagens instantâneas, participando de fóruns de discussão, sobre 

games, aplicativos, HQs, dentre outros. Cordeiro (2014), apoiada no texto de Michel Serres 

(2013), reforça o nosso entendimento de que a atual geração que ingressa na escola difere das 

anteriores  em diversos  aspectos,  inclusive  na  forma  de  compreender  o  mundo,  de  como 

interage e constrói conhecimentos. Essa geração, segundo a autora, não necessita mais receber 

e memorizar conteúdos,  sobretudo uniformes,  já que através dos seus dispositivos móveis 

dispõem a todo momento e em qualquer lugar das informações de que necessita,  de fácil 

alcance, disponíveis abundantemente no ciberespaço, podendo se dedicar a atividades mais 

“estimulantes”, como transitar nas redes sociais, publicar vídeos, se comunicar, dentre outras.

Além disso, ao mesmo tempo em que oportunizam uma comunicação plural, na lógica todos 

para  todos,  as  tecnologias  digitais  móveis  trazem  a  possibilidade  da  “recepção 

individualizada”  ao  oferecer  “[...]  a  cada  um  que  com  elas  se  relacione,  diferentes 

possibilidades e ritmos de ação” (PORTO, 2006, p. 46), o que pode favorecer tanto questões 

de interesse coletivo quanto as necessidades individuais, potencializando o reconhecimento e 

valorização das diferenças em detrimento da homogeneização dos sujeitos. Dessa forma, o 
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que as escolas oferecem atualmente não consegue atender aos modos de vida e anseios das 

novas gerações.

O professor, por sua vez, não necessariamente encontra-se alheio ao contexto digital atual. É 

certo que muitos, inclusive, fazem uso intenso das tecnologias digitais, transportando seus 

dispositivos  móveis  para  as  escolas,  transitando  pelo  ciberespaço,  produzindo  conteúdos, 

deixando suas marcas nas redes sociais, construindo e alimentando seus  blogs, participando 

de  discussões  em  comunidades  virtuais,  compartilhando  com  seus  alunos  e  com  a 

comunidade,  dentre  tantas  outras  ações,  demonstrando  conexão  com  várias  das  práticas 

tecidas  na  cibercultura  (alguns  possuem,  por  exemplo,  canais  no  youtube  ou  em  outras 

plataformas com  vídeos  abordando  conteúdos  científicos  usando  uma  “linguagem”  mais 

próxima da juventude38, abertos a comentários e a participação dos interagentes). Entretanto, 

esse não é o perfil comum dos docentes oriundos de uma geração em que os dispositivos 

analógicos eram predominantes, como é o caso da maioria dos que exercem suas atividades na 

rede pública de ensino (BONILLA, 2014).

Logo, no cenário contemporâneo, entendemos que a escola não pode ficar alheia às discussões 

que  envolvam  as  dinâmicas  das  tecnologias  digitais  nas  formas  contemporâneas  de 

socialidade,  marcadas pelas mobilidades física e  informacional  e intensa comunicação em 

rede, o que inclui empreender profundos debates sobre o potencial destas tecnologias para a 

Educação. A comunidade escolar (incluindo os estudantes e seus responsáveis), juntamente 

com as Universidades, educadores e os níveis gestores da educação pública, das Secretarias de 

Educação ao Governo Federal, precisam debater de forma mais ampla e crítica a inserção das 

tecnologias digitais nas escolas a fim de valorizar suas potencialidades para a produção e 

socialização de conteúdos e saberes – e não somente de consumo de informações prontas e 

uniformes produzidas em contextos outros –, buscando entender e valorizar os movimentos 

desenvolvidos  no  contexto  digital.  Conhecer  esses  movimentos  poderá  contribuir  com  a 

percepção de que os jovens de hoje demonstram cada vez menos passividade diante das aulas 

meramente expositivas, centradas na transmissão, no controle do fluxo comunicacional; pois, 

dentre tantas outras características de sua geração,

Eles  evitam  acompanhar  argumentos  lineares  que  não  permitem  a  sua 
interferência  e  lidam  facilmente  com  a  diversidade  de  conexões  de 
informação e de comunicação nas telas. Modificam, produzem e partilham 
conteúdos. Essa atitude diante da mensagem é sua exigência de uma nova 

38 Para ilustrar, citamos um dos vídeos do canal “Nerdologia”, que possui mais de um milhão de inscritos, que 
explica conteúdos da física utilizando como exemplo games famosos, com mais de 450 mil visualizações. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fuZU0HLRbWA>. Acesso em: 20 out. 2015.
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sala de aula, seja na educação básica e na universidade, seja na educação 
presencial e na educação à distância. (SILVA, 2009, p. 92)

Em um sentido mais amplo, é necessário estabelecer uma relação entre as tecnologias digitais 

e  a  educação  para  além do aprendizado  meramente  técnico  e  operativo  dos  dispositivos, 

percebendo e incorporando no cotidiano escolar suas potencialidades, tanto comunicacionais 

(SILVA,  2008,  2009,  2011)  quanto  estruturantes  de  novas  relações  socioculturais  e 

colaborativas (PRETTO, 2013b; 2010a; 2010b), valorizando o caráter proposicional dessas 

tecnologias.

Enquanto  proposicionais,  as  tecnologias  digitais  são  consideradas,  de  acordo  com Serpa 

(2003, 2004), capazes de operar com proposições, tratar ideias, e não somente mecanizar e 

amplificar  ações  humanas,  tal  como  ocorrido  com  tecnologias  anteriores  (como  com  o 

automóvel, por exemplo, que estendeu nossa capacidade de percorrer distâncias). Na mesma 

direção, Lima Jr. (2004, p. 407) atribui o caráter proposicional aos computadores afirmando 

que estes […] são como reflexo ou extensão do modo operativo do pensar humano, que é 

capaz de elaborar abstrações formais e não formais, a partir das quais se atua transformando a 

si mesmo e ao mundo em seu redor […]. Dessa forma, as tecnologias digitais não devem ser 

compreendidas como meras extensões da ação física do homem, como ferramentas, e sim 

como  tecnologias  que  têm a  possibilidade,  a  partir  da  interação  com o  ser  humano,  de 

processar e produzir significados, em uma relação de imbricamento entre sujeito e máquina 

(LIMA Jr, 2004).

Nesse  contexto,  é  indispensável  perceber  que  a  utilização  instrumental  das  tecnologias 

digitais, como meios tecnológicos auxiliares para reproduzir as mesmas práticas educacionais 

da escola tradicional, de transmissão e consumo (exibição de conteúdos através de softwares 

de apresentação, ensinar a usar um aplicativo de edição de texto ou de planilha eletrônica, 

utilizar a internet apenas para a busca e o consumo de conteúdo, dentre outros), mostra-se 

insuficiente  e  inadequada  para  o  atual  cenário  desafiador  vivenciado  no  mundo 

contemporâneo (algo há muito criticado por diversos pesquisadores,  tais  como BONILLA 

(2002, 2009, 2012); HETKOWSKI (2004); LIMA Jr. (2004, 2012); PORTO (2006); PRETTO 

(1996, 2010a, 2012); SERPA (2003, 2004), SILVA (2008, 2009, 2011), dentre outros).

Como frisamos anteriormente, ao visualizarmos essas tecnologias como ferramenta, apenas 

como uma forma mais ampla e rápida de distribuição de informação, por exemplo, reduzimos 

todo o seu potencial estruturante de práticas que estimulem as relações sociais, a comunicação 

em rede, a autoria e processos compartilhados de produção e socialização de conhecimentos, 
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transformando-nos em usuários e consumidores de informação e conteúdos. A utilização das 

tecnologias  digitais  deve  ser  algo  muito  maior,  principalmente  pelas  possibilidades  de 

interconexões (de máquinas e pessoas) potencializadas pelas redes, o que amplia o contato 

com uma maior diversidade de indivíduos, riquezas culturais, costumes, dentre outros valores 

que fazem parte da vida do ser humano.

Na  perspectiva  de  resgatar  uma  Educação  que  estimule  práticas  mais  compartilhadas, 

participativas  e  solidárias,  de livre criação e circulação de ideias,  defendemos, motivados 

pelas palavras de Pretto (2010a; 2010b; 2012), a importância de se articular aos processos 

educativos princípios relacionados às iniciativas abertas e colaborativas de produção, como, 

por exemplo, os movimentos pelas licenças autorais abertas (como o Creative Commons e a 

General Public License) e do  software livre. O entendimento dos vários elementos que são 

potencialmente  intrínsecos  a  essas  iniciativas  abertas,  menos  reprodutivistas,  são 

fundamentais e podem auxiliar a estruturar abordagens pedagógicas diferenciadas, baseados 

na criação e diversificação de conteúdos, juntamente a uma distribuição compartilhada e livre 

(não apenas através das redes digitais), em detrimento de práticas que estimulem o controle do 

conhecimento e o incentivo ao consumo de informação pronta e homogênea.

Especificamente  com  relação  ao  software livre,  não  se  trata  de  desmerecer  o  software 

proprietário  enquanto produto,  pois,  da mesma forma que acontece com o  software livre, 

temos produções de qualidade e outras desprovidas desta. Ocorre que a perspectiva fechada 

do desenvolvimento proprietário não está de acordo com o que defendemos para a Educação. 

Mais  do  que  a  liberdade  irrestrita  para  copiar,  instalar  e  utilizar  quaisquer  softwares em 

atendimento  às  nossas  necessidades,  compreendemos ser  essencial  fortalecer  na escola  (e 

também  na  sociedade)  práticas  mais  abertas,  autorais  e  colaborativas  de  produção  e 

democratização do saber, alguns dos princípios que caracterizam os  softwares livres.  Neste 

caso, o potencial das tecnologias digitais para a Educação pode ir muito além da dimensão 

tecnológica, envolvendo outros aspectos, tais como o social, o político, moral, ideológico e o 

conceitual.

Consideramos significativo observar também que temos vários outros exemplos históricos no 

campo da tecnologia, assim como o  software livre, que reforçam a relevância dos padrões 

abertos para a sociedade, não só por favorecerem a popularização ou estimularem a evolução 

tecnológica,  como também por  demonstrarem a viabilidade econômica do modelo aberto, 

dentre outros aspectos, como foram os casos já citados da arquitetura aberta do hardware do 

IBM PC, que impulsionou a indústria dos computadores pessoais, e do padrão aberto dos 
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protocolos  das  redes  de  computadores,  um dos  responsáveis  pela  constante  evolução  da 

internet.

Assim,  a  partir  das  considerações  tecidas,  reforçamos  que  a  escola,  enquanto  locus 

oficialmente legitimado para sistematizar os processos educacionais (embora o ato de educar 

não  seja  restrito  aos  estabelecimentos  de  ensino),  necessita  desenvolver  dinâmicas  mais 

abertas (menos voltadas a propósitos pré-determinados), amplas, articulando-as às práticas 

sociais vigentes realizadas além dos seus domínios, valorizando as experiências vivenciadas, 

inclusive, na cultura digital. O que propomos para a discussão é o fato de considerarmos, em 

sintonia com Bonilla e Pretto (2015a, p. 29), que a formação dos estudantes “[...] não pode ser 

engessada num modelo genérico, necessitando, portanto, incorporar a complexidade própria 

dos contextos heterogêneos”, o que envolve a criação de múltiplas intervenções pedagógicas 

que  possam  contemplar  esses  contextos  distintos  (e  dinâmicos),  que  dêem  conta  de 

avançarmos  para  além  de  uma  perspectiva  meramente  formal,  específica,  padronizada  e 

descontextualizada da realidade vital, particularmente quando esta formação tiver como cerne 

o treinamento dos indivíduos para as demandas do mercado de trabalho.

Com isto não queremos dizer que o mercado de trabalho não seja importante, mas o papel da 

escola não pode se limitar a essa formação. Os saberes científicos para o ensino, por sua vez, 

também são fundamentais,  mas não os únicos: eles são legitimados pelo momento social, 

político e econômico vivenciado em contextos históricos específicos (BIANCHETTI, 2001; 

KENSKI, 2010; PASSOS, 2006; TORRES, 2005). Da mesma forma, a educação erudita, a 

linguagem culta e também a cultura popular não podem ser esquecidas pela escola. Assim, de 

acordo com a perspectiva de Paulo Freire (1979, 1981, 1987, 1996) de que a educação deve 

ser  vista  como  “[...]  uma  forma  de  intervenção  no  mundo”  (1996,  p.  98),  sendo  esta 

intervenção  sempre  crítica  enquanto  importante  ato  político,  social  e  emancipatório, 

compreendemos que todos os saberes podem dialogar e serem abarcados pela escola, sem 

incompatibilidade, como produtos que fazem parte do nosso mundo, frutos da nossa criação, 

uma criação humana.

Neste sentido, entendemos que as potencialidades das tecnologias digitais podem favorecer a 

integração  dessa  multiplicidade  de  saberes,  valorizando  também  as  subjetividades,  as 

produções individuais de significado, e as diferenças, pensando em uma perspectiva de formar 

(e não conformar) cidadãos, sobretudo éticos, conscientes, criativos e autônomos, que possam 

compreender e fazer frente à complexidade do mundo, de um mundo compartilhado.

Entretanto, nunca é demais reafirmar que as tecnologias por si só não resolvem os problemas 

e  nem pressupõem uma  melhor  educação  (BARRETO,  2001,  2003,  2012;  BARRETO  e 
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MAGALHÃES, 2011; BONILLA, 2010; BONILLA; FANTIN, 2015; BONILLA; PRETTO, 

2015b; KENSKI, 2010; PORTO, 2006; PRETTO; 2001), sobretudo quando utilizadas para 

reforçar  superados  modelos  verticais  de  transmissão  e  consumo de  informação.  Também, 

disponibilizar  máquinas  com  software livre  não  garante  que  sejam  criadas  práticas 

educacionais abertas, democráticas e de produções colaborativas, especialmente quando estes 

dispositivos são usados com as mesmas concepções educacionais de uso e consumo. 

Igualmente,  dispor de toda uma infraestrutura tecnológica, que permita alta conectividade, 

além  dos  melhores  equipamentos,  não  promoverá  de  forma  automática  uma  educação 

diferenciada, pautada em intensa comunicação e produção compartilhadas de conhecimento. 

Proporcionar uma melhor qualidade educacional não implica apenas na adoção de soluções 

pragmáticas e tecnológicas, mas, sobretudo, de intencionalidade e compromisso das pessoas 

envolvidas, com as quais estas soluções podem contribuir.

Contudo, disponibilizar infraestrutura de qualidade para as escolas (banda larga, rede elétrica 

adequada, dentre outros) é fundamental e precisa estar articulada a outras ações essenciais 

também capitaneadas pelo Estado (políticas públicas e programas), dentre elas a formação e a 

valorização docente. Da mesma forma, as tecnologias digitais disponibilizadas para as escolas 

públicas  precisam  atender  as  demandas  socioculturais  contemporâneas,  em  tempos  de 

cibercultura, de cultura digital, de ampla conectividade, de intensa comunicação e valorização 

das diferenças, em que essas tecnologias passam a ser estruturantes dessas práticas.

Em uma perspectiva educacional que preze pela criatividade, participação, e que questiona a 

utilização meramente instrumental das tecnologias digitais, consideramos fundamental que os 

dispositivos  (sejam  eles  móveis  ou  não)  destinados  às  escolas  via  políticas  públicas 

mantenham a essência proposicional dessas tecnologias, as quais possibilitam estruturar novas 

ideias e linguagens. Para isso, é necessário que tenham plena capacidade de comunicação e de 

processamento  de  dados,  que  permitam personalizações,  via  alteração  de  configuração  e 

instalação de novos aplicativos; e que permitam ampla possibilidade de exploração do seu 

sistema operacional, sendo que este deve contar com desenvolvimento ativo e atualizações 

periódicas.  Além disso,  os dispositivos  devem dispor  de suporte  técnico e  alternativas  de 

reparo, mesmo no período pós-garantia. Entendemos que estes requisitos técnicos estão de 

acordo com as características mínimas que qualquer pessoa que fosse escolher um artefato 

computacional para aquisição exigiria.

Desse modo, é necessário que as políticas públicas e programas de Governo dêem plenas 

condições de acesso às tecnologias digitais, algo de vital importância principalmente para os 

menos  favorecidos  economicamente  que  não  dispõem  dessas  tecnologias  em  seus  lares. 
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Entretanto,  existem  vários  elementos  que  influenciam  a  criação  dessas  políticas  e  que, 

consequentemente,  foram  definidores  das  características  técnicas  e  conceituais  dos 

dispositivos  móveis  destinados  às  escolas  públicas  através  da  fase  piloto  do  Projeto  Um 

Computador por Aluno (UCA) e dos programas Proinfo Integrado e PROUCA, nosso foco de 

pesquisa. Dentre esses elementos, destacamos a ênfase na capacitação instrumental para o 

desenvolvimento econômico, assunto que abordamos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – BREVE HISTÓRICO DAS TIC NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Face ao contexto histórico de constante evolução tecnológica, no presente capítulo faremos 

uma discussão a respeito da intenção de inserir as TIC na Educação dos países periféricos 

com o objetivo de fomentar um uso instrumental, como impulsionadoras da economia e do 

desenvolvimento  dos  processos  técnico-produtivos,  em  virtude  do  histórico  interesse  de 

organismos  não-governamentais  internacionais,  que  usam  de  sua  influência  política  e 

financeira quando da elaboração de projetos nacionais voltados à Educação. Abordaremos 

também breve histórico  da relação entre  as  TIC e a  Educação no Brasil,  descrevendo as 

principais ações iniciais  para a  inserção dessas tecnologias nas práticas educacionais,  que 

ainda  não  tinham como  foco  a  disponibilização  de  equipamentos  de  informática  para  as 

escolas,  priorizando a formação de recursos humanos com a intenção primeira  de criar  e 

fortalecer um conhecimento técnico-científico mais consistente na área.

Destacamos também o processo de “personalização” das tecnologias digitais, que passam por 

uma recontextualização quando são direcionadas às práticas educativas na escola via políticas 

públicas e programas de Governo, que, por sua vez, terminam instituindo limites a muitas das 

potencialidades dessas tecnologias ao exigir um restrito “uso pedagógico” e/ou “educacional”, 

ou  seja,  a  utilização dessas  tecnologias  para  um ensino  “escolarizado”,  desvinculando as 

práticas escolares das demais práticas sociais, desvalorizando o envolvimento com a cultura 

digital. Discutiremos ainda a perspectiva da desvalorização do trabalho docente geralmente 

associada  ao  processo  de  recontextualização  das  tecnologias  para  o  acesso  a  escola, 

especialmente quando estas são postas como elementos centrais dos processos de ensino e 

aprendizagem.

2.1  TIC  e  reformas  educacionais:  ênfase  na  produtividade  e  no  desenvolvimento 
econômico

Em  consonância  com  objetivos  de  crescimento  econômico,  historicamente,  como  critica 

Azevedo  (2004),  as  reformas  educacionais  articuladas  mundialmente  teriam por  interesse 

desenvolver  as  economias  nacionais  fortalecendo  a  relação  entre  escolarização,  trabalho, 

produtividade, serviço e as ideologias de mercado. Um dos objetivos principais seria melhorar 

a eficiência escolar na promoção de competências e habilidades relacionadas ao mercado de 

trabalho, buscando uma formação “capacitada” para impulsionar os níveis de produção em 

um cenário econômico globalizado.
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Já nos anos 1980, com a intensificação das ações neoliberais39, estabeleceu-se como uma das 

exigências do Banco Mundial (World Bank/BIRD40 – um dos protagonistas dos processos de 

reestruturação  econômica,  assim  como  o  Fundo  Monetário  internacional  (FMI))  para  a 

concessão de empréstimos às nações em desenvolvimento, como o Brasil, a necessidade de se 

promover ajustes econômicos voltados à estabilização das suas economias. Dentre as medidas 

de  ajustes,  destacavam-se  o  fortalecimento  do  setor  privado  e  a  redução  das  barreiras 

comerciais, aliados ao controle dos gastos do setor público (FONSECA, 2005). Em virtude 

dessas  medidas  de  contenção,  os  investimentos  públicos  nacionais  nos  programas  sociais 

foram sensivelmente afetados, incluindo os cortes nos orçamentos destinados à  educação41, 

demonstrando que a força do capital e as pressões feitas por organismos não governamentais 

externos,  distantes  das  realidades  locais,  predominavam  e  que  as  aplicações  na  área 

educacional foram desprezadas em favor de um pretenso aumento da eficiência econômica, 

cujo objetivo seria favorecer o crescimento dos países em desenvolvimento.

Embora  o  discurso  de  favorecer  o  desenvolvimento  econômico  das  nações  menos 

desenvolvidas pareça razoável e desinteressado, intenções outras são evidenciadas na medida 

em  que  são  revelados  alguns  dos  principais  beneficiados  com  essas  ações:  organismos 

multilaterais  internacionais  de  financiamento,  como  o  próprio  Banco  Mundial,  além  de 

grandes corporações globais que buscam enxugar os seus custos fugindo dos salários mais 

altos praticados nos países centrais. Para essas empresas, geralmente sediadas em países com 

maior grau de desenvolvimento, torna-se interessante economicamente explorar o mercado de 

trabalho  dos  países  periféricos,  onde  normalmente  se  conseguem  maiores  vantagens 

39 A ideologia neoliberal, que se estabeleceu em vários países, incluindo o Brasil, interferiu na implementação de 
políticas públicas educacionais, incluindo os Programas voltados para a inserção das tecnologias digitais nas 
escolas, conforme detalharemos no próximo capítulo.
40 Embora o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) seja apenas uma das sete  
organizações que compõem o Grupo Banco Mundial (GBM), a expressão “Banco Mundial” refere-se apenas a 
ele e a AID (Associação Internacional de Desenvolvimento) (PEREIRA, 2010).
41 Essa prática se repete em alguns momentos no Brasil, como, por exemplo, no ano de 2015, quando, em virtude 
da política de ajustes do orçamento geral da União promovida pelo governo federal, o Ministério da Educação é 
um dos três que mais têm cortes de verba, com um bloqueio total de R$ 9,423 bilhões. Apesar dos cortes, o  
Ministério do Planejamento confirmou à época que os programas mais importantes do MEC seriam preservados, 
inclusive  com a  garantia  do  funcionamento  das  Universidades  e  dos  Institutos  Federais.  Mais  informações 
disponíveis  em:  <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/05/22/ministerios-das-cidades-saude-e-
educacao-lideram-cortes-no-orcamento.htm>.  Acesso  em: 23  mai.  2015.  No ano de  2016 são  criadas  novas 
propostas de cortes de verba para a Educação pública, já sob a gestão do Presidente interino Michel Temer: a 
chamada PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 241 (que tramitou e foi aprovada pelo Senado Federal como 
PEC 55), que congela as despesas do governo federal por até 20 anos, o que trará impactos significativos para os 
investimentos  públicos  em Educação,  Saúde,  Programas sociais,  dentre outros,  foi  aprovada na câmara dos 
deputados em outubro de 2016 e aguarda sanção presidencial. Disponível em: <https://undime.org.br/noticia/10-
10-2016-16-05-entenda-a-pec-241-e-seus-efeitos-para-a-educacao>. Acesso em: 15 dez. 2016.
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financeiras, principalmente relativas à produção em massa com custo reduzido e o baixo custo 

da mão-de-obra local42, como constata Torres (2005):

Com o avanço dos meios de transporte e das tecnologias de comunicação, 
assim  como  o  crescimento  da  indústria  de  serviços,  a  produção  foi 
fragmentada em escala planetária. A produção se transfere para as áreas do 
planeta onde a força de trabalho é mais barata, está melhor treinada, onde há 
condições políticas favoráveis, acesso a uma melhor infraestrutura e recursos 
nacionais, maiores mercados e/ou incentivos impositivos. (TORRES, 2005, 
p. 120)

O  Banco  Mundial,  por  sua  vez,  recebe  grandes  somas  referentes,  principalmente,  ao 

pagamento de juros pelos empréstimos concedidos e pelos serviços de consultoria prestados 

(ou assistência técnica em educação (DURLI, 2008)) quando da elaboração dos projetos de 

reestruturação  e  desenvolvimento  econômico,  incluindo  os  planos  de  ajustes  na  área 

educacional,  além  de  outros  custos  indiretos  derivados  dos  próprios  projetos,  tais  como 

despesas  com  a  realização  de  diagnósticos,  gastos  com  as  viagens  de  reconhecimento, 

comissões diversas, dentre outros, sendo um negócio bastante rentável para o banco e muito 

dispendioso para os países tomadores dos empréstimos (FONSECA, 2005; DURLI, 2008).

Dentre  as  diversas  iniciativas  para  a  implantação  de  reformas  educacionais  globais,  a 

Conferência Mundial “Educação para Todos”, realizada em Jomtien, na Tailândia, em março 

de 1990, é considerada por alguns autores (como SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2000 (apud DURLI, 2008); PASSOS, 2006; SILVA, 2014, dentre outros) como um marco da 

influência  de organismos internacionais  na criação de  projetos  voltados  para a  Educação, 

inclusive  pelo  grande  número  de  países  envolvidos.  De  acordo  com  Durli  (2008),  a 

conferência, que foi convocada e custeada pelo Banco Mundial (uma instituição financeira, 

que, como tal, não tem a filantropia como principal atividade), juntamente com a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational,  

Scientific  and  Cultural  Organization –  UNESCO),  o  Fundo  das  Nações  Unidas  para  a 

Infância (UNICEF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

gerou um documento em que 155 governos, incluindo o Brasil, assumiram como prioridade 

42 São conhecidos diversos casos extremos envolvendo, inclusive, até a exploração de mão-de-obra em condições 
análogas à escravidão. Como exemplo, apontamos o relatório da ONG Verité, de setembro de 2014, que retrata a 
incidência de trabalho forçado na indústria de eletrônicos da Malásia, país muito conhecido pela produção de 
componentes eletro-eletrônicos para grandes empresas mundiais de tecnologia. O relatório aponta, dentre outros 
dados, que 28% dos trabalhadores da pesquisa foram encontrados em situação de trabalho forçado. Considerando 
somente os trabalhadores estrangeiros, a taxa sobe para 32%. Disponível em: 
<http://www.verite.org/sites/default/files/images/VeriteForcedLaborMalaysianElectronics2014.pdf>. Acesso em: 
25 fev. 2016.
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para a década de 1990 uma educação básica de qualidade para todos, nos seus respectivos 

países.

Esse  foi  um  claro  sinal  de  que  a  intervenção  externa,  capitaneada  por  organizações 

financeiras,  nas  políticas  educacionais  nacionais  seria  intensificada,  apontando  para  a 

prioridade  de  ajustes  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem dos  países,  principalmente 

através  da  universalização  e  valorização  da  educação  básica.  Essas  “adequações”  seriam 

necessárias para acatar as novas demandas do capitalismo global sem fronteiras, que buscava 

uma “[...] formação de recursos humanos preparados para atender aos novos requerimentos do 

modo de produção, dependente de uma força de trabalho treinada e intelectualmente flexível” 

(DURLI,  2008,  p.  36),  que  poderiam,  graças  ao  desenvolvimento  de  habilidades  e 

competências gerais, ser mais facilmente “treinados” e “adaptados”, a um custo mais baixo, a 

depender das necessidades do mercado de trabalho.

Com relação a essa perspectiva reducionista de se pensar as políticas educacionais apenas 

como  mediadoras  de  capacitação  para  tornar  pessoas  hábeis  instrumentalmente,  Arroyo 

(2010) traz uma abordagem crítica, principalmente com relação ao foco na disponibilidade e 

universalização somente do ensino básico. Para o autor, essa visão reforça a reprodução e o 

aprofundamento das desigualdades sociais, uma vez que a baixa qualificação obtida com a 

escolarização básica proporcionaria o acesso apenas a trabalhos desqualificados, precários e 

instáveis,  não  contribuindo  para  o  desenvolvimento  humano  e  sim  para  o  aumento  da 

vulnerabilidade social decorrente dessa realidade.

Neste  cenário,  as  normas  impostas  por  organismos  internacionais,  que  intensificaram  a 

inteferência nas políticas educacionais, principalmente na América Latina, estabeleceram que 

as  reformas implantadas  nos  sistemas de educação deveriam privilegiar  a  qualificação da 

mão-de-obra para que esta tivesse melhores condições, inclusive,  para manusear os novos 

recursos  tecnológicos  que  surgiam,  servindo  aos  interesses  dos  grupos  econômicos 

hegemônicos  e  enfraquecendo a  construção de  processos  pedagógicos  que envolvessem e 

articulassem práticas sociais mais diversificadas, como a comunicação, a autoria e as trocas 

culturais, dentre outras, com a Educação.

Foi  nesse  âmbito  de  interesses,  para  atender  as  necessidades  produtivas  e  de  ajustes  na 

economia, que a integração das TIC à Educação pôde ser vista como estratégica para acelerar 

os planos de eficiência econômica. Sob esta ótica, a inserção das tecnologias, principalmente 

as computacionais, nas escolas, também funcionaria como um agente potencializador para 

aumentar a produtividade do ensino, possibilitando a capacitação de um contingente maior de 

pessoas,  mais  rapidamente  e  com menores  custos,  em  uma  perspectiva  instrumental,  de 
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“treinamento”, que privilegia a repetição, a transmissão e o consumo de conteúdos “prontos” 

ao invés da construção de saberes, lógica com reflexos até os dias atuais.

Privilegiar a utilização das TIC nos processos educacionais como forma de atingir maiores 

níveis de produtividade e eficiência não é algo recente, como alerta Raquel Barreto (2001, 

2003,  2012)  ao  afirmar  que  textos  do  Banco Mundial  do  ano de  1995 já  enfatizavam a 

necessidade  de  se  utilizar  tecnologias  mais  eficientes  no  ensino  dos  países  de  “Terceiro 

Mundo”,  com o foco nos  materiais  instrucionais.  Neste  caso,  a  presença  das  tecnologias 

possibilitaria que cada vez mais alunos fossem acompanhados por um número cada vez menor 

de professores, e, como os equipamentos já viriam prontos (“fechados”), com os conteúdos 

preestabelecidos  (como  softwares educacionais,  apostilas  ou  livros  didáticos  digitais,  por 

exemplo), o ensino seria reduzido a criação de estratégias de treinamento para a utilização dos 

materiais, cabendo ao professor, dada a quantidade de materiais à disposição, “[...] fazer as 

escolhas “certas” e controlar o tempo de contato dos alunos com eles”. (BARRETO, 2001, p. 

18).

A autora, inclusive, indica a lógica eficientista desses organismos internacionais quando da 

inserção das TIC na educação dos países periféricos, enfatizando duas diferentes perspectivas 

do Banco Mundial no que diz respeito à relação entre as TIC e a formação docente, citando 

como exemplo um artigo escrito na publicação  on-line da UNESCO,  TechKnowLogia43, do 

ano de 2000, pelo então representante do Banco, Francoise Delannoy.  No artigo, intitulado 

“Treinamento  de  professores  ou  desenvolvimento  profissional  permanente?”,  imperam  o 

aspecto  tecnocrático  e  a  relação custo-benefício quando da formação dos  professores  dos 

países em desenvolvimento, com as TIC sendo utilizadas como viabilizadoras de programas 

de certificação em massa, homogeneizadores e submissos às leis de mercado. Sob este prisma, 

como ponderam Barreto e Magalhães (2011), a receita prescrita por essas agências externas, 

como o  Banco  Mundial  e  a  UNESCO,  para  a  inserção  das  TIC na  educação  dos  países 

periféricos  se  resumiria  a  formulação de estratégias  de cursos  na modalidade educação a 

distância (EAD). Já para os países desenvolvidos, o mesmo artigo destaca que a inserção das 

TIC deveria ser articulada tanto na formação inicial quanto no campo de trabalho do docente, 

tendo como objetivo o aperfeiçoamento contínuo do professor. (BARRETO, 2001, 2003).

Mais  recentemente,  no ano de  2009,  a  mesma UNESCO publicou o projeto “Padrões  de 

Competência em TIC para Professores”, cuja edição em português foi produzida em parceria 

com  a  Microsoft  Brasil,  subsidiária  nacional  da  empresa  mundial  desenvolvedora  de 

43 Atualmente a publicação encontra-se suspensa. Mais informações em: http://www.techknowlogia.org/. Acesso 
em 17 fev. 2017.
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softwares proprietários (que, como não poderia ser diferente, tem como objetivo expandir a 

venda dos seus aplicativos no mercado mundial), contendo três documentos: Marco Político, 

Diretrizes de Implementação e Módulos de Padrão de Competência. A ideia do projeto era 

apresentar  “[...]  diretrizes  específicas  para  o  planejamento  de  programas  educacionais  e 

treinamento  de professores  para o desempenho de seu papel  na formação de alunos com 

habilidades em tecnologia.” (UNESCO, 2009, p. 1). Já o documento “Marco Político” destaca 

a importância do desenvolvimento profissional do professor, reconhecendo ser ele o principal 

orientador e responsável por sistematizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos com 

as tecnologias; entretanto, não deixa de explicitar seus ideais utilitaristas e econômicos para a 

Educação, sobretudo com relação à formação, ao descrever que “As práticas educacionais 

tradicionais  já não oferecem aos futuros professores todas as habilidades necessárias para 

capacitar os alunos a sobreviverem no atual mercado de trabalho.” (UNESCO, 2009, p. 1).

Mediante essas ideologias de incorporação das tecnologias, percebe-se a intencionalidade de 

organismos  internacionais  de  influência  global  em  manter  os  países  periféricos  em  sua 

condição subalterna aos países centrais, inclusive com relação ao desenvolvimento de suas 

próprias tecnologias, em uma relação contínua de negação que tenta impor um modelo de 

Educação alienante, centrado na instrumentalização, pautado na reprodução e distribuição de 

conteúdos, normalmente designados como pedagógicos, educativos ou educacionais, onde os 

países que ainda não atingiram um maior grau de desenvolvimento continuariam reféns das 

decisões vindas de fora. Barreto (2003) retrata a seguir um dos interesses por parte desses 

organismos que propunham a intensificação do uso das TIC nos países em desenvolvimento 

com o objetivo de reduzir os custos com a educação, incluindo as despesas com a capacitação 

de professores principalmente através da EAD:

Com  o  conhecimento  inscrito  nos  softwares,  nos  vídeos  e  nos  livros 
didáticos, um único docente pode atender a um maior número de estudantes,  
permitindo  cortar  custos,  com  a  vantagem  adicional  de  uma  formação 
docente  mais  flexível  e  condizente  com  o  mundo  “globalizado”: 
preferencialmente  à  distância  e  em menor  tempo!  (BARRETO,  2003,  p. 
277).

No Brasil, uma vez que a maioria dos cursos de graduação não aprofunda as discussões a 

respeito dos usos das tecnologias digitais, a formação do professor para a sua apropriação 

quase sempre ocorre fora das universidades (BONILLA; PRETTO, 2015; BONILLA, 2014; 

SANTOS, 2011; BARRETO, 2003), geralmente em cursos rápidos, e, também por não terem 

o aprofundamento necessário, mantém o foco na capacitação para a operacionalização dos 
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artefatos computacionais (como, por exemplo, explorar o sistema operacional e aplicativos) 

distribuídos  pelos  programas  de  inserção  das  tecnologias  digitais  na  escola  (BONILLA, 

2012).

Dessa forma, com cursos de graduação que apresentam fragilidades em torno das discussões a 

respeito da apropriação das tecnologias digitais, historicamente a formação docente, em nível 

governamental,  para  o  uso  dessas  tecnologias  no  País  se  volta  para  os  programas  de 

capacitação  em  serviço  (como  vem  ocorrendo  desde  o  PROINFO,  enquanto  principal 

programa  para  a  formação  continuada  docente  para  o  trato  com  as  tecnologias  digitais 

(BONILLA;  PRETTO,  2015)),  em  detrimento  de  uma  formação  inicial,  continuada  e 

permanente (BARRETO, 2001, 2003, 2012; BONILLA, 2012; PRETTO, 2001, 2010b), em 

conformidade  com  o  modelo  de  capacitação  de  professores  proposto  por  organismos 

internacionais para os países em desenvolvimento.

A EAD ganhou destaque nas  políticas públicas educacionais  brasileiras  com a criação da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 

através do Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996, dando à época mostras da vontade da 

gestão federal em incentivar essa modalidade de ensino44. Até a sua extinção em 2011, em 

virtude de uma reestruturação do MEC, quando suas atribuições  foram repassadas para a 

Secretaria de Educação Básica (SEB) (como o Projeto UCA) e também para a Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) (como os cursos EAD), a SEED, 

além de participar da implantação do próprio PROINFO, teve como algumas de suas funções 

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 a distância aos métodos 
didático-pedagógicos. Além disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento 
voltados para a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas 
brasileiras. [...] prestando apoio técnico e pedagógico a projetos e programas 
cujas coordenações estejam em outras Secretarias, a exemplo dos Programas 
Proinfantil  e  Pró-Letramento  (Secretaria  de  Educação  Básica  –  SEB)  e 
Escola de Gestores (Secretaria de Educação Básica). (BRASIL, 2009, p. 4)

A criação  da  SEED,  conforme  Hetkowski  (2004),  representou  a  intenção  do  Estado  em 

investir nas TIC e na educação a distância como estratégias para melhorar e democratizar a 
44 Também como um dos símbolos para a capacitação docente através do uso das TIC, no ano de 2006 foi criada 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB), sob responsabilidade da CAPES, com o objetivo de disponibilizar 
cursos de nível superior através da modalidade Educação a Distância. Mais informações disponíveis em: 
<http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-distancia-uab/4144-o-que-e>. 
Acesso em: 12 dez. 2015.
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educação no País, além de possibilitar a formação de professores em serviço. Entretanto, a 

autora faz um alerta, mencionando o artigo 87 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96), ao 

afirmar  que  a  modalidade  EAD  seria  utilizada  para  a  capacitação  docente  “[…]  “em 

exercício”,  minimizando  tempo  e  distanciando  os  professores  dos  centros  de  excelência” 

(HETKOWSKI, 2004. p. 72), afastando-os principalmente das universidades. A autora detalha 

ainda que o destaque dado a EAD nas políticas públicas, em consonância com interesses dos 

organismos  multilaterais  internacionais,  evidenciou  a  formação  dos  professores  de  nível 

superior  como  objetivo  primordial,  vinculada  a  um  modelo  baseado  em  experiências 

realizadas  em  universidades  estrangeiras  (com  realidades  políticas,  sociais  e  econômicas 

diferentes das nossas), declarando que a proposta em utilizar essa modalidade seria

[...]  formar  professores,  especialmente  de  Licenciaturas,  nas  suas 
localidades, sem que aconteça o seu deslocamento até as universidades, isto 
é, através de pólos  (sic)  ou centros, mediados por tutores, as universidades 
acompanham o aluno e a sua trajetória, como também controlam a gestão, os 
conteúdos e a aprendizagem dos alunos. (HETKOWSKI, 2004, p. 72)

Esse modelo de repetição de “casos de sucesso”, replicando experiências realizadas em outras 

realidades, sem uma compreenssão clara sobre as diferentes conjunturas e não discutindo as 

reais  necessidades  dos  professores  e  dos  processos  educacionais,  seria  um  exemplo  da 

intenção de homogeneizar a Educação, de acordo com a prioridade econômica: criar ações 

padronizadas em nome da eficiência financeira, reduzindo os gastos e mantendo a ênfase na 

produtividade exigida pelas agências internacionais.

A autora  afirma  ainda  que  iniciativas  desse  tipo  podiam ser  encontradas  à  época  da  sua 

pesquisa em  sites e documentos de algumas universidades do País, como, por exemplo, na 

Universidade de Brasília (UnB) e nas Universidades Federais de Santa Catarina (UFSC) e de 

Mato Grosso (UFMT), dentre outras,  priorizando os fascículos ou os chamados “cadernos 

pedagógicos” como material de aprendizado.

Diante deste contexto, mesmo considerando que a possível intenção de capacitar o professor à 

distância  seja  a  de  não  afastá-lo  do  seu  locus de  atividades,  proporcionando  assim uma 

formação  contextualizada  com  a  sua  prática  diária,  a  vivência  no  ambiente  escolar, 

consideramos que este processo talvez não seja o mais adequado em virtude de alguns fatores 

– como, por exemplo, os problemas com a qualidade da conexão à internet (ou mesmo a falta 

dela) em diversas escolas –, e para determinados contextos e algumas situações, inclusive em 

virtude  das  atribulações  diárias  inerentes  a  atividade  docente  na  escola,  que,  em  geral, 
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demandam  muito  tempo  e  dedicação.  Neste  caso,  a  capacitação  em  serviço  tenderia  a 

dificultar  um maior  envolvimento  dos  professores  em algumas discussões,  apropriações  e 

reflexões  em torno  da  relação  entre  as  TIC  e  os  processos  educacionais.  Outra  questão 

relacionada  à  formação  docente  a  distância,  conforme  retrata  Bonilla  (2010),  estaria 

relacionada a  própria  interação com as  tecnologias  digitais.  Por  mais  intuitivas  que  estas 

sejam atualmente, com interfaces gráficas mais amigáveis e a disponibilidade das telas táteis 

que facilitam a exploração  dos dispositivos, certamente temos professores que apresentam 

dificuldade para lidar com estes ambientes, que alguns ainda não dominam (muito embora, 

também temos casos de professores que mesmo sem um conhecimento prévio conseguem 

integrar essas tecnologias ao seu cotidiano), o que pode vir a ser um complicador a mais para 

a realização de quaisquer atividades iniciais que envolvam a interação com os dispositivos 

tecnológicos.

Discussões mais aprofundadas a respeito da adoção da modalidade EAD para a qualificação 

docente transcendem os limites desta pesquisa. Entretanto, compreendemos que a educação a 

distância apresenta uma gama de possibilidades vasta, interessante e válida para a Educação 

(principalmente  com  as  potencialidades  interativas  e  de  autoria  que  as  redes  digitais 

proporcionam à modalidade EAD contemporânea, diferente do que ofereciam com as mídias 

unidirecionais  (SANTOS,  2011;  SILVA,  2011)),  inclusive  em  virtude  das  dimensões 

continentais do nosso País e as inerentes dificuldades de locomoção, principalmente para os 

que moram distante dos grandes centros,  dentre outros fatores.  Porém, de acordo com os 

argumentos anteriormente expostos, entendemos que a sua adoção na formação inicial dos 

professores para a apropriação das tecnologias digitais não seja a ideal.

As  tecnologias  digitais  também  ganham  centralidade  nas  discussões  a  respeito  do 

desenvolvimento econômico mundial quando governos de diversos países dão início, ainda na 

década de 1990, à criação dos chamados “Programas Sociedade da Informação”, que tinham 

como proposta geral desencadear ações para impulsionar a inserção e o avanço das TIC nas 

mais variadas esferas, dentre as quais a Educação, fato que era considerado elemento-chave 

para  se  competir  em um mercado  globalizado  e  ingressar  nessa  “nova  sociedade”,  cuja 

implantação era considerada como “[...] o fundamento de novas formas de organização e de 

produção em escala mundial, redefinindo a inserção dos países na sociedade internacional e 

no sistema econômico mundial.” (TAKAHASHI, 2000, p. v).
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No Brasil, o programa Sociedade da Informação (SocInfo), cujos trabalhos foram iniciados no 

ano de 199645 pelo  Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ganhou maior notoriedade 

com  a  publicação  do  documento  Sociedade  da  Informação  no  Brasil:  Livro  Verde 

(TAKAHASHI, 2000),  elaborado com a participação de um grande grupo de colaboradores, 

do qual fizeram parte representantes do Governo, capitaneados pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia; da iniciativa privada; da comunidade acadêmica, dentre outros, que compuseram 

os diversos Grupos de Trabalho (os GTs). O documento apresenta um conjunto de ações para 

a implementação do programa SocInfo no País, cujo objetivo era “[...] integrar, coordenar e 

fomentar ações para a utilização de tecnologias de informação e comunicação, de forma a 

contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade [...]” (p. 10), tendo 

também como intenção colocar  o  Brasil  em condições  mais  favoráveis  para  competir  no 

mercado  mundial.  Para  facilitar  sua  operacionalização,  o  Programa  foi  dividido  em sete 

grandes linhas de ação: Mercado, trabalho e oportunidades; Universalização de serviços para 

a cidadania; Educação na sociedade da informação; Conteúdos e identidade cultural; Governo 

ao alcance de todos; Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), tecnologias-chave e aplicações; e, 

por fim, Infraestrutura avançada e novos serviços.

De acordo com o mencionado documento, o ingresso nessa nova sociedade seria inevitável, 

uma vez que “Todos os países caminham, voluntária ou involuntariamente, rumo à sociedade 

da informação” (p. 6), destacando ainda que o Brasil deveria com urgência “[...] acelerar o 

processo de articulação efetiva de um programa nacional para a sociedade da informação” (p. 

5), vez que países desenvolvidos economicamente, além de boa parte dos que se encontravam 

em vias de desenvolvimento, já criavam políticas e programas com esta finalidade.

Dentre  os  principais  pontos  abordados  pelo  SocInfo,  um dos  que  ganhou  destaque  foi  a 

necessidade de se inverstir em infraestrutura e base tecnológica no País, com vistas a atender 

as novas demandas que surgiam à época, incluindo a universalização do acesso às TIC, em 

especial a internet, como forma, inclusive, de se combater as desigualdades sociais. Nesse 

contexto,  a  universalização  do  acesso  era  considerada  como  condição  crucial  para  se 

conquistar a cidadania, e envolvia a busca por soluções para também incluir os individuos de 

baixo poder aquisitivo, sendo imprescindível para isso a “alfabetização digital”. Entretanto, o 

documento não fornece uma definição muito clara do termo, como observa Bonilla (2002, 

2009), em geral associando-o a aquisição de noções básicas para a utilização das TIC, em uma 

clara perspectiva de uso e consumo que não favorece a construção de práticas que valorizem a 

45 Com a mudança de governo no ano de 2003 o Programa Sociedade da Informação no País foi abandonado 
(BONILLA, 2010).
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articulação social e política dos indivíduos nos ambientes digitais, dentre outras, distanciando-

os, portanto, da propalada condição de cidadão.

Ainda com relação a essa “alfabetização digital”, o Livro Verde destacava a urgência de se 

aumentar  drasticamente  a  quantidade  de  pessoas  com  acesso  à  internet  no  País,  com  a 

necessidade de oferecer oportunidades de treinamento básico em informática em larga escala, 

inclusive com a utilização de “[...] materiais de (auto) aprendizado de noções básicas de uso 

de serviços de informática, internet etc.,  disponíveis a custo zero (em vídeo e/ou na rede) 

[...]”;  juntamente  com  “[...]  cursos  livres  a  serem  ministrados  em  centros  comunitários, 

escolas,  bibliotecas  públicas  etc.,  ou em modalidades  a  distância  [...]”;  além de testes  de 

habilitação  reconhecidos  pelo  mercado,  de  acordo  com  um  modelo  internacional  a  ser 

seguido. (TAKAHASHI, 2000, p. 41-42).

Neste  caso,  a  perspectiva  de consumo fica  ainda  mais  clara  no Livro  Verde quando este 

evidencia que essa capacitação básica em TIC, juntamente com a universalização do acesso a 

internet,  seriam  condições  fundamentais  para  a  ampliação  dos  serviços  de  Comércio 

Eletrônico,  considerado  a  “pedra  de  toque  da  nova  economia”  (p.  6)  devido  a  sua 

possibilidade de ampliar mercados e diversificar atividades de negócios:

[...]  para  haver  mercado,  é  necessário  que  haja  consumidores.  E  o 
consumidor de serviços via comércio eletrônico precisa ter acesso, direto ou 
indireto, à Internet, bem como estar capacitado a fazer uso da rede. Hoje, o 
consumidor conectado à Internet brasileira restringe-se ainda às classes de 
maior poder econômico. Mas é evidente que o número total de consumidores
on-line (isto é, de usuários atuais da Internet no Brasil) é bastante limitado e 
precisa crescer significativamente para que o mercado chegue a dimensões 
saudáveis. Isto significa que a Internet brasileira precisa se expandir e atingir 
usuários  de  todas  as  classes,  até  por  estritas  razões  de  mercado. 
(TAKAHASHI, 2000, p. 26)

Entendemos  que  a  “alfabetização  digital”,  mesmo  que  associada  a  um  uso  instrumental 

voltado  para  a  operacionalização  dos  dispositivos  (como  aprender  a  digitar  e  conhecer 

aplicativos, por exemplo), é válida, principalmente diante das fragilidades socioeconomicas 

do nosso País, no qual grande parte da população nunca teve oportunidade de acesso aos 

recursos computacionais. Mas esse tipo de formação não pode ser o foco, uma vez que não 

favorece uma apropriação crítica e reflexiva dos artefatos computacionais enquanto máquinas 

produtoras  de  linguagens  e  comunicação,  impossibilitando  a  exploração  plena  de  suas 

potencialidades.
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Porém, no contexto do SocInfo, a necessidade de aumentar o número de usuários, inclusive de 

internet,  no  Brasil  estaria  diretamente  ligada  a  interesses  mercadológicos,  sendo 

indispensáveis  a  universalização  do  acesso  aliada  a  uma  capacitação  básica  para  que  a 

população  tivesse  condições  de  operar  minimamente  as  tecnologias.  Sob  este  prisma,  os 

“cidadãos” dessa “nova sociedade” proposta seriam reduzidos a consumidores de serviços e 

produtos on-line, sem a necessidade de compreender as potencialidades dos ambientes digitais 

em que estivessem (ou que seriam) inseridos.

No tocante à Educação, o documento reconhece as deficiências de informatização nas escolas 

do País, ressaltando a falta de conexão à internet na maioria delas. Com o objetivo de atenuar 

essas questões, o SocInfo previa a articulação do poder público com a iniciativa privada para 

ampliar a conectividade das escolas, tanto públicas quanto as privadas, principalmente com o 

objetivo de aumentar a informatização da rede pública de ensino e capacitar os professores 

para o uso das TIC em suas práticas, dentre outros encaminhamentos.

Também  envolto  em  uma  perspectiva  mercadológica,  de  atendimento  aos  interesses  do 

mercado, o SocInfo descreveu os planos para implantar o seu modelo educacional no País 

com  objetivos  voltados  a  um  padrão  de  racionalidade  econômica.  De  acordo  com  o 

documento,  o  mercado  de  trabalho  seria  radicalmente  alterado  com a  “nova  economia”, 

sendo,  portanto,  necessário  ampliar  a  empregabilidade  através  do  aprendizado  contínuo, 

principalmente  em  relação  ao  desenvolvimento  de  habilidades  com  as  TIC.  Essa 

empregabilidade  estaria  então  diretamente  relacionada  a  qualificação  profissional,  pois, 

conforme o SocInfo, uma “[...] mão-de-obra qualificada, capaz de atender às exigências do 

novo  paradigma  técnico-econômico,  é,  assim,  fundamental  para  assegurar  ganhos  de 

produtividade  às  empresas  brasileiras  e  melhorias  da  sua  competitividade  [...]”,  fato  que 

possibilitaria  a  essas  empresas  “[...]  ampliar  a  oferta  de  empregos  e  trabalho  dignos  e 

adequadamente  remunerados”  (TAKAHASHI,  2000,  p.  7).  A  este  respeito,  importante 

salientar a obviedade de que não existe necessariamente uma relação direta entre o aumento 

da lucratividade empresarial e a oferta de bons empregos, “adequadamente remunerados”.

Portanto, muito embora afirme que “[...] educar em uma sociedade da informação significa 

muito mais que treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação” 

(p. 45), considerando, inclusive, a Educação como elemento principal para a construção desta 

sociedade,  o  discurso  do  SocInfo  não  deixa  de  revelar  uma  orientação  instrumental  e 

utilitarista para as TIC, quando anuncia o duplo desafio que teria a Educação:



90

[...] superar antigas deficiências e criar as competências requeridas pela nova 
economia.  Nesse  sentido,  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação 
podem prestar  enorme  contribuição  para  que  os  programas  de  educação 
ganhem maior eficácia e alcancem cada vez maior número de comunidades e 
regiões. (TAKAHASHI, 2000, p. 7)

Mais uma vez, reforçamos que não se trata de negar a importância do mercado de trabalho 

enquanto  elemento  que  faz  parte  do  nosso  contexto  social,  tampouco  a  necessidade  do 

crescimento econômico. Entretanto, deve-se questionar a submissão da escola ao privilegiar 

essa formação, desvalorizando a criação de iniciativas que oportunizem o desenvolvimento 

pleno dos sujeitos e que valorizem a construção de uma sociedade menos desigual, mais justa, 

inclusive  economicamente.  Dessa  maneira,  consideramos  que  propostas centradas  na 

valorização  das  TIC  na  Educação  envoltas  em  concepções  de  cunhos  mercadológicos  e 

tecnicistas,  para  favorecer  exigências  de  uma economia  globalizada,  como foi  o  caso  do 

SocInfo,  contribuem  para  enfraquecer  as  possibilidades  dessas  tecnologias  no 

desenvolvimento de processos estruturantes de relações socioculturais, de produção, criação e 

democratização de saberes, desvalorizando o seu caráter proposicional, conforme discutimos 

no capítulo anterior.

As intenções voltadas a desvincular a Educação de aspectos e práticas sociais mais amplos e 

associá-la ao mercado, de forma despolitizada e descontextualizada, conforme criticam Passos 

(2006), Pretto (2001) e Silva (2014), dentre outros pesquisadores, estão em consonância com 

os tradicionais e superados princípios da Tecnologia Educacional (TE), campo conceitual que 

influenciou várias ações de inserção das TIC nas escolas,  com estas tecnologias em geral 

consideradas  apenas  como  elementos  auxiliares  dos  processos  pedagógicos,  criadas  ou 

adaptadas para o “uso educacional”, servindo como instrumentos de apoio para o ensino de 

disciplinas escolares.

Diversos autores, tais como Maggio (1997) e Pons (1998), trazem importantes contribuições 

históricas  sobre  o  desenvolvimento  da  TE,  em  geral  vinculado  a  perspectivas 

instrumentalizadoras.  Segundo  Pons  (1998),  a  TE  se  constitui  nos  Estados  Unidos, 

principalmente a partir da década de 1940, cujas primeiras experiências se deram através da 

criação de cursos de treinamento utilizando tecnologias audiovisuais, que foram ministrados 

no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, com a inclusão da TE como 

disciplina dos currículos pedagógicos, o que se deu muito em função das contribuições vindas 

do campo da Psicologia da Aprendizagem, e, sobretudo, nos anos 1960, com o avanço dos 

meios de comunicação de massas, notadamente o rádio e a TV, que viabilizaram a criação de 
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novas aplicações educacionais, houve um acelerado crescimento da Tecnologia Educacional 

(PONS, 1998).

A partir dos anos 1970, ainda de acordo com Pons (1998), o desenvolvimento da informática 

possibilitou o uso dos computadores com finalidades educacionais, em uma perspectiva de 

ensino individualizado, inicialmente através de aplicações baseadas no Ensino Assistido por 

Computador  (EAC  ou  Computer  Aided  Instruction (CAI)  –  Instrução  assistida  por 

computador), que seria, basicamente, “[...] um novo material para veiculação do conteúdo: o 

computador em vez do material impresso” (BARANAUSKAS et al., 1999, p. 50). A partir 

dessa década, os estudos da TE se voltam para compreender os processos relacionados ao 

ensino através dos meios tecnológicos, diferentemente do que ocorreu nas décadas de 1950 e 

1960, quando o foco da TE era o estudo desses meios como os geradores da aprendizagem 

(MAGGIO, 1997).

Já a partir da década de 1980, de acordo com Pons (1998), com o avanço das tecnologias 

digitais surgem novas possibilidades para a TE, notadamente em virtude do aprimoramento 

técnico  dos  computadores,  incluindo  as  capacidades  de  armazenamento,  processamento  e 

transmissão de grandes quantidades de informações. O autor afirma ainda que, em virtude da 

dificuldade para delimitar um campo de ação para a Tecnologia Educacional sem incorrer em 

reducionismos, surgiram diversas iniciativas para conceituá-la. Dentre elas, o autor destaca a 

dupla concepção para a TE apresentada ainda na década de 1980 pela UNESCO (1984 apud 

PONS, 1998, p. 53):

a) Originalmente foi concebida como o uso para fins educativos dos meios 
nascidos  da  revolução  das  comunicações,  como  os  meios  audiovisuais, 
televisão, computadores e outros tipos de hardware e software.
b) Em um sentido novo e mais amplo, como modo sistemático de conceber, 
aplicar e avaliar o conjunto de processos de ensino e aprendizagem, levando 
em consideração,  ao mesmo tempo, os recursos técnicos e humanos e as 
interações entre eles, como forma de obter uma educação mais efetiva.

Também relatando a existência de diversificadas definições para o campo, Maggio (1998) 

resume  algumas  dessas  conceitualizações  afirmando  que  a  TE  poderia  ser  igualmente 

compreendida  como  uma  disciplina  voltada  à  prática  e  controlada  através  do  método 

científico. Na concepção da autora, as propostas clássicas de TE se estruturavam na junção de 

três  ciências  sociais:  a  teoria  da  comunicação,  a  psicologia  da  aprendizagem  e  a  teoria 

sistêmica.  Como  efeito  dessa  junção,  perdeu-se  a  Didática  como  teoria  do  ensino,  e  foi 

justamente devido a essa perda que a Tecnologia Educacional “[...] ocupa o lugar do ensinar 
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como resolução instrumental, produto da transposição das mencionadas teorias a prescrições 

para a prática” (MAGGIO, 1998, p. 19).

Ao se tomar por base as reflexões dos autores supracitados, e em concordância com Passos 

(2006), consideramos como marca principal da TE o caráter instrumental e eficientista do uso 

das tecnologias nos processos educacionais. Essa perspectiva de utilização mais eficiente das 

tecnologias  (sejam  elas  digitais  ou  não)  na  Educação  começou  a  ganhar  impulso 

principalmente com a articulação das propostas para as reformas educacionais capitaneadas 

por  organismos  multilaterais  internacionais  de  financiamento,  e  passou a  ser  considerada 

como determinante para resolver os problemas de ensino e aprendizado, desconsiderando as 

caracterísitcas  técnicas  próprias  de  cada  tecnologia.  No  caso  especifico  das  tecnologias 

digitais, inserir os artefatos computacionais (sendo dispositivos móveis ou não) na escola na 

ultrapassada  perspectiva  ferramental  da  TE,  independente  de  serem  ou  não  as  melhores 

máquinas e estejam conectados à internet banda larga, significa manter a mesma lógica que 

privilegia a transmissão e o consumo de conteúdos uniformes, executando as mesmas práticas 

instrucionais,  de  “treinamento”,  do  modelo  escolar  clássico,  criando novas  formas  para 

costumes há muito ultrapassados.

2.2 O restrito uso educacional das TIC nas escolas 

A relação entre as TIC e a Educação no Brasil não é fato recente. De acordo com Alves 

(2009), a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada no ano de 1923, tinha como principal 

função  promover  a  educação  popular,  veiculando  programas  de  cunho  educativo  via 

radiodifusão, um dos recursos tecnológicos de comunicação em massa disponíveis à época. 

Com dificuldade para se manter, especialmente por não ter fins comerciais, a rádio, que era 

uma entidade privada, foi doada para o então recém-criado Ministério da Educação e Saúde, 

em 1936.  Já  a  partir  do ano seguinte,  quando foi  implantado o  Serviço  de  Radiodifusão 

Educativa  do  Ministério  da  Educação,  vários  programas  com  finalidades  educacionais, 

principalmente privados,  foram produzidos,  como,  por  exemplo,  a  “Escola  Rádio-Postal”, 

sendo que mais adiante aulas do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) também 

começaram a  ser  transmitidas  via  rádio.  Também foram produzidos  alguns  programas  de 

cunho religioso, dentre eles “A Voz da Profecia”, da Igreja Adventista, em 1943, cujo objetivo 

era a transmissão de cursos bíblicos, além da criação de algumas escolas radiofônicas pela 

Igreja  Católica,  em 1959,  que  originaram o  chamado  Movimento  de  Educação  de  Base 

(ALVES, 2009).
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A chamada “televisão educativa”, por sua vez, ainda segundo Alves (2009), teve experiências 

exitosas em sua fase inicial no País, principalmente a partir da década de 1960. Ainda nesta 

década, a publicação do Código Brasileiro de Telecomunicações (1967) determinou que as 

emissoras de rádio e TVs deveriam transmitir programas de cunho educativo. Já no final dos 

anos 1960, logo após a criação do Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais, que previa 

o  uso  de  rádio,  televisão  e  outros  meios  para  a  transmissão  de  programas  educativos,  o 

Ministério  das  Comunicações  definia  em portaria  o  tempo  obrigatório  e  gratuito,  que  as 

emissoras comerciais deveriam disponibilizar para a transmissão de programação educativa. 

Dentre  as  produções,  tinham  destaque  os  chamados  Telecursos,  da  Fundação  Roberto 

Marinho, criados a partir da década de 1970 (ALVES, 2009).

Tanto o rádio quanto a  televisão tiveram papéis relevantes na tentativa de universalizar  a 

educação, através da criação de programas de Educação a Distância implantados no País, 

principalmente em uma época em que os altos índices de analfabetismo contrastavam com o 

rápido  avanço  industrial  brasileiro,  ocorrido  especialmente  a  partir  da  década  de  1950 

impulsionado  pelos  planos  de  aceleração  do  crescimento  econômico  propostos  durante  o 

governo Juscelino Kubitschek (1955-1960). Entretanto, os projetos educacionais com o uso 

das mídias de massa não conseguiram erradicar as disparidades na Educação do País, dadas as 

perspectivas tecnicistas adotadas por muitas das ações, em geral, voltadas para a alfabetização 

e o ensino supletivo, visando a criação de habilidades mínimas para a inserção no mercado de 

trabalho.

Com o avanço tecnológico, especialmente nas últimas décadas do século passado, aliado às 

pressões  para  a  inserção  das  “novas  tecnologias”  na  Educação,  as  tecnologias  digitais 

passaram a integrar a pauta das políticias públicas educacionais, principalmente por meio de 

ações  para  a  universalização  dos  artefatos  computacionais  na rede  pública  de  ensino, 

inicialmente através da implantação dos laboratórios de informática para o uso compartilhado, 

mais adiante com a disponibilização dos dispositivos móveis, os laptops e tablets, para alunos 

e professores.

Cumpre ressaltar que muitas tecnologias ao serem inseridas na escola são adjetivadas como 

“didáticas”, “educativas”, “educacionais” ou “pedagógicas”. Dentre essas tecnologias, temos 

como alguns  exemplos  o  livro  didático,  o  software educacional,  a  televisão  educativa,  o 

computador educacional, os laptop e tablet educacionais, dentre outros. Por outro lado, temos 

tantas outras tecnologias que adentram o espaço escolar e que não necessariamente seguem a 

mesma  classificação:  lápis,  caderno,  borracha,  retroprojetor  (ou  data  show),  lousas  (os 

chamados “quadros-negros” ou mesmo as digitais), entre outros.
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Independente dos vários aspectos que podem permear essas adjetivações46,  o fato é que as 

tecnologias  que  entram  nas  escolas,  em  sua  maioria,  são  originárias  de  outros  campos, 

produzidas para outras finalidades, não sendo, portanto, criadas pensando no uso exclusivo 

para “fins educacionais” (algo próprio da perspectiva da TE). No caso específico das TIC, 

como  sintetizam  Alonso  (2008)  e  Barreto  (2003,  2012),  estas  tecnologias,  por  não 

“pertencerem” ao campo educacional, passam por um processo de recontextualização, em que 

são  modificadas  suas  estruturas  quando  direcionadas  às  práticas  educativas  escolares  via 

políticas  e  programas  de  Governo,  processo  este  que  envolve  diversas  ambiguidades  e 

incompreensões, tanto a respeito das especificidades desses dois campos, o educacional e o 

tecnológico, quanto sobre as complexidades envoltas nas formas de relacioná-los.

Essas incompreensões, junto a fatores outros, como interesses econômicos e de atendimento 

ao mundo do trabalho (como discutimos anteriormente), acabam influenciando na formulação 

de políticas públicas e programas de Governo direcionados a inserção das tecnologias digitais 

nas  escolas;  políticas  e  programas  que,  por  sua  vez,  instituem  limites  a  muitas  das 

potencialidades dessas tecnologias ao exigir um restrito “uso pedagógico” e/ou “educacional” 

–  concepções  explícitas  em  diversos  documentos  oficiais  dos  programas  PROINFO 

(BRASIL, 1997a; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2007b), Proinfo Integrado (2012b) e PROUCA 

(2012a)  –,  prejudicando  a  criação  de  opções  mais  amplas  e  diversificadas,  que  também 

valorizassem a livre exploração dos ambientes digitais (os programas citados, por exemplo, 

não viabilizaram o acesso à internet para as escolas) e as práticas sociais, incluindo a vivência 

da/na cultura digital. No caso dos dispositivos móveis disponibilizados às escolas por meio 

dos referidos programas,  a recontextualização se refletiu em alterações tanto de  hardware 

quanto de  software, conferindo-lhes características peculiares que os tornaram diferentes de 

quaisquer outros equipamentos similares à venda livremente no mercado, levando à crença de 

que somente quando designados como “educacionais”, “educativos”,  dotados de  softwares 

pedagógicos e/ou educativos, possam fazer sentido à Educação, como se essas adequações 

fossem determinantes para que essas tecnologias tenham legitimado o seu acesso ao ambiente 

escolar.

46 Como, por exemplo, interesses comerciais por parte das empresas desenvolvedoras de materiais educacionais  
em potencializar  suas  vendas  em um nicho específico,  porém vasto (escolas,  universidades,  dentre outros); 
interesse  do  poder  público  em  fazer  propaganda  ou  apenas  tornar  mais  palatável  o  investimento  em 
equipamentos, justificando os gastos do erário com os recursos (softwares, livros, computadores), dentre outros. 
Mais detalhes também podem ser encontrados no artigo “O rótulo educacional nos artefatos tecnológicos: uma 
análise a partir do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA)” (PINHEIRO, Daniel S.; ROSA, Harlei V.; 
Bonilla, Maria H). Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/view/1903/1666>. Acesso 
em: 22 fev. 2013.
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Dentre  as  possíveis  explicações  para  a  prevalência  desse  uso pedagógico  das  tecnologias 

digitais na escola, Alonso (2008) destaca o descompasso entre esses dois campos, uma vez 

que a lógica dessas tecnologias, que potencializam comunicações descentralizadas e trabalho 

em rede, entra em confronto com a dinâmica tradicional da escola, ainda marcada pela lógica 

da transmissão. Neste caso, como alerta a autora, os usos educacionais ou pedagógicos das 

tecnologias  digitais  estariam,  dessa  forma,  condizentes  com  o  clássico  padrão  de 

racionalidade  escolar,  sendo  este  pautado  pela  difusão  unilateral  e  padronizada  de 

informações, em que são mais valorizados aspectos como acesso, consumo e repetição, com 

prejuízo à produção de conteúdos e saberes.

Ainda conforme a autora, uma vez que o modelo econômico em curso, baseado em interesses 

mercadológicos,  demanda  por  formações  cada  vez  mais  “qualificadas”  para  o  mundo 

produtivo,  e  amparando-se  na  crença  de  que  essa  mesma  escola  seria  a  responsável  por 

atender rapidamente as exigências do mercado, o cenário educacional brasileiro é fortemente 

marcado  pelo  aligeiramento,  pela  criação  centralizada  e  em  escala  de  programas  de 

capacitação para suprir  essas exigências  (ALONSO, 2008).  Logo, partindo deste  contexto 

censurado pela autora, e considerando ainda o entendimento eficientista de que as tecnologias 

digitais teriam como serventia acelerar os planos de eficiência econômica, difunde-se então a 

equivocada ideia de que as escolas necessitariam “[...] descobrir ou ressignificar seus papéis 

ou  funções,  de  maneira  que  as  TIC  sejam  utilizadas  com  maior  eficácia  pedagógica” 

(ALONSO, 2008, p. 754).

Assim, diante deste contexto tecnicista, em que prevalecem propostas para a incorporação das 

tecnologias digitais  de forma instrumental e acrítica,  voltada especialmente para suprir  as 

demandas do mercado de trabalho, combatemos a intencionalidade de se reduzir o papel da 

escola ao de mera “facilitadora”, de criadora de estratégias para uma utilização sistematizada 

(pré-definida) dos meios tecnológicos – estes que, uma vez recontextualizados, já chegam 

“preparados” para o “uso educacional”, voltados ao ensino dos mesmos conteúdos escolares – 

de  modo  a  responder  imposições  e  exigências  dos  processos  capitalistas  de  produção, 

desvinculando a Educação de práticas socioculturais mais amplas, que ocorrem para além dos 

muros das escolas.

Contribuindo  com  nossas  reflexões  em  torno  da  recontextualização  e  da  centralidade 

conferida  às  tecnologias  digitais  (atribuindo-lhes  a  condição  de  responsáveis  por 

“modernizar” a Educação) quando da formulação dos programas e políticas para destiná-las 

às escolas públicas, consideramos importante fazer um paralelo com a temática dos materiais 

didáticos,  especialmente  com relação  aos  livros  didáticos  (que  também predominam nas 
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políticas  educacionais  enquanto  principal  recurso  pedagógico  disponibilizado  a  alunos  e 

professores), concentrando-nos apenas nas questões relacionadas a esta tese, sem a intenção 

de  adentrar  em discussões  mais  aprofundadas  sob  pena  de  fugir  ao  objetivo  a  que  nos 

propusemos.

Apesar de estudos relacionados à prevalência dos materiais didáticos nas escolas não serem 

novos,  como  observamos  na  pesquisa  de  Pretto  (1985)  a  respeito  dos  livros  didáticos, 

entendemos  ser  oportuno  ressaltar  alguns  aspectos  que  consideramos  relevantes,  com  o 

objetivo de conectá-los ao nosso tema, especialmente quando associados à verticalização das 

decisões em torno da concepção desses materiais – que deixa pouca ou nenhuma possibilidade 

de  participação/intervenção  das  escolas  e  dos  docentes  na  elaboração/reconfiguração  dos 

mesmos,  destinando  às  instituições  de  ensino  recursos  padronizados  –,  a  centralidade 

atribuída aos materias didáticos nos processos educacionais, e a desvalorização do professor, 

que, em geral, por não dispor de alternativas (seja por deficiências em sua formação ou até 

mesmo por imposição da gestão educacional), termina incorporando prioritariamente em suas 

atividades os materias disponibilizados.

Em sua análise sobre o emprego dos livros didáticos para o ensino de Ciências no antigo 

primeiro grau (primeira a quarta séries) em um grupo de colégios públicos e particulares da 

cidade de Salvador (Ba), Nelson Pretto (1985) já ressaltava alguns motivos para o predomínio 

do  uso  desses  livros  nas  escolas.  Dentre  os  principais,  destaque  para  a  precarização  da 

Educação no País, retrato da constante redução de verbas destinadas aos setores de educação e 

cultura,  além da crescente centralidade e  verticalização das decisões  na área educacional, 

abrindo pouco espaço para diálogos mais abertos entre a comunidade escolar, a sociedade e o 

poder  público.  Como um dos resultados,  ocorre a  progressiva  desvalorização do trabalho 

docente,  com professores  sem possibilidade  de  contar  com uma formação adequada nem 

condições  apropriadas  de trabalho,  além de também destituídos  de poder  para decidir  até 

mesmo sobre suas próprias ações, restando-lhes então “[...] adotar algo que já vem pronto. E 

esse algo pronto nada mais é do que o livro didático e o seu manual do professor” (PRETTO, 

1985,  p.  42).  Neste  caso,  refletindo  sobre  as  afirmações  do  autor,  entendemos  que  a 

precarização do trabalho docente seria  ao mesmo tempo causa e  consequência da adoção 

maciça do livro didático (e,  a  princípio,  também de outros materiais  didáticos),  pois sem 

condições favoráveis para desempenhar suas atividades (formação, salário baixo, material de 

trabalho,  jornadas  extenuantes,  por exemplo),  resta  ao professor  “submeter-se” aos  livros, 

que,  por  sua  vez,  são  postos  como  elementos  centrais  das  políticas  em  virtude  do 
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entendimento do poder público de que os professores não teriam condições para atender por 

conta própria ao exigido com relação à formação dos estudantes.

Nessa mesma direção, Starobinas (2012, p. 121) afirma que o livro didático tornou-se um 

recurso fundamental para o modelo tradicional de escola – conteudista, cujo objetivo seria a 

formação uniforme e em massa da população – desempenhando, inclusive, a função de guia 

curricular  para  os  docentes,  limitando  o  papel  do  professor  a  “[...]  executor  de  projetos 

didáticos de autoria de terceiros [...]”, um mero reprodutor de conteúdos. A autora descreve 

ainda dois fundamentos possiveis acerca dessa prevalência dos livros didáticos na escola: se 

por um lado o professor estaria desobrigado da penosa tarefa de preparar o seu material de 

trabalho, por outro o livro didático seria um modo de substituir os conhecimentos escassos de 

um  professor  que  foi  mal  formado,  servindo  como  garantia  da  qualidade  dos  assuntos 

ministrados em sala de aula.

Essa perspectiva de consumo e reprodução de materiais padronizados (em forma e conteúdo), 

que já chegam “prontos” as escolas, em detrimento da valorização de práticas pedagógicas 

mais  autorais  e  menos  reprodutoras,  que  também  reconheçam  os  valores  locais  e  as 

subjetividades e que incentivem a construção de novos conhecimentos, configura-se como um 

dos problemas relacionados à excessiva importância atribuída pelas políticas aos chamados 

materiais “didáticos”.

Antes mesmo das questões relacionadas ao uso, temos a problemática da produção desses 

materiais, geralmente concentrada em poucos lugares (quando não em um único local). Essa 

aglomeração geográfica, como sugere Starobinas (2012), citando a confecção de materiais 

didáticos centralizada em algumas regiões do Brasil,  favorece o surgimento de distorções, 

insuficiências ou mesmo omissões com relação às abordagens sobre alguns temas contidos 

nesses materiais, principalmente àqueles menos visíveis (ou relevantes) para essas regiões. A 

autora cita como exemplo o estudo de História, que geralmente volta-se aos grandes centros 

políticos  e econômicos do País,  relegando menos espaço às  narrativas  de fatos  históricos 

locais; ou mesmo a predominância de estereótipos, limitando a diversidade e a participação de 

tipos mais variados de sujeitos nas obras. Starobinas (2012) traz, ainda a título de ilustração, a 

história de São Paulo, em que constata a existência de um desequilíbrio entre a valorização da 

cultura do café e o pouco espaço dedicado à memória da escravidão.

Já com relação ao desenvolvimento  de práticas  mais  autorais,  Veloso (2014,  p.  71),  cuja 

pesquisa investigou os processos de criação e autoria do professor da educação básica no 

contexto da cibercultura, afirma que na atualidade, a escola, de um modo geral, ainda não 

conseguiu  se  consolidar  como  um  espaço  de  formação  de  leitores  e  autores,  alegando, 
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inclusive, que neste contexto “A autoria do professor é relegada, em favor do livro didático”. 

A autora reforça sua declaração apontando em seu estudo relatos em que o livro didático seria 

utilizado como uma das principais, ou mesmo a principal, referências para o trabalho docente, 

especialmente com relação a escolha dos conteúdos para a construção dos planos de curso e 

também das aulas; e é categórica quando afirma, apoiando-se em Pedro Demo (2008), que 

“[...] se não temos um professor que se autoriza, que se expressa livremente, mas que apenas 

reproduz o que está nos livros didáticos, jamais teremos autores, cidadãos que saibam pensar 

e intervir, fazer escolhas, tomar decisões.” (VELOSO, 2014, p. 27).

Embora também assinale que os participantes de sua pesquisa faziam uso regular da internet 

em suas atividades de criação, Veloso (2014) afirma que eles não tinham incorporado esta de 

maneira plena aos seus processos pedagógicos, utilizando-a principalmente como um recurso 

de pesquisa e não para o favorecimento da autoria; o que, em última instância, mantém a 

mesma perspectiva de consumo dos livros e materiais dídáticos. Fato compreensível, segundo 

a autora, dadas as dificuldades em acompanhar o ritmo acelerado da renovação tecnológica, o 

que  se  pode  atribuir  tanto  a  lacunas  na  formação  docente  como  também  as  condições 

inadequadas de trabalho nas escolas.

O foco no uso e consumo de conteúdos preestabelecidos também é criticado por Santana 

(2012),  que  afirma  que  recentes  editais  para  a  compra  de  materiais  didáticos  dentro  do 

Programa  Nacional  de  Livro  Didático  (PNLD  2014  e  PNLD  Campo  2013)  também 

especificaram a aquisição de “[...] pacotes fechados [...]” de conteúdos digitais (disponíveis 

para  os  tablets,  computadores  ou  lousas  digitais,  por  exemplo)  para  serem utilizados  por 

alunos e professores nas escolas, “[...] sem a possibilidade de adaptação, alteração, melhoria, 

adequação a realidades locais, incentivo à produção docente e discente – e chamam estes 

pacotes  de  “objetos  educacionais”.”  (SANTANA,  2012,  p.  134),  impondo  claramente, 

conforme reforça a autora, a condição de consumidor a alunos e professores, com prejuízo às 

ações de autoria.

Outro  aspecto  fundamental  envolvendo  a  padronização  dos  materiais  educacionais  está 

relacionado  também  à  predominância  de  questões  financeiras.  Ainda  utilizando  o  livro 

didático como exemplo, trazemos novamente a pesquisa de Pretto (1985), que já descrevia à 

época a força de fatores econômicos envolvidos nas decisões a respeito dos conteúdos desses 

livros, afirmando que os editores criticavam as mudanças curriculares com a alegação de que 

perderiam todos os exemplares que já estivessem impressos, finalizados para a distribuição, 

em virtude dessas alterações  de currículo escolar.  O autor  traz ainda a  fala  de um editor 

presente no XII Encontro Nacional do Livro Didático de 1o grau, que afirmava ser inviável 
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comercialmente  facultar  aos  professores  a  livre  escolha  dos  conteúdos,  alegando  que 

haveriam perdas financeiras com a baixa tiragem de cópias em virtude da variedade de opções 

de livros que poderiam ser requisitados pelos docentes, deixando patente que o lucro, como 

não poderia  ser  diferente  neste  caso,  seria  a  prioridade  do mercado editorial,  inclusive  o 

didático.

Esses materiais destinados às escolas, reforçamos, deveriam permitir a plena intervenção dos 

professores  (e  também  dos  estudantes),  sem restrições  que  “engessam”  e  prejudicam os 

processos de criação e a cultura da remixagem. Especialmente os conteúdos digitais, que na 

atualidade podem ser tão facilmente criados, armazenados, manipulados e distribuídos, tudo a 

um custo tendendo a zero, em virtude da imaterialidade digital, possibilitando, ao menos em 

potência, uma participação mais ativa dos envolvidos nos processos de ensino e aprendizado, 

especialmente alunos e professores, favorecendo, também potencialmente,  a elaboração de 

práticas mais colaborativas e de acesso pleno e mais democrático a informação, juntamente 

com a livre circulação de saberes, ações que, entendemos, são indispensáveis, principalmente 

quando se tratam de instituições de ensino.

Isto posto, mais uma vez enaltecemos nossa defesa aos movimentos abertos e colaborativos 

de produção, que prezam por princípios como a flexibilização do licenciamento autoral e, 

sobretudo, pelo não aprisionamento do conhecimento (como, por exemplo, as licenças abertas 

Creative Commons e a GPL, além do movimento do  software livre), especialmente quando 

falamos em materiais destinados à Educação. Dessa forma, concordando com a abordagem de 

Pinheiro  (2014)  a  respeito  dos  Recursos  Educacionais  Abertos  (REA),  entendemos  que 

valorizar  princípios  abertos  e  colaborativos  para  o  desenvolvimento  de  recursos  para  a 

Educação  possibilita,  além  do  surgimento  de  abordagens  mais  abrangentes  e  ricas 

(valorizando a diversidade), que os recursos finalizados permaneçam abertos e disponíveis, 

em sua totalidade ou em partes, para que professores e demais interessados tenham condições 

de recontextualizá-los e disponibilizá-los novamente para a sociedade.

As  ponderações  feitas  por  Pretto  (1985)  nos  ajudam  a  entender  o  quanto  é  expressivo 

financeiramente o mercado do livro didático para as editoras no Brasil.  Também contribui 

com esta percepção uma análise mais recente sobre a política do livro didático no País feita 

pelas autoras Carolina Rossini e Cristiana Gonzalez (2012), destacando que no ano de 2008, 

do total de livros lançados no mercado, 37,56% eram didáticos, sendo que estes arrecadaram 

mais da metade (51,20%) do valor pelo montante vendido. Destaque-se também o fato de que 

boa  parte  da  produção dos  livros  didáticos  geralmente  é  destinada  às  compras  por  entes 

públicos (sendo o governo o maior financiador e comprador de recursos didáticos do País), 
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através do PNLD, do Programa Nacional de Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e 

do Programa Nacional de Livro Didático para Jovens e Adultos (PNLD EJA) (ROSSINI; 

GONZALEZ, 2012).

Embora rentável para as editoras, essa política de livros didáticos se mostra dispendiosa para 

o País, conforme expõem as autoras, uma vez que, apesar de universalizar a distribuição dos 

livros didáticos para as escolas públicas, o PNLD apresenta uma fragilidade em sua estrutura: 

como as duas fases do processo de produção do livro (elaboração do conteúdo e produção 

industrial) são tratadas de modo conjunto, e com o amparo da política de direitos autorais, 

todo o conteúdo produzido para os livros comprados via PNLD é de propriedade das editoras 

que  comercializam  esses  livros.  Essa  questão  estrutural  traz  sérios  problemas  para  o 

Programa, com consequências negativas para o mercado e para o acesso ao material didático, 

como: “[...] aumento dos custos de distribuição, a redução do poder de negociação do governo 

e o aumento do preço pago pelos livros. Além disso, perpetua muitos problemas do mercado 

editorial,  tais  como  a  concentração  empresarial  e  a  baixa  remuneração  dos  autores” 

(ROSSINI; GONZALEZ, 2012, p. 45). Neste caso, a concentração empresarial é diretamente 

responsável pelo aumento dos gastos do governo com a distribuição do material. Em números, 

isso significa que entre os anos de 1998 a 2006, por exemplo, 86% das compras feitas via 

FNDE foram provenientes de empresas sediadas em São Paulo, sendo que aproximadamente 

96%  delas  estavam  localizadas  na  região  sudeste,  o  que  acabou  gerando  um  impacto 

considerável no custo de entrega dos livros didáticos para as escolas das demais localidades 

do país (ROSSINI; GONZALEZ, 2012).

Portanto, além de impactar nas despesas públicas e fragilizar a perspectiva da autoria dos 

sujeitos com a entrega de conteúdos fechados, prontos, sem possibilidade de alterações, a 

padronização dos materiais  (sejam livros ou recursos digitais)  destinados às escolas pelos 

programas  e  políticas  públicas,  denominados  educacionais  ou  pedagógicos,  desconsidera 

especialmente as especificidades locais em favor da distribuição de recursos que poderiam 

ser,  presumidamente,  “aplicados”  de  forma  genérica  em  qualquer  situação:  materiais  e 

conteúdos uniformes, que não respeitam a diversidade de contextos em que as escolas estão 

inseridas.

Com  relação  aos  dispositivos  móveis  enviados  às  escolas,  a  concepção  verticalizada  e 

padronizada  desses  materiais,  que  já  chegaram  recontextualizados,  com  seus  aplicativos 

educacionais instalados, junto à primazia atribuída pelas políticas a esses recursos nas práticas 

educacionais  (em  similaridade  à  política  do  livro  didático),  tiveram  ainda  como  efeito 
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deletério uma maior desvalorização do professor, profissional já fragilizado47, desprovido do 

respeito merecido, especialmente em virtude da pouca importância historicamente concedida 

à Educação no País.

2.2.1 TIC e a desvalorização docente

Ainda  em  torno  do  processo  de  recontextualização  tecnológica  quando  da  inserção  das 

tecnologias digitais nas escolas da rede pública do País via políticas e programas de Governo, 

autores como Alonso (2008), Barreto (2012),  Barreto e Magalhães (2011), Cordeiro (2014), 

Leher e Magalhães (2012), dentre outros, criticam a perspectiva da desvalorização do trabalho 

docente geralmente associada a essa recontextualização, fato que compreende, inclusive, a 

disseminação de estratégias, vindas de esferas superiores, para a substituição do professor, 

seja  parcial  ou  total,  privilegiando  os  materiais  educacionais  e  a  lógica  conteudista  em 

detrimento  de  melhores  condições  de  trabalho,  incluindo  formação,  salários  adequados, 

sólidos planos de carreira, entre outros.

Dentre  as  estratégias  de substituição  determinadas,  Leher  e  Magalhães  (2012)  apontam a 

aposta na capacitação através da EAD quando da formulação das políticas educacionais no 

País  –  de  acordo  com  prescrições  eficientistas  e  produtivistas  feitas  por  agências 

internacionais  para  a  inserção  das  TIC  na  educação  dos  países  considerados  periféricos 

(BARRETO  (2001,  2003);  BARRETO  e  MAGALHÃES  (2011))  –  como  plano  para  a 

substituição total do trabalho docente, enquanto que a substituição parcial estaria baseada em 

recomendações para os usos das tecnologias em sala de aula como veiculadoras de materiais 

instrucionais. Neste contexto, as TIC são então postas como elementos centrais dos processos 

de ensino e aprendizagem, com o claro objetivo de desqualificar o papel do professor e não 

com  o  intuito  de  promover  mudanças  necessárias  nas  práticas  educacionais,  pois,  como 

observam as autoras:

Este  modelo  de  substituição  tecnológica,  fundado  na  racionalidade 
instrumental,  enfatiza uma abordagem tecnocrática  para  a  preparação dos 
professores,  e  destes  na  sua  prática  docente.  A  ênfase  nos  fatores 
instrumentais e pragmáticos da vida escolar evidencia: a separação entre “o 
pensar”  a  educação  e  a  sua  execução;  a  desvalorização  do  trabalho  do 
professor pela primazia da prática e a padronização do conhecimento escolar 

47 Afora as péssimas condições de trabalho reservadas a grande parte da categoria, os professores ainda convivem 
com os baixos salários, principalmente quando comparados aos proventos de outras carreiras com igual nível de 
escolaridade, chegando a receber entre 18% e 39% menos do que a média desses profissionais. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1832095-professor-recebe-ate-39-menos-que-profissional-
com-igual-escolaridade.shtml>. Acesso em: 22 dez. 2016.
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através do controle e do gerenciamento do processo de escolarização. Nestes 
termos, importa o aumento da produtividade dos sistemas educacionais e o 
uso intensivo das tecnologias. O que parece não importar é a construção de 
possibilidades para que os professores se apropriem destas tecnologias para 
redimensionar  as  condições  concretas  da  sua  produção.  (LEHER; 
MAGALHÃES, 2012, p. 84-85).

Táticas para a desvalorização docente nas políticas públicas de inserção das TIC na Educação 

também são observadas e criticadas por Cordeiro (2014). A autora afirma que essas políticas 

são  criadas  e  amparadas  prioritariamente  face  a  dados  quantitativos,  isto  é,  o  governo 

brasileiro,  em consonância com as políticas internacionais,  destaca a importância das suas 

ações com a divulgação do número de equipamentos enviados às escolas48, fazendo parecer 

que somente essa distribuição (embora importante) seja suficiente para viabilizar a ascensão e 

vivência  no  contexto  digital.  Por  outro  lado,  busca  culpar  os  professores  pela  falta  de 

formação, acusando-os de serem sempre resistentes e de rejeitarem às inovações que chegam 

à  escola.  Entretanto,  a  autora  desconstrói  essa  alegação  utilizando  como  exemplo  a  sua 

própria  pesquisa de doutorado – que investigou as  práticas  realizadas  com as tecnologias 

digitais  móveis  em  escolas  públicas  dos  estados  da  Bahia  e  de  Sergipe,  que  também 

receberam os laptops educacionais oriundo do PROUCA e da fase piloto do Projeto UCA –, 

afirmando  que  os  docentes  aderiram prontamente  às  propostas  de  formação  tecnológica, 

mesmo com as adversidades encontradas, como os problemas de deslocamento para os locais 

em que os cursos foram ministrados, dentre outras.

Este cenário de culpabilização dos professores pelas mazelas da Educação vem de longa data, 

conforme crítica feita por Nelson Pretto (2002),  referindo-se a sua pesquisa a respeito da 

questão dos livros didáticos utilizados nas escolas (PRETTO, 1985), afirmando que na época: 

“Os editores diziam que faziam livros ruins, e o MEC os comprava e distribuía às escolas 

porque, conforme os editores, “essa era a demanda dos professores”. Essa era a desculpa para 

termos – como ainda hoje – livros e aulas de tão baixa qualidade.” (PRETTO, 2002, p. 125).  

O autor (2002), ao analisar questões relativas à formação docente nas políticas de inserção das 

tecnologias digitais na escola, afirma ser recorrente o discurso de culpar os docentes, que são 

responsabilizados  pelo  desânimo,  pela  falta  de  interesse  em  fazer  uso  dos  recursos 

tecnológicos  que  chegam  às  escolas,  acusados,  inclusive,  de  manter  os  computadores 

guardados com receio que fossem roubados; ações justificáveis em virtude das deficiências 

(ou  mesmo  da  falta)  de  formação  para  trabalhar  com as  tecnologias,  além do  temor  de 

48 Como exemplo, apontamos a pesquisa feita por Cysneiros (2001), que destaca que o quantitativo inicial de 100 
mil  computadores  foi  o  aspecto  mais  divulgado quando da  implementação  do  Proinfo,  tanto  pelo  Governo 
Federal quanto pela imprensa.
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também serem responsabilizados por eventuais falhas, danos ou mesmo pelo extravio dos 

equipamentos.

Ainda  com  relação  a  perspectiva  da  substituição  docente,  Barreto  e  Magalhães  (2011) 

destacam,  além  dos  mesmos  planos  de  fortalecimento  da  EAD  como  modelo  para  a 

substituição total do professor, a distribuição dos laptops educacionais como estratégia para a 

troca parcial,  tal  como ocorrido nos programas mais recentes de inserção dos dispositivos 

móveis nas escolas, como o PROUCA. As autoras também apontam a centralidade dada ao 

acesso  às  TIC  nos  planos  formulados  pelo  MEC,  prevalência  resumida  em  propostas 

verticalizadas, que definem o envio de pacotes educacionais prontos às escolas com o objetivo 

de  formatar  o  ensino  de  acordo  com  interesses  mercadológicos,  usando  o  discurso 

reducionista de que basta a inserção das TIC nos processos educacionais, sendo o professor 

reduzido a mero cumpridor de tarefas, para se elevar a qualidade da educação:

Ao atribuir às TIC a responsabilidade pelo fazer pedagógico, destituindo o 
professor do seu trabalho, agora ressignificado como tarefas e atividades, a 
escola deixa de exercer a sua função primordial na formação do cidadão, 
passando  a  se  constituir  em  um  local  de  preparação  para  o  mundo  do 
trabalho, em que os professores deixam de ser os responsáveis pelas práticas 
pedagógicas  que  desenvolvem.  Nesse  movimento,  são  obliteradas 
possibilidades concretas de ensino-aprendizagem como construções a serem 
objetivadas. (BARRETO; MAGALHÃES, 2011, p. 16)

Sob esta ótica de substituição do sujeito (o professor) pelos materiais ditos “educacionais”, 

deixa-se  de  focar  na  formação  docente,  em  razão  da  eficiência  exigida  pelo  cenário 

econômico globalizado, seguindo normas impostas por organismos internacionais quando da 

criação de projetos voltados à Educação. Assim, com a incumbência de capacitar estudantes 

com  as  habilidades  exigidas  pelo  modo  de  produção,  a  qualificação  docente  perde  a 

importância  em  prol  das  imposições  dessas  agências,  que  definem  “[...]  um  modelo  de 

formação de professores centrado no treinamento para o uso adequado do material didático, 

ou seja, são as habilidades técnicas que devem ser desenvolvidas.” (DURLI, 2008, p. 37).

Uma vez estabelecido esse modelo de Educação com ênfase no uso do “material didático” –

designando-lhe a centralidade nas práticas pedagógicas –, a formação docente passa a atender 

prioritariamente  o  desenvolvimento  de  habilidades  específicas,  sendo realizada  através  de 

cursos mais rápidos, a um custo mais baixo, que têm como objetivo primordial estabelecer o 

uso prático, racional e eficiente das tecnologias no ambiente escolar, substituindo a formação 

sólida e crítica. Não só a formação em tecnologia, mas em um sentido pleno. Que proporcione 
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ao professor condições para uma leitura crítica do mundo. Um professor reflexivo, criativo, 

curioso, participativo e que tenha plenas condições, inclusive, para contestar aquilo que lhe é 

imposto, e não somente consumir modelos e conteúdos pré-determinados.

Portanto, com essa perspectiva de centralidade voltada aos dispositivos móveis educacionais, 

as práticas na escola continuam mantendo o mesmo paradigma baseado na difusão unilateral e 

homogênea e também no consumo de informação, só que desvia-se o foco, essencialmente 

centralizado no professor, para os “pacotes prontos” de tecnologias digitais.

Os  efeitos  nocivos  da  desvalorização  docente  em  virtude  da  centralidade  atribuída  às 

tecnologias somam-se à difícil realidade vivida por este profissional. Além de lidar com a 

crescente depreciação da carreira, incluindo os baixos salários, a elevada carga de trabalho 

(não só em sala de aula, como também com correção de avaliações, exercícios, preenchimento 

de cadernetas e planos de aula, em geral tudo feito em casa mesmo) de quem geralmente 

labuta em várias instituições, muitos professores sofrem com o constante assédio moral, o 

desrespeito, intimidações verbais e às vezes até agressões físicas, seja por parte da gestão 

escolar,  dos  alunos,  dos  responsáveis  por  estes  ou  até  mesmo dos  próprios  colegas.  São 

conhecidos  inúmeros casos de violência  contra  docentes,  em geral  mais  concentrados nos 

grandes centros urbanos e nas escolas públicas localizadas em bairros pouco seguros. Várias 

dessas instituições de ensino com instalações precárias, sofrendo com a falta de profissionais, 

de segurança,  de higiene e  até  mesmo de material  básico de trabalho;  com salas  de aula 

lotadas  de  estudantes,  mal  iluminadas,  cercadas  por  grades  e  trancas,  que  muitas  vezes 

parecem  verdadeiros  campos  de  batalha  ou  mesmo  prisões,  reflexos  de  uma  sociedade 

adoecida da qual essa mesma escola faz parte.

Neste  cenário  desfavorável,  diversos  professores  sucubem  à  frustração,  ao  cansaço,  à 

depressão, e desanimam em continuar; e, sem a expectativa de uma melhora significativa em 

suas condições de trabalho, abandonam a profissão. Outros tantos não desistem, lutam pela 

esperança de melhores dias, mesmo quando são injustamente apontados como os culpados 

pelos fracassos da Educação no País.

A chegada das tecnologias digitais, principalmente as móveis, que exigem uma nova dinâmica 

da escola, causa instabilidades e abala as bases de um ambiente tradicionalmente rígido e 

controlado, que não tem conseguido estabelecer um diálogo conciso com a complexidade e as 

velozes mudanças provocadas por essas tecnologias, cada vez mais presentes na sociedade 

contemporânea  e  mais  intensamente  no cotidiano dos  estudantes,  que  criam um universo 

complexo de possibilidades e sem padrões definidos de usos.
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E no centro deste processo está o professor, que precisa desenvolver um olhar mais apurado 

para tentar compreender como essa nova geração, que já nasce imersa na cibercultura,  se 

relaciona com os ambientes digitais. Esse professor que, em geral, mesmo quando incorpora 

com desenvoltura as dinâmicas do contexto digital, o faz em uma intensidade bem diferente 

da maioria dos mais jovens, e, em muitos casos, como advertem Bonilla e Pretto (2015), não 

associam essas dinâmicas às suas práticas pedagógicas por não conseguirem relacionar os 

usos sociais das tecnologias com as atividades escolares. Em especial, o professor oriundo de 

uma geração em que prevaleciam os dispositivos analógicos.

Diante  desse  contexto,  sem reais  condições  para  compreender  e  se  envolver  nessa  nova 

dinâmica, as escolas e os professores, em geral, vêm se mantendo fiéis ao tradicional modelo 

rígido, linear e verticalizado, marcado pelo controle do fluxo da comunicação e pelas mesmas 

práticas de transmissão de informações padronizadas, o que não raramente produz momentos 

de tensão nas instituições de ensino, envolvendo, inclusive, bloqueios do acesso à internet 

(total  ou de  sites mais  específicos,  como as  redes  sociais,  por  exemplo,  inviabilizando a 

criação  de  potenciais  momentos  de  aprendizagem  através  da  pesquisa,  do  diálogo  e  do 

compartilhamento de saberes), proibições de uso e até mesmo o confisco dos dispositivos 

móveis particulares nos ambientes de aula. Dentre as consequências, a autoridade e autonomia 

do professor são ainda mais fragilizadas, pois, uma vez impedido de “refletir a educação”, ele 

se torna um mero executor  de programas e políticas vindas de fora, usuário de materiais e 

modelos  que  já  chegam  em pacotes  completos  e  finalizados  às  escolas.  Situação  que  o 

transforma,  de acordo com as “ideologias de mercado”,  em mão-de-obra mais  facilmente 

adaptável ou mesmo substituível.

O professor precisa resgatar a sua autoridade (que não deve ser confundida, como nos lembra 

Pretto (2013d), com autoritarismo). Precisa ter condições para pensar, criticar, criar soluções e 

metodologias,  construir  novos  conhecimentos  e  desenvolver  seus  próprios  materiais,  mas 

também estar aberto às diversas fontes de informação, e adaptá-las a sua realidade e a dos 

estudantes. Ser autor, e não somente implementar modelos educacionais geridos em contextos 

outros, que impõem a utilização de recursos didáticos fechados e uniformes, desenvolvidos 

sem levar em conta as condições e especificidades escolares. Só assim terá como lidar com a 

abudância  do  ciberespaço,  com  as  novas  linguagens  e  as  múltiplas  necessidades  dos 

estudantes e do País.

Portanto, necessita recuperar o seu protagonismo. Mas não como fonte única do saber, muito 

menos como reprodutor de conteúdos para a memorização dos alunos. Precisa se constituir 

como um dos principais protagonistas da Educação, para também ter poder de decisão quando 
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da formulação das políticas públicas e programas educacionais. E para que isso aconteça, são 

necessárias melhores condições de trabalho e formação  – inicial, continuada e permanente. 

Uma formação que possibilite compreender as potencialidades estruturantes das tecnologias 

digitais e incorporá-las as suas práticas pedagógicas, articulando essas práticas, também, às 

variadas  dinâmicas  pessoais  e  socioculturais  tecidas  no  contexto  contemporâneo.  Uma 

formação sólida e aliada a pesquisa,  que valorize os professores e possibilite que tenham 

plenas condições de tomar decisões (que não precisem receber “tudo pronto”), de superar a 

dimensão meramente técnica e operativa de determinado dispositivo ou software, favorecendo 

a apropriação de qualquer  tipo de tecnologia (digital  ou não) em suas experiências,  tanto 

pessoais quanto profissionais, permitindo-lhes  “[...]  que se tornem autores de proposições, 

projetos  e  ações,  sujeitos  atuantes  em sua  comunidade,  cidadãos  que  transformam a  sua 

realidade social.” (BONILLA, 2012, p. 278).

De forma usual, muitas das tecnologias quando inseridas na escola são acompanhadas pelos 

termos “didático”, “pedagógico” ou “educacional” (livro didático, computador educacional, 

software pedagógico ou educacional, seriam alguns exemplos), como se essa designação fosse 

determinante  para  que  essas  tecnologias,  incluindo  as  digitais  móveis,  tenham acesso  ao 

ambiente escolar de modo legitimado, fazendo parecer que é necessário “organizá-las” de 

uma forma específica para atingir objetivos definidos (como em roteiros ou receitas prontas); 

como se fosse necessário “pedagogizar” essas tecnologias, embarcando as bases teóricas e 

conceitos nos equipamentos, para que elas alcancem uma diferente qualidade educacional. 

Neste caso, é obvio que programas de Governo voltados para a Educação nomeiem esses 

dispositivos, indicando a intencionalidade para o uso nas práticas educacionais. Entretanto, 

em uma perspectiva de Educação que valorize a criatividade, a participação e a autonomia, 

questionamos  a  utilização  instrumental  dos  recursos  computacionais,  afirmando  que  a 

educação  pode  se  dar  em  diversos  contextos,  utilizando  diferentes  tipos  de  práticas, 

valorizando os processos, estes sim verdadeiramente educativos e pedagógicos.

Com isso não estamos propondo a exclusão dos materiais didáticos/pedagógicos nas escolas 

(sejam softwares, livros, laptops). Eles são importantes e precisam também estar relacionados 

às práticas  educativas.  A questão não se resume a ser  “educacional” ou “pedagógico”.  O 

importante  é  perceber  qual  o  tipo  de  educação  pretendida  com esses  materiais  e  qual  a 

qualidade deles. Neste caso, o risco seria incorrer em reducionismos, ficar “presos” a recursos 

que não atendem todas as realidades e especificidades, principalmente na contemporaneidade 

em que as diferenças são (ou deveriam ser) valorizadas e não uniformizadas.
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Por essas razões é que reforçamos a defesa de que as tecnologias digitais devam manter sua 

natureza proposicional ao serem encaminhadas às escolas. Sobretudo, entendemos que esses 

dispositivos  devam  ter  capacidade  para  atender  à  diversidade  de  práticas,  inclusive 

pedagógicas,  contemplando  as  necessidades  individuais,  a  criatividade  e  os  diferentes 

contextos escolares em que serão utilizados, e que dêem plenas condições para que alunos e 

professores sejam também autores e produtores de conhecimento, e não se limitem apenas a 

consumir recursos, sejam didáticos e/ou educacionais, produzidos em realidades outras. Por 

isso, de acordo com o exposto, e, em concordância com Pretto, compreendemos que “[...] 

todos os produtos científicos e culturais disponíveis na humanidade passam a ser didáticos no 

momento em que professores qualificados os utilizem nos processos formativos” (PRETTO, 

2012, p. 97-98).

2.3 Ações iniciais para a inserção das TIC na educação Brasileira

Os primeiros experimentos para tentar implementar o uso do computador na Educação do País 

ocorreram no início na década de 1970, com a realização de um seminário sobre o uso de 

computadores no ensino de Física,  na Universidade Federal  de São Carlos  (SP),  além da 

Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação (I CONTECE), promovida pelo 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, ambos no ano de 1971 (SOUZA, 1983, 

apud VALENTE, 1999). Mais tarde, nesta mesma década, também foram realizadas algumas 

iniciativas isoladas de pesquisas iniciais sobre o emprego do computador na Educação, nas 

Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), e na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (VALENTE, 1999).

Em 1975, Seymour Papert49 e Marvin Minsky50 estiveram no Brasil em visita a UNICAMP, 

dando início a um acordo de cooperação técnica que posteriormente também proporcionaria a 

ida de pesquisadores brasileiros da instituição ao Massachusetts Institute Technology (MIT), 

expandindo os estudos em torno da utilização de computadores na Educação, com o uso da 

linguagem Logo. Neste mesmo ano, pesquisadores também da UNICAMP, financiados por 

um acordo entre o MEC e o BIRD, escrevem o documento Introdução de Computadores nas  

Escolas de 2º Grau (MORAES, 1997).

Na década de 1980, as ações de informatização na Educação começam a ganhar  corpo com a 

participação  do  Governo  Federal,  que  tinha  por  objetivo  incentivar  o  desenvolvimento 
49 Foi um dos fundadores do Laboratório de Inteligência Artificial do Massachusetts Institute Technology (MIT) 
e criador da linguagem de programação Logo, baseado nas teorias de Jean Piaget,  voltada para o ensino de 
computação às crianças.
50 Pesquisador e escritor, com trabalhos na área de inteligência artificial, também foi cofundador do Laboratório 
de Inteligência Artificial do MIT.
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tecnológico no País e capacitar força de trabalho para o manuseio das novas tecnologias, em 

resposta às necessidades do mundo do capital, que buscava mão-de-obra melhor preparada 

para impulsionar os níveis de produção. Assim, iniciam-se as discussões entre o Governo e 

pesquisadores brasileiros, principalmente de universidades,  com o intuito de viabilizar um 

projeto nacional de “informática educativa”.  Para o planejamento das primeiras ações, foi 

criada  uma  equipe  intersetorial  que  contava  com  integrantes  da  Secretaria  Especial  de 

Informática (SEI), do  Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep). Dentre as ações iniciais, foram realizados o I Seminário Nacional de Informática na 

Educação,  de 25 a  27 de agosto de 1981,  na  Universidade de  Brasília,  e  o  II  Seminário 

Nacional de Informática na Educação, na Universidade Federal da Bahia, no mês de agosto do 

ano  seguinte.  Dentre  as  recomendações  estabelecidas  nos  seminários,  destaque  para  a 

necessidade de valorizar a realidade brasileira e aspectos pedagógicos quando da criação de 

atividades  de  informática  na educação,  sendo que  as  questões  tecnológicas  não deveriam 

prevalecer  no  planejamento  das  ações.  Para  tanto,  desenharam-se  como  algumas  das 

propostas:

[…]  a  necessidade  de  que  a  presença  do  computador  na  escola  fosse 
encarada como um meio 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.  Reforçava-se  ainda  a  idéia  de  que  o 
computador  deveria  auxiliar  o  desenvolvimento da inteligência  do aluno, 
bem como desenvolver habilidades intelectuais específicas requeridas pelos 
diferentes  conteúdos.  Recomendava-se  também  que  as  aplicações  da 
informática não deveriam se restringir ao 2a grau, de acordo com a proposta 
inicial, mas que procurassem atender a outros graus de ensino, acentuando 
ainda  a  necessidade  de  que  a  equipe  dos  centros-piloto  tivesse  o  caráter 
interdisciplinar,  como  condição  importante  para  garantir  a  abordagem 
adequada e o sucesso da pesquisa. (MORAES, 1993, p. 20)

Como um dos desdobramentos das recomendações dos Seminários, no ano de 1984 foi criado, 

a  partir  de  uma  comissão  organizada  pela  SEI,  o  Projeto  Brasileiro  de  Informática  em 

Educação  (EDUCOM).  Como  algumas  das  principais  ações,  o  Projeto  promoveu  a 

implantação de centros-piloto em parceria  com universidades,  voltados para a pesquisa,  à 

formação de recursos humanos (com foco nos professores) e a criação de incentivos para a 

elaboração de políticas com vistas a inserção da informática na educação pública. Os centros-

piloto do Projeto foram instalados nas Universidades Federais de Pernambuco (UFPE), de 
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Minas Gerais (UFMG), do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), além da 

UNICAMP (ALMEIDA, 2008).

Entretanto, pouco antes da concepção do EDUCOM, de acordo com Nascimento (2007), foi 

criado  no  ano  de  1982  o  Centro  de  Informática  do  MEC (CENIFOR)  –  subordinado  a 

atualmente  extinta  Fundação  Centro  Brasileiro  de  TV  Educativa  (Funtevê),  que, 

posteriormente, se resposabilizaria pela implementação, supervisão técnica e coordenação do 

Projeto  EDUCOM  –,  vindo  o  MEC,  a  partir  desse  momento,  a  assumir  o  controle  dos 

processos  de  informatização  da  educação  brasileira.  Dentre  as  razões  alegadas  para  a 

transferência do Projeto para o Ministério, estavam, além da questão financeira, uma vez que 

a SEI não havia previsto em seu orçamento os recursos necessários para manter o EDUCOM, 

a de que “[...] a informática na educação tratava de questões de natureza pedagógica, relativas 

aos  processos  de  ensino-aprendizagem,  envolvendo  a  escola  pública  brasileira  e  a 

universidade,  na  busca  de  subsídios  para  uma  futura  política  para  o  setor  educacional” 

(MORAES, 1993, p. 22).

Em 1985, o fim da ditadura militar  e  a consequente reestruturação político-administrativa 

quando da transição para o governo de José Sarney – vice que assumiu a Presidência da 

República  em  virtude  do  falecimento  de  Tancredo  Neves,  presidente  eleito  via  colégio 

eleitoral, sem o voto popular –, trouxeram problemas para as ações do EDUCOM. Dentre as 

diversas  mudanças  administrativas,  houve  a  transferência  da  SEI  para  o  recém-criado 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), cuja atribuição no período, de acordo com Coelho 

(2014),  seria  a  formação  de  recursos  humanos  para  o  mercado  de  informática.  Além da 

mudança  da  SEI,  com as  reformas  pelas  quais  passou a  Funtevê,  tendo o  seu  presidente 

declarado, inclusive, “[...] que a pesquisa não era prioridade, relegando os centros-piloto do 

Projeto EDUCOM a uma situação financeira difícil” (MORAES, 1993, p. 23), não houve 

como garantir o suporte ao Projeto, até mesmo em virtude do desmonte do CEINFOR, cuja 

administração fora transferida para o Rio de Janeiro.

No ano de 1986, com a experiência proporcionada pelo Projeto Educom, o MEC deu início a 

uma  nova  fase  no  processo  de  informatização,  com  a  criação  do  Comitê  Assessor  de 

Informática na Educação (CAIE/MEC). Dentre as principais ações do Comitê, destaque para a 

criação  do  Projeto  FORMAR,  que  em  sua  primeira  etapa  teve  como  objetivo  formar 

profissionais para atuar  nos diversos Centros de Informática Educativa (Cied) dos sistemas 

estaduais  e  municipais  de  educação.  O  Projeto  teve  dois  cursos  de  especialização  em 

Informática na Educação, realizados na UNICAMP em 1987 e 1989, formando cerca de 150 

educadores,  que tiveram como algumas obrigações pós-formação, projetar e implantar um 
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Cied junto à Secretaria de Educação que os havia indicado para os cursos, contando com o 

apoio técnico e financeiro do MEC. Como resultado, 17 Cieds foram instalados em diferentes 

estados entre 1988 e 1989, tendo como proposta o atendimento a alunos e professores de 

primeiro e segundo graus e da educação especial, além da comunidade em geral, concebidos 

como  centros  de  aprendizagem,  formado  por  educadores,  técnicos  e  especialistas. 

(NASCIMENTO, 2007).

Com  os  cursos  do  Projeto  FORMAR,  os  professores  foram  habilitados  também  como 

multiplicadores para a formação de outros professores. Porém, como apenas as escolas que 

estavam desenvolvendo a época projetos piloto possuíam computadores, os alunos das outras 

escolas frequentavam os cursos nos Cied, onde eram utilizados softwares educacionais do tipo 

CAI (Computer Aided Instruction ou Instrução assistida por computador), linguagem Logo e 

programas  aplicativos  básicos,  tais  como  editores  de  textos,  planilhas-eletrônicas  e 

gerenciadores de banco de dados (ALMEIDA, 2008).

A criação dos Cieds, como ressalta Coelho (2014), foi responsável pela descentralização das 

ações de informatização, possibilitando a participação de estados e municípios nas discussões 

em torno da política de informática educativa no País, que também deixou de ser um tema de 

exclusividade das universidades e passou a envolver as escolas públicas. Neste contexto, foi 

responsabilidade do MEC, além do financiamento e da formação, ceder os equipamentos (em 

regime de comodato), cabendo às secretarias de educação a responsabilidade pelas instalações 

físicas além de providenciar a manutenção dos equipamentos cedidos.

Ainda com o propósito de difundir a informática educativa no País, foi criado no ano de 1989 

o Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), tendo como um dos objetivos 

“[...] incentivar a capacitação contínua e permanente de professores, técnicos e pesquisadores 

no domínio da tecnologia de informática educativa,  em todos os níveis e modalidades de 

ensino [...]” (BRASIL, 1994). Além disso, o Programa também pretendia propor ações para 

facilitar a compra de equipamentos de informática pelas instituições públicas de educação, 

como também viabilizar  o  desenvolvimento,  compra,  avaliação  e  adaptação  de  softwares 

educacionais. Autores como Silva (2014) e Almeida (2008) destacam o desejo do Programa 

em superar  a  tradicional  abordagem educacional  baseada  na  transmissão  de  informações, 

buscando uma educação transformadora, especialmente sob influência dos ideais de Paulo 

Freire, que fosse vinculada à realidade social dos sujeitos e da escola. Entretanto, como afirma 

Almeida (2008), diante das dificuldades enfrentadas pelos professores para manter os projetos 

interdisciplinares, propostas de práticas mais inovadoras não se consolidaram.
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Até  então,  as  ações  iniciais  para  a  inserção  das  tecnologias  na  educação  priorizavam a 

formação de recursos humanos (principalmente docentes e técnicos) e não o aparelhamento 

das  escolas  com  as  tecnologias  digitais.  Entretanto,  é  preciso  levar  em  consideração  as 

condições do País durante esse período, que, além de inicialmente ter a necessidade de criar 

conhecimento técnico-científico mais consistente na área, vivia uma situação de reserva de 

mercado de informática,  que prejudicava,  ou mesmo impedia,  um acesso mais amplo aos 

recursos tecnológicos.

Com o objetivo de criar uma indústria local competitiva na produção de tecnologia, no Brasil 

se  implantou  entre  1977  e  1991  uma  reserva  de  mercado  para  empresas  de  capital 

exclusivamente  nacional,  o  que,  resumidamente,  impediu  legalmente  a  importação  de 

determinados  produtos  em  prol  do  desenvolvimento  da  indústria  nacional.  Para  Ikehara 

(1997), esse perído pode ser dividido em três fases: a primeira (1979 a 1984) representa a 

institucionalização da  Política  Nacional  de  Informática  (PNI),  quando foi  criada  a  SEI  e 

aprovada a Lei no 7.232/8451 (a chamada Lei de Informática), que instituiu, dentre outros atos, 

diretrizes  para  a  Política  Nacional  de  Informática  –  que  teve  por  objetivo  principal  a 

capacitação nacional  nas  atividades  de  informática  para  o  desenvolvimento  tecnológico  e 

econômico  do País  –;  a  implementação  de  ações  do  Governo para  orientar,  coordenar  e 

estimular essas atividades; a intervenção estatal para equilibrar a produção nacional de bens e 

serviços  relativos  a  capacitação tecnológica;  além do controle  das  importações  de bens  e 

serviços de informática por um período de oito anos. Já a segunda e terceira fases (IKEHARA 

1997),  compreendem,  respectivamente,  a  época  da  nova república,  com o fim do regime 

militar e a fase de implementação da Lei (1985 a 1989); e o período de desmonte da PNI 

(1990 a 1991) durante o governo de Fernando Collor de Mello.

Para Coelho (2014), alguns críticos brasileiros apontaram essa reserva de mercado como uma 

“cartelização” na economia do País, fato que penalizou os consumidores, que eram obrigados 

a comprar equipamentos antiquados, caros e de qualidade inferior. Ainda segundo a autora, 

mesmo com as críticas, a reserva teve sua importância, principalmente por proporcionar a 

criação de  mão-de-obra especializada  e  qualificada,  além de possibilitar  investimentos  na 

indústria local de produção de tecnologia, se constituindo como um recurso importante para a 

inovação tecnológica do país.

No contexto  da dissolução da  PNI,  o  governo Collor  adotou um novo plano econômico, 

contendo, dentre outras deliberações, a redução do imposto de importação, o que viabilizaria a 

51 Mais informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7232.htm>. Acesso em 15 nov. 
2016.
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competição com o mercado internacional, proporcionando a entrada e o desenvolvimento de 

melhores  equipamentos  e  novas  tecnologias  no país,  possibilitando também a redução do 

preço final para o consumidor.

Todo esse processo de abertura foi reflexo das demandas de uma economia cada vez mais 

globalizada,  e  que  requer  com certa  constância  a  reestruturação  do  modo  produtivo  e  a 

expansão  da  massa  consumidora,  sempre  de  acordo  com as  ideologias  pró-mercado.  Na 

esteira do avanço tecnológico, que proporcionou o desenvolvimento de dispositivos cada vez 

menores e mais sofisticados, e também para atender as necessidades de capaciação de uma 

mão-de-obra qualificada para o mundo produtivo,  começam a ser criados programas para 

ampliar a inserção das tecnologias digitais nas escolas. Neste contexto, a partir da criação da 

SEED/MEC, essa inserção ganha maior impulso, com a elaboração de programas que tinham 

como foco a disponibilização das TIC para as escolas, como, por exemplo, o TV Escola52 e o 

PROINFO.

A atuação de organismos multilaterais de ação global, como o Banco Munidal e o FMI, foram 

preponderantes na criação de propostas para as chamadas reformas educacionais, que tinham 

como um dos intereses fortalecer a relação entre escolarização, trabalho e produtividade, a 

serviço das ideologias de mercado em um cenário econômico globalizado. Assim, na condição 

de  financiadoras,  essas  agências  estabeleceram as  orientações  para  a  criação  de  políticas 

públicas  educacionais  no  Brasil,  incluindo  os  programas  para  a  inserção  das  tecnologias 

digitais móveis nas escolas públicas, como examinaremos no próximo capítulo.

52 Programa que inicialmente disponibilizava às escolas os chamados kits tecnológicos, compostos por televisão e 
antena parabólica, para possibilitar o acesso aos vídeos didáticos oferecidos pelo programa. Os vídeos podem ser 
usados tanto em atividades com os alunos quanto para apoiar a própria formação do professor. Atualmente, o 
conteúdo também é distribuído através de operadoras de TV por assinatura e pela internet. Disponível em: 
<http://tvescola.mec.gov.br>. Acesso em: 12 dez. 2014.
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CAPÍTULO  3 –  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  INSERÇÃO  DAS  TECNOLOGIAS 
DIGITAIS NA ESCOLA: uma discussão a partir do Proinfo

O estudo de políticas  públicas  de  TIC e  Educação se faz  necessário  nesta  pesquisa  para 

compreendermos como essas políticas se materializaram nos dispositivos móveis destinados 

às  escolas  públicas  brasileiras.  Portanto,  no  presente  capítulo,  faremos  inicialmente  uma 

reflexão sobre o conceito de políticas públicas, juntamente com a discussão a respeito de 

determinados aspectos importantes que influenciaram a implementação de programas de TIC 

e Educação no País, relacionados principalmente a fatores econômicos e a regras ditadas por 

agências  de  financiamento  internacionais,  em um contexto  de  forte  influência  do  modelo 

neoliberal.  Faremos  também  a  apresentação  e  discussão  de  algumas  das  características 

principais dos programas do Governo Federal de inserção das tecnologias digitais nas escolas, 

compreendendo  desde  o  Proinfo,  que  teve  como  uma  de  suas  ações  a  instalação  de 

laboratórios de informática nas escolas para o uso compartilhado (sendo o primeiro programa 

voltado a inserir grande volume de computadores nas escolas), até os programas PROUCA e 

Proinfo Integrado, pautados na distribuição individual de dispositivos móveis – estabelecendo 

um novo paradigma de inserção dos computadores, o modelo um a um (um computador por 

aluno) –, os  laptops e  tablets, designados como educacionais,  para alunos e professores da 

rede pública de ensino.

Discutiremos também questões relacionadas a falta de articulação entre as ações do Governo 

Federal  para  a  inserção  das  tecnologias  digitais  na  Educação,  apresentando  alguns  dos 

problemas  relacionados  com ações  de  formação docente  e  aos  principais  programas  para 

viabilizar  o  acesso  à  internet  nas  escolas,  juntamente  com as  dificuldades  que  estados  e 

municípios tiveram para cumprir o que fora pactuado com a União, principalmente no tocante 

à infraestrutura das escolas para receber os equipamentos.

3.1 Políticas públicas: conceitos e influências

Em geral, políticas públicas são elementos complexos; um conjunto de ações que envolvem 

diretrizes  (como,  por  exemplo,  leis,  decretos,  projetos,  programas)  e  interesses  dos  mais 

variados  grupos  sociais,  criadas  para  lidar  com  situações  de  relevância  pública,  tendo 

despertado grande atenção particularmente nas últimas décadas. Souza (2006) destaca três 

fatores  que  contribuíram  para  esse  aumento  do  interesse  pelo  campo:  a  implantação  de 

políticas  de  controle  de  gastos  instituídas  em  vários  países,  em  especial  as  nações  em 

desenvolvimento  (chamadas  “reformas”  ou  processos  de  reestruturação  econômica, 
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organizados  por  agências  e  organismos  não-governamentais  internacionais);  a  criação  de 

restrições  à  interferência  Estatal  na  economia  e  nas  políticas  sociais,  principalmente  nos 

países latino-americanos devido ao histórico inflacionário de suas economias; e a necessidade 

de se criar arranjos políticos para estimular a evolução econômica e social  dos países em 

desenvolvimento, em especial também os da América Latina.

Reconhecendo que não existe um conceito exclusivo sobre o que seja uma política pública, 

Souza (2006) indica ser de Laswell (1936)53 – um dos fundadores da área de políticas públicas, 

que  introduziu  a  expressão  policy  analysis (análise  de  política  pública)  como  forma  de 

estabelecer um diálogo, aproximando o conhecimento científico e acadêmico das ações do 

poder público – a definição mais conhecida para o termo, afirmando que “[...]  decisões e 

análises sobre política pública implicam responder as seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz.” (SOUZA, 2006, p. 24).

Amparada  nos  estudos  de  Theodor  Lowi  (1964;  1972)54,  Souza  (2006)  resume  os  quatro 

formatos que as políticas públicas podem assumir: a) políticas distributivas, que são as que 

privilegiam alguns grupos de pessoas ou regiões, gerando impactos mais individuais do que 

para a sociedade como um todo; b) políticas regulatórias, que envolvem a burocracia Estatal, 

políticos  e  determinados  grupos  de  interesse  (criando  condições  para  o  poder  público 

transferir  (e  fiscalizar)  a  prestação  de  serviços  para  a  iniciativa  privada);  c)  políticas 

redistributivas, àquelas que afetam maior número de pessoas, gerando perdas no curto prazo 

para certos grupos sociais ao tempo em que pode proporcionar futuros ganhos para outros 

coletivos, como, por exemplo, o sistema tributário (também nesse formato se encaixam as 

políticas  públicas  educacionais  de  um modo  geral);  e  d)  políticas  constitutivas,  que  são 

aquelas que cuidam dos procedimentos para que as demais políticas operem.

No  âmbito  das  políticas  públicas,  o  Estado  surge  como  uma  das  figuras  fundamentais, 

especialmente por ser, como referem-se Ball e Mainardes (2011), um dos principais lugares 

da política e também um dos atores políticos essenciais; ou, como complementa Azevedo 

(2004), “o locus” em que se condensam os conflitos sociais, e onde também operam estruturas 

de  poder  e  dominação.  Ou  ainda,  de  acordo  com  Boneti  (2011),  o  Estado  pode  ser 

reconhecido como um agente de coordenação e de institucionalização (estabelecendo regras, 

investimentos e/ou regulação) de decisões surgidas a partir de discussões e embates entre os 

diversos  representantes  (ou  demais  atores)  sociais,  sendo  estas  decisões  provenientes  de 

53 LASWELL, H.D. Politics: Who Gets What, When, How. Cleveland, Meridian Books. 1936/1958.
54 LOWI, Theodor. “American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory”, World Politics, 16: 
677-715. 1964; LOWI, Theodor. “Four Systems of Policy, Politics, and Choice”. Public Administration Review, 
32: 298-310. 1972.
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necessidades mais  amplas ou de interesses restritos.  Nesse contexto,  Boneti  (2011, p.  18) 

compreende as políticas públicas como “[...] o resultado da dinâmica do jogo de forças que se 

estabelece  no  âmbito  das  relações  de  poder,  relações  essas  constituídas  pelos  grupos 

econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil”.

Isto posto, mesmo que a criação de uma política pública esteja voltada para o atendimento a 

uma demanda local (de um país, região ou estado, por exemplo), sendo desenvolvida a partir 

da  correlação  de  forças  estabelecidas  entre  agentes  locais  (Estado,  economia  e  coletivos 

sociais), necessário observar ainda o interesse de elementos externos (como as agências de 

financiamento,  por exemplo),  que,  principalmente em um cenário econômico globalizado, 

também passam a compor o grupo de interesse que disputa a  definição e  implementação 

dessas políticas. Assim, ainda de acordo com Boneti (2011), torna-se importante atentar para a 

seguinte consideração:

Os interesses das elites globalizadas aparecem claramente determinados nas 
políticas  de  expansão  das  relações  capitalistas  mundiais  por  instituições 
como  o  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI),  Organização  Mundial  do 
Comércio  (OMC),  ou  pelo  próprio  poder  de  força  que  têm  os  grupos 
econômicos mundiais de impor as regras que lhes interessam, etc., mas seus 
interesses podem ser questionados por agentes nacionais, estaduais ou locais, 
constituindo-se,  assim,  uma  correlação  de  forças  que  influenciam  no 
processo de elaboração e aplicação das políticas públicas. (BONETI, 2011, 
P. 14).

Boneti  (2011) completa  o seu pensamento afirmando que,  mesmo com o cenário político 

contemporâneo possibilitando que diversos agentes da sociedade civil, como, por exemplo, os 

movimentos  sociais,  se  manifestem,  confrontem  os  interesses  e  se  façam  presentes  nas 

discussões  e  tensões  a  cerca  das  definições  das  políticas  públicas,  as  classes  dominantes 

(internacionais  e  também nacionais)  tornam-se  agentes  determinantes  na  constituição  das 

políticas, em prol da defesa de seus interesses político-econômicos.

Ações  voltadas  para  a  manutenção  do  desenvolvimento  econômico,  principalmente  pela 

relação com projetos de interferência externa desenvolvidos com o interesse de promover a 

redução das ações Estatais (ou mesmo, o desmonte do Estado) – especialmente no tocante a 

economia e na criação de políticas públicas de caráter social para os países não-desenvolvidos 

– a fim de sustentar o modelo de acumulação capitalista, estão de acordo com a perspectiva 

ideológica neoliberal que seria adotada por vários países, principalmente a partir dos anos 

1980.
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O ideário neoliberal ganhou força no cenário mundial entre o final da década de 1970 e início 

dos anos de 1980, quando começou a se consolidar nos países capitalistas desenvolvidos, 

notadamente  com o  início  dos  governos  Margaret  Tatcher  (Reino  Unido,  1979),  Ronald 

Reagan (Estados Unidos, 1981) e Helmut Kohl (Alemanha, 1982) – e logo após adotado por 

quase todos os países da Europa, não só os de extrema direita –, onde, de forma mais incisiva 

nos dois primeiros países, foram estabelecidas duras restrições aos direitos sociais e a classe 

trabalhadora,  incluindo  ataques  ao  movimento  sindical,  tendo  por  objetivo  principal  a 

implantação de um modelo político-econômico para restaurar a força do capitalismo em crise 

(PEREIRA,  2010).  A estagnação  econômica  mundial  em  curso,  agravada  pela  crise  do 

petróleo na década de 1970, foi um dos fatores que interferiu negativamente nos padrões de 

acumulação do capital, principalmente para as sociedades capitalistas desenvolvidas, tornando 

imperativo estabelecer um processo de reestruturação global do capitalismo, que voltasse a 

favorecer o desenvolvimento econômico dos grandes conglomerados financeiros e dos países 

centrais.

[...]  o  neoliberalismo  expressa  uma  saída  política,  econômica,  jurídica  e 
cultural  especifica  para  a  crise  hegemônica  que  começa  atravessar  a 
economia do mundo capitalista como produto do esgotamento do regime de 
acumulação fordista55 iniciado a partir do fim dos anos 60 e começo dos 70 
(GENTILI, 2005, p. 230).

Essa nova ordem capitalista, conforme afirma Bianchetti (2001), passou a ter o controle sobre 

a movimentação global do capital e estabeleceu as condições para a sua distribuição, ao tempo 

em que determinou a implantação dos programas de ajustes econômicos – desenvolvidos e 

monitorados  por  grandes  grupos  econômicos  representados  por  organismos  financeiros 

mundiais (especialmente o Banco Mundial e o FMI), como discutimos no capítulo anterior – 

voltados  para  estabilizar  a  economia  dos  países  devedores,  como  forma  de  garantir  a 

recuperação  dos  empréstimos  a  eles  concedidos.  Esses  modelos  de  ajustes  impuseram 

diversas exigências aos devedores, dentre as quais evidenciamos, de forma resumida, algumas 

55 O autor faz referência ao processo de produção criado por Henry Ford (1863-1947), que seria, resumidamente, 
como definem Corrêa e Corrêa (2004), a produção industrial padronizada e em larga escala, também conhecida 
como linha de montagem, em que as posições de trabalho eram fixas e os produtos (no caso específico, os 
automóveis) se moviam enquanto eram montados. Ainda segundo os autores, o modelo de produção inaugurado 
por Ford começou a declinar, dando lugar a filosofia do just in time, modelo de gestão da produção desenvolvido 
pela montadora de automóveis japonesa Toyota (movimento que também ficou conhecido como toyotismo), que 
tem como um dos objetivos a redução dos custos dos processos produtivos e o aumento da produtividade através 
do combate ao desperdício, para ganhar competitividade no mercado mundial.
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das apontadas por Hemmer56 (1989 apud BIANCHETTI, 2001): implantar medidas monetárias 

para conter a demanda global; limitar gastos públicos para reduzir o déficit fiscal, bem como 

impor medidas restritivas de consumo; além de promover a desvalorização da moeda antes da 

implantação do programa de ajuste para evitar movimentos especulativos de capitais. Dentre 

os principais objetivos dessas medidas, destacamos a tentativa do controle inflacionário dos 

países  devedores,  ao  custo  da  redução  drástica  no  consumo  da  população,  além  do 

enxugamento da máquina Estatal,  notadamente através das privatizações e da redução dos 

investimentos em programas sociais.

Dentre as premissas dos ideólogos do neoliberalismo, prevalecem a prioridade às regras do 

livre mercado aliada a redução da ação reguladora do Estado. Bianchetti (2001, p. 87) afirma 

que,  para  os  neoliberais,  as  relações  entre  Estado,  sociedade civil  e  economia  devem ser 

regidas pela lógica do mercado (ou da livre concorrência), que teria como característica básica 

“[...] não requerer nenhum tipo de acordo em relação aos objetivos que devem ser alcançados 

pelos indivíduos ou pela sociedade”, cabendo ao Estado a posição de mediador imparcial das 

disputas, interferindo minimamente na economia e nas liberdades individuais, tudo controlado 

em razão da competitividade. A defesa dessa ideia de “estado-mínimo” (AZEVEDO, 2004), é 

parte  da  convicção  neoliberal  de  que  a  interferência  Estatal  afeta  a  livre  competição  do 

mercado,  sobretudo  por  tentar  igualar  forças  concorrentes  de  forma  artificial,  o  que 

desestimularia novas iniciativas de competitividade, reduzindo os investimentos de capital e 

impedindo o crescimento da economia pelo excesso de regulação do Estado. Entretanto, como 

pondera a autora, esse estado-mínimo não deve ser confundido com um estado-fraco, uma vez 

que nas economias neoliberais o Estado mostra a sua força ao assumir a função de legitimar 

nos  espaços  locais  as  exigências  e  estratégias  de  acumulação  do  capitalismo  global, 

garantindo assim a manutenção dos interesses da sociedade capitalista.

A implantação da doutrina neoliberal  na América Latina,  conforme apresentado por  Emir 

Sader  (2013),  se  deu  através  das  discussões  em  torno  do  combate  à  inflação,  e, 

consequentemente, com a crítica ao Estado, já que este é apontado pelos neoliberais como o 

principal responsável pelo desequilíbrio econômico gerador da inflação, muito graças a uma 

administração considerada burocrática e ineficiente, além de descuidada com o controle dos 

seus gastos.

Nas principais nações latino-americanas, conforme retrata Pereira (2010), juntamente com o 

fim da guerra-fria e o processo de abertura política, novas coalizões de poder alinhadas ao 

56 HEMMER,  Hans.  Evaluación  política  de  las  recomendaciones  de  las  instituiciones  financieras  
internacionales. Revista contribución. s. 1, no 4, 1989.
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neoliberalismo  venceram na  mesma  época  as  eleições  presidenciais  nos  seus  respectivos 

países:  Salinas de Gortari,  no México,  em 1988;  em 1989, Carlos Menem, na Argentina; 

Alberto Fujimori, no Peru; Carlos Andrés Pérez, na Venezuela e Fernando Collor, no Brasil; e, 

em 1990, César Gaviria, na Colômbia. Este cenário favoreceu o processo de reestruturação 

econômica neoliberal na região, com nações alinhadas ao objetivo de construir uma economia 

de mercado (e, consequentemente, de enfraquecimento estatal), que somente seria possível 

através  da  “[...]  destruição  da  soberania  nacional  em matéria  de  política  econômica  e  o 

aniquilamento de todo e qualquer “custo” social e trabalhista que onerasse a rentabilidade do 

capital.” (PEREIRA, 2010, p. 278-279).

No Brasil, especificamente, após mais de 20 anos de ditadura militar (1964 - 1985), a recessão 

econômica, aliada a uma crescente dívida externa e ao descontrole inflacionário,  serviram 

como  estímulo  para  a  adoção  de  políticas  econômicas  neoliberais,  ancoradas  no  mesmo 

discurso de necessidade de revisão do papel do Estado, principalmente em relação a sociedade 

capitalista e aos interesses do mercado.

O estabelecimento do neoliberalismo no País é retratado por Sader (2013), que faz um resgate 

histórico da implantação do modelo, cujos passos iniciais foram dados ainda no Governo de 

Fernando Collor, empossado no ano de 1990, principalmente através da abertura da economia 

nacional às importações, da tentativa de conter a inflação e do corte de gastos do Estado, 

tornando-se célebres o bloqueio das cadernetas de poupança e o combate aos altos salários de 

alguns servidores públicos, sendo este último fato utilizado estrategicamente pelo governo 

para angariar a simpatia popular e que ficou conhecido a época como “caça aos marajás”. 

Após promover medidas impopulares e sofrer várias denúncias de corrupção, um processo de 

impeachment foi instaurado, culminando na renúncia de Collor antes do final do seu mandato, 

fato que estabeleceu uma pausa na implantação do projeto neoliberal no País, sendo mais 

tarde  retomado por  Fernando  Henrique  Cardoso (FHC) enquanto  ministro  da  fazenda  do 

Governo Itamar Franco, vice-presidente que assumiu o posto do presidente afastado, com o 

lançamento do Plano Real.

O neoliberalismo atingiu  o  seu auge no Brasil  durante  os  dois  mandatos  de  FHC,  eleito 

presidente em 1994, principalmente com a desregulamentação do Estado e o favorecimento às 

políticas de mercado. O enfraquecimento estatal ocasionou, dentre outras situações, a perda de 

direitos sociais e trabalhistas, além do aumento da concentração do capital, sendo utilizada 

como uma das ações para o “encolhimento” do Estado, e uma das principais marcas desse 
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governo,  a  privatização do patrimônio público57,  inclusive de empresas  que operavam em 

setores estratégicos e essenciais, como, por exemplo, telecomunicações58, mineração e energia. 

A privatização de bens públicos,  além de reduzir  o papel social  do Estado na proteção e 

provisão de alguns dos direitos sociais (como Saúde e Educação, por exemplo) e provocar, 

dentre  outras  consequências,  a  demissão  de  um expressivo  contingente  de  trabalhadores, 

também prejudicou uma parcela  considerável  de consumidores,  que,  em muitas situações, 

como, por exemplo, citando o caso da telefonia, diferentemente do que pregam os defensores 

da  excelência  e  eficiência  da  lógica  competitiva  do  mercado,  ficaram  dependentes  dos 

interesses estritamente comerciais de grupos privados de telecomunicações59.

Ainda em decorrência das reformas neoliberais postas em prática durante o governo FHC, que 

legaram à Nação uma grave recessão e a estagnação econômica, fatos que contribuíram para o 

fim do ciclo de sua legenda política no comando do País seguido pela ascensão do Partido dos 

Trabalhadores (PT) ao poder, Frigotto (2011) afirma que a privatização do patrimônio público 

em favor da pretensa modernização do Estado gerou o desmantelamento das suas atribuições 

sociais em favor de ações pró-mercado, reverberando inclusive na Educação, que, conforme 

critica o autor, “[...] não mais é direito social e subjetivo, mas um serviço mercantil”, uma vez 

que estaria a serviço da preparação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, como pregam 

as correntes ideológicas favoráveis a submissão às regras competitivas de mercado.

Sader (2013) conclui, afirmando que o neoliberalismo ainda deixa como herança para o País 

dois fenômenos principais, ambos ligados à desregulamentação do Estado: com o relaxamento 

da regulação Estatal na economia, os detentores do capital tiveram mais liberdade e passaram 

57 Essa prática começa a ganhar novo impulso no País com a atual investida da direita ao poder (renovando a 
força  neoliberal),  manifestada  abertamente,  de  acordo  com  entrevista  concedida  pelo  então  presidente  em 
exercício – no decurso do processo de  impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, afastada no mês de 
maio de 2016 –, Michel Temer. Ao ser questionado a respeito de uma afirmação sua, em reunião ministerial, de 
que o governo iria “privatizar tudo”, o interino afirmou: “Um estado liberal como o nosso é poderoso na medida 
em que a iniciativa privada produz bons resultados. Vamos tomar o caso do emprego. A administração pública  
cria emprego? Não, você cria emprego quando as empresas prosperam. Então, quando digo “vamos privatizar  
tudo”, não é tudo, claro. É: na medida do possível, devemos privatizar.” TEMER, Michel. A lava-jato não vai  
abalar  meu governo.  São  Paulo:  Revista  Veja,  ed.  2485,  ano.  49,  n.  27,  p.  15-21,  6  jul.  2016.  Entrevista  
concedida a Policarpo Junior e Thaís Oyama.
58 Com a privatização, o Sistema Telebras foi dividido em três holdings regionais e oito operadoras de telefonia 
celular, além da Embratel, que foram vendidas, de acordo com Urupá, Silva e Biondi (2012), por um preço  
considerado abaixo do seu real valor.  Importante destacar também a afirmação dos autores a respeito de como 
fatos políticos (por exemplo, a oferta de cargos para apadrinhados e o uso dos recursos da empresa para o 
pagamento de juros da dívida externa do País) junto a diversos outros vícios de gestão (que acabaram contendo a 
expansão  da  estatal  e  reduzindo  a  qualidade  do  serviço  prestado)  foram responsáveis  por  criar  uma  falsa  
impressão de ineficência do Sistema Telebras e pavimentar o processo da sua venda.
59 Em entrevista ao Intervozes (2012),  o professor Murilo César Ramos, da Universidade de Brasília (Unb),  
afirmou que o grande fracasso do modelo de privatização das telecomunicações no Brasil foi supor que haveria  
uma melhora do serviço e menores preços em virtude da competição entre empresas privadas. Entretanto, como 
afirma o professor, no caso específico não houve competição e sim uma fragmentação, com a formação de um  
oligopólio privado atuando em regime de concessão Estatal.
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a  investir  preferencialmente  na  especulação  financeira,  pois  esta  era  menos  custosa  e 

possibilitava um retorno maior e mais rápido do que investimentos em produção, fato que 

provocou a queda na arrecadação do governo e,  consequentemente,  o aumento do déficit 

público. Neste caso, ocorreu o que o autor chamou de “financeirização da economia”. Outro 

legado do neoliberalismo para o País, além do agravamento da concentração de renda, foi a 

precarização  das  relações  trabalhistas,  que  levou  ao  aumento  da  terceirização  e  da 

informalidade, retirando direitos básicos conquistados pelos trabalhadores, levando muitos ao 

subemprego e a consequente exclusão social.

Também para as políticas públicas educacionais, a doutrina neoliberal prega a submissão as 

mesmas  regras  do  modelo  de  mercado  que  orientam  a  economia,  além  da  redução  da 

participação do Estado no desenvolvimento dessas políticas. Para os neoliberais, o Estado não 

deve ser o promotor das políticas sociais, pois, além de desequilibrar a competitividade entre 

os indivíduos,  uma vez que ofereceria melhores condições a determinados grupos sociais, 

provoca um considerável aumento nos gastos públicos, comprometendo a saúde financeira e 

levando ao agravamento da crise fiscal (BIANCHETTI, 2001).

Dentre  as  implicações  advindas  dessa  premissa,  consideramos  que  a  diminuição  da  ação 

estatal  trouxe  sérias  consequências  negativas  para  a  implementação  de  políticas  públicas 

sociais no Brasil, incluindo os programas de inserção das tecnologias digitais nas escolas. Em 

primeiro lugar,  a redução de recursos públicos compromete a execução dessas políticas e 

programas, que necessitam de sólidos investimentos, não só na aquisição de equipamentos 

(em que percebemos, especialmente no caso dos  laptops e  tablets, que houve uma grande 

preocupação  com  a  compra,  porém  sem  a  mesma  atenção  quanto  a  continuidade  dos 

programas, principalmente no tocante a manutenção pós-garantia dos dispositivos, que ficou a 

cargo das escolas, a maioria sem condições financeiras e operacionais para executá-la), como 

também em pesquisas e na formação inicial e continuada dos professores; igualmente com 

relação a organização da infraestrutura tecnológica nas escolas, sendo de suma importância a 

instalação de conexões internet banda larga de qualidade. Em segundo lugar, sem a presença 

do Estado (e sem políticas públicas), que deveria zelar pelos direitos dos cidadãos, ficamos 

cada vez mais  à mercê dos interesses financeiros dos agentes  de mercado e das agências 

multilaterais – que definem suas prioridades e objetivam o retorno dos seus investimentos – 

principalmente as  parcelas  mais  carentes  da  população,  que mais  dependem da mediação 

estatal para ter acesso aos benefícios sociais.

A influência de organismos financeiros mundiais, que concedem empréstimos (e não doações) 

e  prestam  consultoria  para  a  elaboração  e  gestão  de  políticas  públicas  e  programas  de 
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reestruturação econômica, como o Banco Mundial60 e o  FMI, repercute no desenvolvimento 

das  políticas  e  determina  quais  são  as  prioridades  educacionais,  impondo  à  Educação  a 

condição de “mercadoria” (BIANCHETTI, 2001; GENTILI, 2005), a ser regulada de acordo 

com as dinâmicas e os interesses financeiros do mercado (AZEVEDO, 2004; BALL, 2005; 

BIANCHETTI, 2001; TORRES, 2005). A força do modelo de mercado nas políticas de TIC e 

Educação no Brasil, juntamente com a intenção de “qualificar” a mão-de-obra, capacitar para 

suprir as necessidades do mercado de trabalho, são frutos de um modelo de Estado neoliberal, 

constituído  em  uma  sociedade  capitalista,  que  objetiva  o  crescimento  econômico  em 

detrimento de um desenvolvimento social mais democrático.

Entretanto, independente da correlação de forças e interesses que podem interferir, de forma 

direta  ou  indireta,  na  definição  das  ações  dos  programas  para  a  inserção  das  tecnologias 

digitais nas escolas, bem como na caracterização especifica dos dispositivos móveis, objeto de 

estudo desta pesquisa, a compra de bens na administração pública é cercada de formalismos e 

singularidades que a difere de outras aquisições realizadas por particulares no livre mercado. 

Dessa forma, sem a intenção de dar conta da complexidade do sistema de compras da gestão 

pública nem nos aprofundar na legislação específica sobre o tema, mas apenas indicar alguns 

aspectos legais e administrativos importantes,  que também influenciaram na definição das 

características técnicas  e conceituais dos  laptops e dos  tablets educacionais,  faremos uma 

breve discussão no tópico a seguir.

3.2 Aspectos críticos para a aquisição das TIC no contexto da gestão pública

No âmbito da gestão pública, os gastos precisam seguir um conjunto de regras e princípios 

previstos  em  lei  para  que  sejam  efetuados  de  forma  mais  proveitosa,  observando  o 

atendimento  às  necessidades  governamentais  e  a  satisfação  dos  interesses  da  população, 

evitando  irregularidades  e  o  desperdício  de  recursos  públicos.  No  Brasil,  as  compras  e 

contratações de serviços feitos pela administração pública são disciplinadas pela Lei nº 8.66661 

(BRASIL, 1993), de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos  administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  incluindo  publicidade,  compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

60 Como exemplo da interferência na política educacional brasileira, na década de 1990 o Banco emprestou um 
total aproximado de US$ 1 bilhão para financiar seis projetos em 13 estados (FIGUEIREDO, 2009).
61 Em dezembro de 2016 foi aprovado pelo Senado Federal o projeto (PLS 559/2013) que a altera a Lei de 
Licitações e contratos, que, caso sancionado, revogará a Lei nº 8.666. A promessa é atualizar a 8.666 para dar 
mais celeridade às compras da gestão pública, processo comumente moroso, que gera atrasos, dificuldades de 
fiscalização, dentre outros problemas. O projeto foi encaminhado à câmara dos deputados. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115926>. Acesso em 10 jan. 2017.
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Municípios.  De acordo com a  citada Lei,  a  licitação  se constitui  como um procedimento 

administrativo  que  tem  por  objetivo  assegurar  o  princípio  constitucional  da  isonomia, 

observando sempre a proposta mais vantajosa à gestão,  respeitando os seguintes preceitos 

básicos:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade,  probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes 

são  correlatos.  Portanto,  as  aquisições  dos  laptops e  dos  tablets educacionais  estiveram 

subordinadas as suas regras.

Como rege a Lei, são cinco as modalidades de licitação: Concorrência – na fase de habilitação 

preliminar  exige  dos  participantes  a  comprovação  de  requisitos  mínimos  de  qualificação 

listados  em  edital;  Tomada  de  Preços  –  modalidade  entre  interessados  devidamente 

cadastrados  ou  que  atendam todas  as  exigências  para  o  cadastramento  até  o  terceiro  dia 

anterior  à  data  do  recebimento  das  propostas,  observando  a  necessária  qualificação  para 

participar  do certame;  Convite  –  envolve especialistas  no objeto  do edital  (aquilo que se 

deseja contratar (ou licitar)), escolhidos e convidados pela unidade administrativa em número 

mínimo  de  três,  o  que  resulta,  em  geral,  em uma  contratação  mais  rápida;  Concurso  – 

modalidade para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes em edital publicado; e 

Leilão – para venda de bens móveis sem serventia à  administração pública ou de produtos 

legalmente apreendidos/penhorados (e também para a alienação de bens imóveis), a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

A sexta modalidade de licitação, denominada pregão (que foi a utilizada para a compra dos 

dispositivos  móveis analisados nesta  tese,  mais  especificamente o pregão eletrônico62),  foi 

instituída no ano de 2002, mediante a Lei n° 10.52063, tornando mais clara a divisão das fases 

do processo licitatório: a preparatória (interna) e a externa (que inicia com a publicação do 

edital ou a entrega do convite e é encerrada com a contratação do fornecimento do bem, da 

execução da obra ou prestação do serviço). Sua aplicação é obrigatória na contratação de bens 

e  serviços  comuns  (aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  podem  ser 

objetivamente definidos  em edital,  através de especificações usuais e atuais praticadas no 

mercado, incluindo os bens e serviços de Tecnologia da Informação (TI)), independente do 

valor estimado da contratação, sendo que os interessados devem comprovar que possuem os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos pelo edital. Via pregão, diferentemente do que 

ocorre nas demais modalidades, a escolha da proposta é feita antes da análise documental 
62 Regulamentado via decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Disponível em: 
<https://www.comprasnet.gov.br/legislacao/decretos/de5450_2005.html>. Acesso em: 10 dez. 2015.
63 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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(comprovações  de  regularidade  e  habilitação  dos  licitantes,  por  exemplo),  razão  que,  em 

geral,  confere  maior  celeridade  à  licitação.  Caso seja  inviável  a  utilização do pregão em 

determinado  processo  licitatório,  deverá  ser  devidamente  demonstrado  o  motivo  pelo 

dirigente ou autoridade competente (BRASIL, 2010).

Ainda de acordo com a Lei nº 8.666, são quatro os tipos de licitação: 1. Menor Preço  – o 

vencedor será o licitante cuja proposta esteja de acordo com as especificações do edital ou 

convite e que ofertar o menor preço. Geralmente utilizado para compra de bens, execução de 

obras ou prestação de serviços; 2. Melhor Técnica – quando fatores de ordem técnica definem 

o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Usado exclusivamente 

para serviços de natureza predominantemente intelectual,  principalmente na elaboração de 

estudos técnicos preliminares, projetos básicos e executivos, cálculos, fiscalização, supervisão 

e gerenciamento,  e de engenharia consultiva em geral;  3.  Técnica e Preço – o critério de 

seleção se baseia na maior média ponderada, considerando as notas obtidas nas propostas de 

preço e técnica. É obrigatório realizar esse tipo de licitação na contratação de bens e serviços 

de informática, quando feita nas modalidades Concorrência e Tomada de Preços (para bens e 

serviços de informática na modalidade Convite não é exigido); e 4. Maior lance ou oferta – 

para casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso (BRASIL, 2010).

Com relação aos tipos de licitação, importante transcrever a advertência inclusa no documento 

Licitações & Contratos do Tribunal de Contas da União (TCU) – que contém orientações, 

normas e jurisprudências a respeito de licitações e contratos para a administração pública, 

buscando  oferecer  subsídios  e  servir  de  referência  para  que  sejam  evitados  desvios, 

irregularidades e desperdícios de recursos do Erário – sobre a licitação do tipo Menor Preço: 

“Menor  preço  não  é  justificativa  para  compra  de  produtos  de  baixa  qualidade.  Deve  a 

Administração, em busca do melhor preço, verificar se as propostas estão de acordo com as 

especificações  do ato convocatório,  amostras  ou protótipos  exigidos”.  (BRASIL,  2010,  p. 

109).

As  contratações  no  âmbito  das  licitações  também  só  podem ser  consumadas  mediante 

estimativa prévia do respectivo valor, que deve, obrigatoriamente, ser juntada ao processo de 

contratação e ao ato convocatório a ser divulgado. Essa estimativa de preço é o principal fator 

para a escolha da modalidade de licitação que será adotada, exceto quando nas modalidades 

concorrência ou pregão, que podem ser utilizadas qualquer que seja o valor a contratar. A 

estimativa de preço também tem por finalidade observar se existem recursos no orçamento 

para o pagamento, além de servir como parâmetro para o julgamento das ofertas apresentadas 
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(como, por exemplo, observar se o valor reflete os preços praticados no mercado) (BRASIL, 

2010).

Também  de  acordo  com  a  Lei  nº  8.666,  nenhuma  compra  poderá  ser  realizada  pela 

administração pública sem a caracterização adequada do seu objeto, além da indicação dos 

recursos orçamentários  para o pagamento,  sob pena da anulação do processo licitatório e 

responsabilização dos envolvidos. As compras, sempre que possível, deverão respeitar ainda 

as seguintes diretrizes (art. 15, Lei de licitações):

I  -  atender  ao princípio da padronização,  que imponha correspondência de especificações 

técnicas e de desempenho;

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes ao setor privado (como, 

por exemplo,  especificação do produto,  prazos  (de entrega ou de execução do objeto, de 

garantia), manutenção e assistência técnica, dentre outros));

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades 

do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados nos órgãos e entidades da administração Pública.

Dentre essas diretrizes, destacamos o princípio da padronização, que, de acordo com o TCU 

(BRASIL,  2010,  p.  215),  deve-se  priorizar  o  “[...]  uso  de  padrões,  modelos  ou  critérios 

preestabelecidos”.  Isto  é,  para  que  haja  a  padronização  é  necessária  compatibilidade  de 

especificações técnicas e de desempenho, sendo que o produto a ser comprado deverá atender 

a características técnicas uniformes estabelecidas pela gestão pública e descritas em edital, 

observando, quando for o caso, as condições oferecidas de manutenção, assistência técnica e 

garantia. Os critérios de padronização, ainda segundo o TCU (BRASIL, 2010),  devem ser 

objetivos e técnicos, embasados em estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as 

vantagens econômicas, junto à requerida satisfação do interesse público. O TCU aponta como 

algumas  vantagens  da  padronização:  treinamento  de  servidores  para  o  manuseio  dos 

equipamentos,  redução  do custo  de  manutenção pela  compra  de  peças  de  reposição  com 

economia de escala, além da facilidade de substituição do produto; embora também entenda 

que em certos casos o “[...] avanço tecnológico e restrição do universo de fornecedores são 

desvantagens que desaconselham a padronização” (BRASIL, 2010, p. 215).

Importante ressaltar que a Lei nº 8.666 não admite, a princípio, indicação de marca do bem a 

ser licitado, como forma de garantir o princípio da igualdade entre os fornecedores, exceto em 

casos  específicos  que  comprovem  que  somente  aquele  produto  de  determinada  marca  e 
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fabricante atende aos interesses da administração pública, sendo necessário proceder com a 

devida justificativa técnica.

A respeito da caracterização do objeto a ser licitado, a Lei de licitações, em seu art. 40, inciso 

I, determina que o objeto deverá ser descrito de forma sucinta e clara. Já a lei que regula o 

pregão (10.520), em seu art. 3, inciso II, é mais detalhista ao especificar que “a definição do 

objeto  deverá  ser  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por  excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”. A respeito do disposto nas citadas leis, 

Tolosa Filho (2007, p. 1) esclarece que “[...] ser sucinto e claro, não significa ser deficiente e 

omisso em pontos essenciais”, atentando para a relevância de uma precisa caracterização do 

objeto, com todos os atributos indispensáveis, de modo a atender a real necessidade do Poder 

Público.  No  mesmo  sentido,  Costa,  Loss  e  Ferreira  (2013,  p.  1)  consideram  imperioso 

especificar o objeto corretamente, alertando que imprecisões podem levar a perda de todo o 

esforço demandado no decurso da licitação, o que pode resultar em “[...]  discussões entre 

licitantes e Poder Público, as quais poderão redundar em processos judiciais intermináveis 

[...]”, retardando a execução do serviço ou a entrega dos bens demandados, podendo gerar 

incalculáveis perdas de recursos para a gestão e também para todos aqueles dependentes da 

execução do processo licitatório.

Ainda a respeito da definição das características do objeto, o TCU reitera que muitas vezes as 

compras pelo menor preço sem os devidos parâmetros de qualidade, que a princípio podem 

até  aparentar  menores  gastos,  frequentemente  são  acompanhadas  por  resultados 

insatisfatórios, observando que  “Quem compra mal, compra mais de uma vez e, pior, com 

dinheiro público” (BRASIL, 2010, p. 220); sendo taxativo, ao discorrer que

Experiências  em  licitações  públicas  têm  demonstrado  que  os  licitantes 
necessitam, para bem elaborar propostas, de especificações claras e precisas, 
que  definam  o  padrão  de  qualidade  e  o  desempenho  do  produto  a  ser 
adquirido. Se não for assim, corre-se o risco de o licitante ofertar o que tem 
de  mais  barato  e  não  o  que  pode  oferecer  de  melhor  […]  Por  isso,  é 
importante que o ato convocatório da licitação defina claramente critérios de 
análise dos produtos ofertados, os quais deverão levar em conta fatores de 
qualidade,  durabilidade,  funcionalidade  e  desempenho,  dentre  outros 
julgados necessários. (BRASIL, 2010, p. 218-219)

Também  faz  parte  do  procedimento  de  licitação,  caso  esteja  previsto  no  documento 

convocatório,  requerer  aos  licitantes  protótipos  ou  amostras  dos  produtos  envolvidos  no 

certame. O objetivo é verificar se as exigências especificadas com relação ao produto, como, 
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por exemplo, características técnicas, de qualidade, funcionalidade, desempenho, garantia e 

durabilidade, e outras mais, foram satisfeitas (BRASIL, 2010).

Levando  em  consideração  as  ideias  defendidas  na  presente  tese,  entendemos  que  neste 

momento  do  processo  licitatório  deverão  ser  especificados  e  realizados  exaustivos  e 

minuciosos  testes,  contendo  diversas  amostras  e  envolvendo  pessoas  de  diferentes  áreas 

(principalmente  pedagógica  e  técnica,  quando  tecnologias  destinadas  aos  processos 

educacionais  nas  escolas,  além  de  incluir,  obviamente,  professores  e  alunos,  principais 

agentes envolvidos nesses processos).

Outro ponto a ser considerado quando da preparação do procedimento para a abertura do 

processo licitatório é a atenção quanto ao pagamento da futura despesa. Para isso, é necessário 

verificar  a  adequação  orçamentária  e  financeira  para  a  compra  do  bem ou  execução  do 

serviço, observando para que estejam em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). A LRF (Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), que estabeleceu normas de 

finanças públicas dirigidas à responsabilidade na gestão fiscal, impõe aos gestores públicos 

exigências para realizar processos licitatórios, especialmente quando acarretarem aumento de 

despesas,  sendo  condição  necessária  para  a  realização  de  licitação  a  existência  de  uma 

estimativa do impacto orçamentário no exercício em que a despesa deva entrar em vigor e nos 

dois  subsequentes;  além de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem 

adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual (LOA), conformidade com o  Plano 

Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (BRASIL, 2010).

Por isso, para evitar contratempos legais ou mesmo a falta da adequação orçamentária para o 

pagamento do(s) bem(ns), importante atentar para as observações feitas por Pires e Motta 

(2013) em pesquisa sobre a qualidade das compras governamentais. Para os autores, alguns 

dos  desafios  operacionais  para  comprar  na  gestão  pública  envolvem,  necessariamente, 

planejar corretamente as necessidades de gasto quando da elaboração do orçamento para que 

sejam  criadas  dotações  suficientes;  além  de  programar  as  compras  de  acordo  com  as 

necessidades  qualitativas  e  quantitativas  no  decurso  da  execução  orçamentária.  Ou  seja, 

projetar  de  maneira  correta  e  detalhadamente  o  gasto  que  se  pretende  realizar  com  os 

processos  licitatórios  é  condição  fundamental  quando  da  elaboração  e  aprovação  do 

orçamento  público,  o  que  deve  (ou  deveria)  ser  feito  de  forma  planejada,  via  esforços 

organizados e contínuos da gestão governamental, com forte integração entre as instâncias 

(incluindo  as  secretarias  de  educação  e  direção  das  escolas  quando  da  elaboração  de 

programas educacionais), independente se o objetivo for atender necessidades financeiras de 

uma  política  pública  ou  o  pagamento  de  despesas  correntes  (salário  do  funcionalismo, 
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encargos,  dívida  pública,  por  exemplo),  com intuito  de  zelar  pelo  bom uso  do  dinheiro 

público.

O bom planejamento orçamentário, em termos de priorização de gastos e de 
boa estimativa para cada um deles, é um requisito qualificador das compras, 
dependendo em grande medida da capacidade das unidades orçamentárias de 
apresentar  boas  estimativas  e  demandas  de  despesas,  de  custeio  e 
investimento,  no  momento  em  que  são  chamadas  a  fazê-lo,  pelo  órgão 
central de planejamento e/ou de orçamentação. E a boa execução, por sua 
vez, exige um acompanhamento dos gastos, em geral, e das compras, em 
particular, visando, através de controle interno, a que eles não se desviem 
das  finalidades  previstas  nos  programas,  planos  e  projetos  constantes  do 
orçamento (PIRES; MOTTA, 2013, p. 41).

Portanto, importante reforçar que a busca pela "[...] seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração […]", como preconiza a Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993, p.1), não deve ter como 

foco apenas o critério do menor preço, e sim a eficiência econômica para a gestão pública,  

que poderá ser obtida com a busca pela melhor relação custo-benefício, como defendemos, 

também amparados em Pires e Mota (2013, p. 42):  “O melhor preço é aquele em que cada 

unidade  monetária  dispendida  resulta  em  maior  benefício  para  o  comprador,  seja  em 

qualidade, seja em rendimento, seja em durabilidade”.

3.3. O PROINFO

O  Proinfo  foi  criado  pela  SEED/MEC  no  ano  de  1997,  através  da  Portaria  nº  522  de 

09/04/1997, como Programa Nacional de Informática na Educação, com a finalidade de “[...] 

disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas 

públicas  de  ensino  fundamental  e  médio  pertencentes  às  redes  estadual  e  municipal” 

(BRASIL,  1997a,  p.  1),  tendo  como  principal  financiador  o  Fundo  Nacional  de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)64, além da participação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento  (BID)  e  da  UNESCO  como  financiadores  parciais  de  atividades 

internacionais desenvolvidas pelo Programa (BRASIL, 2002). O Proinfo teve como uma de 

suas  principais  ações  a  implantação  de  laboratórios  de  informática  juntamente  com  a 

distribuição  de  softwares educacionais  às  escolas  públicas  selecionadas,  sendo  até  hoje 

64 Autarquia Federal vinculada ao MEC, criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, que tem como 
finalidade “[...] captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos educacionais nas 
áreas de ensino, pesquisa, alimentação escolar, material escolar e bolsas de estudo”. Disponível em: 
<https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/redirectDownload.htm?id=6943>. Acesso em: 10 jul. 2014.
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reconhecido como uma das maiores ações do poder público para a inserção das tecnologias 

digitais na escola, devido a sua abrangência e quantitativo de equipamentos envolvidos.

Também como uma das ações vinculadas ao Proinfo, a “capacitação de recursos humanos” 

envolveu professores, pessoal administrativo mais técnicos de suporte em informática para 

atuar nas escolas. Além da formação de docentes da rede pública de ensino de 1º e 2º graus 

para trabalhar nas escolas com os equipamentos e  softwares fornecidos pelo MEC, houve 

ainda a “[...] seleção e capacitação de professores oriundos de instituições de ensino superior e 

técnico-profissionalizante, destinados a ministrar a formação dos professores multiplicadores” 

–  sendo  os  “multiplicadores”  igualmente  selecionados  nos  mesmos  estabelecimentos  e 

também na rede pública de ensino de 1º e 2º graus –, que foram escolhidos de acordo com a 

qualificação profissional em informática e educação (BRASIL, 1997b, p. 7).

Núcleos  de  Tecnologia  Educacional,  estaduais  (NTE)  e  municipais  (NTM),  estruturas 

descentralizadas ligadas às secretarias estaduais e municipais de educação, foram criados65 

para  apoiar  a  capacitação  e  o  processo  de  informatização  das  escolas,  com as  seguintes 

responsabilidades:

Sensibilização e motivação das escolas para incorporação da tecnologia de 
informação e comunicação; apoio ao processo de planejamento tecnológico 
das escolas para aderirem ao projeto estadual de informática na educação; 
capacitação e reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 
escolas;  realização  de  cursos  especializados  para  as  equipes  de  suporte 
técnico; apoio (help-desk) para resolução de problemas técnicos decorrentes 
do  uso  do  computador  nas  escolas;  assessoria  pedagógica  para  uso  da 
tecnologia  no  processo  de  ensino-aprendizagem;  acompanhamento  e 
avaliação local do processo de informatização das escolas (BRASIL, 1997b, 
p. 8).

Embora  não  traga  com  clareza  qual  a  concepção  do  Governo  sobre  “capacitação”, 

informações disponíveis no documento Diretrizes do Proinfo (BRASIL, 1997b), que tratou de 

aspectos financeiros e tecnológicos, além de ações e estratégias elaboradas pelo MEC para a 

implementação do Programa, refletem a importância à época, diante da influência exercida 

pelo modelo neoliberal em ascensão no Brasil,  de se investir na qualificação técnica para 

melhorar os índices econômicos, e, consequentemente, sociais:

Os dados mundiais sobre educação permitem associar, de um modo geral, 
situações  sociais  críticas  a  países  que  não  oferecem educação  básica  de 

65 Diversos desses Núcleos já foram fechados, como, por exemplo, os que realizaram a formação de professores 
da educação básica no estado da Bahia (SOUZA, 2015).
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qualidade  a  suas  populações,  não  priorizando,  dessa  forma,  a  dimensão 
humana do desenvolvimento. Nas sociedades democráticas que dispõem de 
fortes  programas  de  capacitação  de  recursos  humanos  e  sistemas 
educacionais  em  expansão,  geralmente  o  cenário  é  outro:  estabilidade 
econômica  e  menores  desigualdades  sociais  decorrem  de  um  progresso 
baseado cada vez mais no uso intensivo de tecnologia e na circulação cada 
vez mais rápida de um crescente volume de informações. (BRASIL, 1997b, 
p. 1)

O mesmo documento é mais explícito ao trazer em sua justificativa a perspectiva do Programa 

sobre quais eram as prioridades da Educação no País: capacitação de mão-de-obra mais apta e 

melhor  qualificada  para  operacionalizar  os  artefatos  tecnológicos,  com  o  objetivo  de 

incrementar os níveis de produção, atendendo prioritariamente necessidades pró-mercado de 

trabalho; manifestando uma visão meramente utilitarista da Educação, desconsiderando sua 

relevância social na formação política e no desenvolvimento humano de uma maneira geral:

A exigência de novos padrões de produtividade e competitividade em função 
dos avanços tecnológicos, a visão de que o conhecimento é a matéria-prima 
das economias modernas e que a evolução tecnológica vem afetando não 
apenas os processos produtivos, mas também as formas o rganizacionais, as 
relações de trabalho e a maneira como as pessoas constróem o conhecimento 
e requerem um novo posicionamento da educação. (BRASIL, 1997b, p. 2).

Com relação à implantação e às ações dos NTE, o documento evidencia um viés meramente 

instrumental para o Programa no tocante a inserção das tecnologias digitais nas escolas, ao 

enfatizar a “capacitação” e “reciclagem” dos professores e das equipes administrativas, ao 

invés de propor uma formação mais ampla, crítica e que envolvesse as potencialidades dessas 

tecnologias,  que  fosse  além do  “treinamento”  para  o  seu  uso  pedagógico  nos  processos 

educacionais.

A implementação do Proinfo se deu de forma descentralizada e em regime de cooperação (de 

acordo com o prescrito na  Constituição Federal de 1988, que reconheceu o País como uma 

República Federativa – com a partilha de poder entre os entes federados – e estabeleceu a 

criação de normas para que União, Estados, Distrito Federal e Municípios atuem de forma 

conjunta,  inclusive  na  promoção  de  políticas  públicas  de  âmbito  nacional),  cabendo  ao 

Governo Federal, através da SEED/MEC, coordenar a aquisição, distribuição e instalação dos 

laboratórios de informática nas escolas públicas selecionadas, ficando como responsabilidade 

das secretarias de educação dos Estados, Municípios e Distrito Federal a operacionalização do 

Programa, como providenciar a infraestrutura nas escolas para a instalação dos equipamentos 
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(rede  elétrica  e  lógica,  climatização,  segurança  física  dos  laboratorios  e  mobiliário,  por 

exemplo)66, dentre outras ações.  A assinatura e envio de um termo de adesão ao MEC era 

condição imprescindível para que as escolas pudessem implantar os laboratórios.

O termo de adesão representava o compromisso (e anuência) dos Estados e Municípios ante 

as regras apontadas pelo MEC, esquematizado, resumidamente, da seguinte forma, de acordo 

com as diretrizes do Programa (BRASIL, 1997b):

. os estados elaboravam os seus projetos de informática na educação, em conformidade com 

um  roteiro  previamente  aprovado  pelo  Conselho  Nacional  de  Secretários  Estaduais  de 

Educação (CONSED), que seriam enviados para análise e aprovação do MEC;

.  junto  com  a  elaboração  dos  seus  projetos,  cada  estado  estabeleceria  as  regras  para  a 

informatização  das  escolas,  que  deveriam  apresentar  um  planejamento  tecnológico-

educacional contendo, dentre outros itens, a identificação da contrapartida da instituição com 

possíveis fontes de financiamento e o cronograma de implantação;

. os projetos consolidados das escolas eram enviados ao MEC para análise, podendo haver 

solicitações de alterações e/ou complementos por parte do Ministério.

O  Proinfo  teve  como  meta  para  o  primeiro  biênio  (1997/1998)  a  aquisição  de  100  mil 

computadores, com o objetivo de beneficiar aproximadamente seis mil escolas da rede pública 

de 1º e 2º graus de todas as unidades da federação, o que equivalia à época a 13,4 % do total 

de instituições com mais de 150 alunos – número mínimo de estudantes para ter o direito de 

participar do Programa (BRASIL, 1997b). Entretanto, dados disponibilizados pelo MEC67 com 

alguns  dos  indicadores  do  Proinfo  apontam  que,  no  período  mencionado,  37.204 

computadores foram adquiridos com recursos do Programa, beneficiando 3.428 “entidades” 

com  os  laboratórios,  sem  deixar  claro  se  essas  entidades  seriam  somente  escolas. 

Independente dessa informação, este é um número substancialmente menor que o quantitativo 

de instituições de ensino inicialmente divulgado.

As  metas  iniciais  do  Proinfo  com relação  a  distribuição  de  máquinas,  ainda  que  fossem 

estimativas,  se  mostraram bastante  otimistas,  já  que somente  foram alcançadas  em 2006, 

quando  o  Programa  contabilizou  o  total  de  147.355  computadores  adquiridos68,  além da 

participação  de  6.25169 escolas  em 5.564  municípios.  Embora  já  fosse  à  época  o  maior 

66 A SEED/MEC disponibilizou uma cartilha contendo orientações básicas para a montagem dos laboratórios de 
informática nas escolas. Disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000353.pdf>. 
Acesso em: 20 fev. 2014.
67 Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/sigetec/relatorios/indicadores_rel.html#>. Acesso em: 05 mai. 2015.
68 Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/sigetec/relatorios/indicadores_rel.html#Um>. Acesso em: 05 mai. 
2015.
69 Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/sigetec/relatorios/indicadores_rel.html#Quinze>. Acesso em: 05 mai. 
2015.
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programa para informatizar as escolas  do País,  esses números ainda estavam distantes do 

projeto  de  universalização  das  TIC  no  sistema  público  de  ensino,  proposta  contida  no 

documento  Diretrizes  do  Proinfo  (BRASIL,  1997b),  já  que  em  2006  o  total  de  escolas 

públicas de ensino básico no Brasil era de 168.43670, número superior ao de participantes do 

Programa.

Ainda que  as  metas  de  aquisição  e  distribuição  dos  computadores  tenham sido  atingidas 

(depois do prazo inicial divulgado, reforçando), é notável a disparidade entre os custos do 

Programa,  principalmente  com  relação  ao  volume  financeiro  para  a  compra  dos 

equipamentos,  o  que  não  aconteceu  em proporção  semelhante  com outras  ações  também 

importantes,  como,  por exempo, a  formação dos  professores.  Citando como exemplo que 

reflete a relevância que o Proinfo deu a inserção dos artefatos computacionais71,  conforme 

números disponíveis no resumo de investimentos de 1997 a 2002 do Relatório de Atividades 

do Proinfo (BRASIL, 2002), do total de R$ 206.951.297,08 consumidos com o Programa até 

2002, R$ 145.723.928,95 foram gastos somente com  hardware e  software. Chama especial 

atenção o ano de 1999, quando o custo com “capacitação de recursos humanos” (professores 

multiplicadores, gestores e técnicos de suporte) foi de R$ 6.959.204,92, enquanto que com 

hardware e software totalizou R$ 67.271.341,14, valor quase dez vezes superior.

Também contribuiu  com o  aumento  dos  gastos  a  opção  por  computadores  com  software 

proprietário instalado, cuja justificativa disponível nas Diretrizes do Programa indicava que o 

modelo de tecnologia disponibilizado pelo MEC às escolas deveria ser “[...] o mais próximo 

possível do predominante nas organizações informatizadas do Brasil, pois estas constituem 

importante fatia do mercado de trabalho dos egressos das escolas públicas” (BRASIL, 1997b, 

p. 9). A respeito da preferência pelo  software proprietário,  Cysneiros (2001), citando uma 

reportagem do comentarista em economia Luis Nassif veiculada na Folha de São Paulo em 

2000, afirma que em 1998 o MEC assinou um contrato de R$ 100 milhões para a compra do 

pacote  de  softwares de  escritório  (editores  de  texto  e  de  apresentação de  slides,  planilha 

eletrônica e outros) da Microsoft para os computadores, sem licitação, sob a alegação de que 

não haveria similar no mercado. Este fato ocorreu mesmo com a Sun 72 oferecendo à época o 

seu pacote de  softwares de escritório e o sistema operacional Linux gratuitamente.  Ainda 

segundo Cysneiros (2001), o processo foi interrompido pela secretaria geral do MEC após 

70 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/brasil.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2015.
71 Trazemos novamente Cysneiros (2001), que reforça essa afirmação destacando que o quantitativo inicial de 
100 mil computadores foi o aspecto mais divulgado quando da implementação do Programa, tanto pela imprensa 
quanto pelo Governo Federal.
72 Sun Microsystems, fabricante de computadores que foi adquirida pela Oracle Corporation em 2010. Mais 
informações disponíveis em: <https://www.oracle.com/sun/index.html>. Acesso em: 15 mai. 2016.
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nova  negociação  com  um  representante  da  Microsoft,  embora  a  SEED/MEC  já  tivesse 

adquirido 30 mil cópias, que correspondia ao número de computadores instalados nas escolas 

e nos NTE à época.

Considerando  a  forma  como  foi  concebido,  o  Programa  favoreceu  uma  utilização  mais 

instrumental e reducionista das tecnologias digitais nas escolas. Reforça nosso entendimento o 

direcionamento  do  Proinfo  com relação  a  capacitação  dos  professores,  voltada  para  uma 

restrita  utilização  pedagógica  das  tecnologias,  para  o  manuseio  dos  computadores  e  dos 

softwares que já vinham instalados, como instrumentos voltados para o uso na escola. Temos 

ainda  a  justificativa  para  a  distribuição  dos  computadores  com  softwares proprietários, 

incluindo os pacotes de aplicativos para escritório,  pois esta seria uma configuração mais 

próxima da utilizada no mundo do trabalho, sugerindo uma perspectiva de treinamento para o 

mercado, com a educação escolar priorizando a capacitação de mão-de-obra para torná-la apta 

a operar essas tecnologias específicas.

O  Proinfo  apresentou  ainda  diversos  outros  problemas  durante  a  primeira  fase  de  sua 

implementação, dos quais destacamos como exemplos alguns dos analisados por Cysneiros 

(2001): a promessa de contratar seis mil profissionais para as escolas – o que o MEC não 

tinha como garantir por se tratar de uma ação de responsabilidade dos estados e municípios; a 

liberação dos docentes para os cursos de capacitação nos NTE, compromisso que não pôde ser 

concretizado principalmente por que não haviam professores substitutos em número suficiente 

para bancar o afastamento dos efetivos; dificuldades com a implantação de vários NTE, o que 

penalizou a execução das atividades formativas; deficiências de atendimento da assistência 

técnica  em cidades  do  interior;  problemas  generalizados relacionados  à  infraestrutura  nas 

escolas, como falta de conexão internet (deixada comodamentemente sob responsabilidade de 

cada estado, resultando em poucas escolas conectadas, principalmente àquelas que dispunham 

de  menos  recursos),  diversos  laboratórios  sem  acesso  mesmo  com  a  chegada  dos 

computadores (em alguns casos,  os equipamentos  ficaram vários anos guardados em suas 

caixas (SILVA, 2014)), dentre outras limitações.

Dez anos após seu lançamento, o Proinfo foi reformulado e ampliado somente no segundo 

mandato  do  governo Lula73,  em 2007,  através  do  Decreto  n°  6.300,  passando a  envolver 

também as escolas públicas rurais, subdividido em Proinfo Urbano e Proinfo Rural, com o 

intuito de promover "[...] o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

redes  públicas  de  educação  básica".  Mantendo  a  ênfase  na  utilização  pedagógica  das 

73 Como ficou conhecido o período em que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva governou o País, em dois  
mandatos: o primeiro de 2003 a 2006 e o segundo, após ser reeleito, de 2007 a 2010.
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tecnologias,  o  Programa  também  incorporou  a  “inclusão  digital”74 às  suas  metas,  com 

propostas  para  a  ampliação  do  acesso  aos  computadores  e  internet,  bem como  a  outras 

tecnologias  digitais,  envolvendo  entre  suas  principais  ações:  equipar  as  escolas  com 

computadores e recursos digitais, “viabilizar e incentivar a capacitação de professores e outros 

agentes  educacionais  para  utilização  pedagógica  das  tecnologias  da  informação  e 

comunicação” e estimular a produção nacional de conteúdos educacionais digitais (BRASIL, 

2007a,  p.  1).  Também  com  esta  reformulação,  as  atividades  relativas  à  formação, 

anteriormente  criadas  e  executadas  com  mais  autonomia  pelos  Núcleos  de  Tecnologia 

(estaduais  e  municipais)  de  acordo  com as  necessidades  de  cada  rede  de  ensino,  foram 

direcionadas  ao Programa Nacional  de  Formação Continuada em Tecnologia  Educacional 

(Proinfo Integrado), restringindo as atribuições dos NTE e NTM, que passam apenas a dar 

suporte aos cursos oferecidos pelo Programa (DAMASCENO; BONILLA; PASSOS, 2012). 

O  Proinfo  Integrado  também  abarcou  outros  projetos,  incluindo  a  distribuição  de 

equipamentos, como os tablets educacionais, e a oferta de conteúdos e recursos (multimídia e 

digitais)  disponíveis  através  do  Portal  do  Professor  e  do  Banco Internacional  de  Objetos 

Educacionais, dentre outros.

No  contexto  da  formação  via  o  Proinfo  Integrado,  foram lançados  três  cursos  em 2008 

(“Introdução à Educação Digital”, “Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as 

TICs” e o curso “Elaboração de Projetos”), que foram reeditados e revisados em 2009, com a 

inclusão de mais um curso no ano de 2013, “Redes de Aprendizagem” (RAMOS; ARRIADA; 

FIORENTINI,  2013).  Além desses  cursos,  também foi  disponibilizada a  formação para o 

Projeto UCA (Um Computador por Aluno), ministrado pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES) e Secretarias de Educação, pretendendo “[...] preparar os participantes para o uso dos 

programas  do  laptop  educacional  e  propor  atividades  que  proporcionem  um  melhor 

entendimento de suas potencialidades” (BRASIL, 2013a, p. 1). Na Bahia, a UFBA foi a IES 

local  responsável  pela  formação,  com o GEC assumindo a organização do Projeto UCA, 

coordenado inicialmente pelo professor Nelson Pretto e depois pela professora Maria Helena 

Bonilla. A este respeito, relevante destacar, nos apoiando em Silva (2014), que a proposta do 

MEC foi adaptada pelo GEC, buscando uma formação mais ampla, para além da perspectiva 

instrumentalizadora, inserindo elementos mais condizentes com a cultura digital.

74 Esse é um termo bastante criticado por nós do GEC, principalmente porque falta uma conceitualização por 
parte  das  politicas  públicas,  que, em geral,  o utilizam de forma genérica,  atrelado basicamente ao acesso a 
equipamentos digitais (computadores,  laptops,  dentre outros). Para qualificar as discussões sobre a temática, 
sugerimos  o  livro  “Inclusão  digital:  polêmica  contemporânea”,  organizado  pelos  professores  Maria  Helena 
Silveira Bonilla e Nelson De Luca Pretto, publicado em 2011 pela EDUFBA.
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Ao analisar as três primeiras propostas de formação já reformuladas,  Silva (2014) – cuja 

pesquisa de mestrado investigou a temática da “inclusão digital” nos cursos de formação de 

professores propostos pelo MEC a partir da atualização do Proinfo – constata que a última 

delas, Elaboração de Projetos, foi a que apresentou de forma mais clara a necessidade de se 

articular  as  tecnologias  ao  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  de  cada  escola.  Essa 

característica,  segundo  a  autora,  possibilitou  uma  maior  aproximação  com  as  atividades 

curriculares, favorecendo aos cursistas (professores e gestores) planejar suas ações de acordo 

com as  tecnologias  que  estivessem disponíveis,  funcionando  como  um complemento  aos 

outros cursos, com uma proposta de maior liberdade para que estados e municípios criassem 

atividades  de  acordo  com  suas  especificidades  (atentando  para  a  obrigatoriedade  de  se 

respeitar a carga horária estabelecida para todo o País). Muito embora, como pondera Silva 

(2014), na descrição do curso Elaboração de Projetos constasse que não havia a necessidade 

de cursar as duas primeiras formações como pré-requisito, o próprio documento é conflitante 

ao descrever que seriam necessários conhecimentos prévios de informática básica e sobre o 

uso pedagógico das TIC, justamente o foco dos outros dois cursos – ambos oferecidos na 

modalidade  semipresencial,  com  o  uso  do  ambiente  e-Proinfo75 –,  demonstrando  uma 

linearidade  que,  entendemos,  não  condiz  com  as  dinâmicas  favorecidas  pelos  ambientes 

digitais, nem com a proposta de uma “[...]  aprendizagem por livre descoberta, colaborativa, 

cooperativa  e  ativa”  (RAMOS;  ARRIADA;  FIORENTINI,  2013,  p.  6),  que  consta  nas 

orientações do curso Introdução à Educação Digital.

Ainda de  acordo  Silva  (2014),  embora  indicassem algumas  propostas  inovadoras  para  as 

escolas,  como a discussão sobre as  temáticas  do movimento do  software livre  e  da ética 

hacker, além de também incentivar o compartilhamento e a socialização das aprendizagens via 

a construção de blogs, os cursos apresentaram diversas limitações, dentre as quais destacamos 

resumidamente algumas das mais corriqueiras apontadas pela autora, em geral, associadas aos 

dois  primeiros  cursos:  carga-horária  reduzida;  interface  pouco  intuitiva  do  ambiente  e-

proinfo;  ênfase  no  uso  dos  recursos,  em  uma  perspectiva  de  consumo  e  reprodução  de 

conteúdos ao invés de explorar as potencialidades de autoria, socialização e colaboração das 

tecnologias  digitais  (ações  que  dependem  fundamentalmente  de  conexão  internet  de 

qualidade); atividades “[...] amarradas a objetivos excessivamente pedagógicos […]” (2014, 

p.  132),  com finalidades  limitadas  ao  trato  com conteúdos  escolares,  não  estimulando  a 

vivência  na  cultura  digital;  problemas  de  infraestrutura,  principalmente  relacionados  à 

75 Ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo MEC para disponibilizar recursos digitais e cursos na 
modalidade EAD. Disponível em: <http://e-proinfo.mec.gov.br/>.
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qualidade  das  conexões  ou  mesmo  a  falta  de  internet  nas  escolas,  fato  que  obrigou  a 

realização das formações nos NTE; e mais outros percalços.

Importante  trazer  novamente  a  problemática  da  formação docente  para  a  apropriação das 

tecnologias digitais, que, insistimos, deveria ser consistente, continuada e permanente, e não 

feita  de  forma  aligeirada,  através  de  cursos  de  certificação  em massa que  promovem a 

capacitação  em  serviço.  Destacamos  a  ênfase  em  aspectos  mais  instrumentalizantes 

comumente adotada por esses cursos (normalmente com baixa carga-horária, o que, inclusive, 

não favorece um maior aprofundamento teórico-metodológico), que em geral se voltam para 

preparar  o  docente  para  o  uso  pedagógico  das  tecnologias  digitais  distribuídas  pelos 

programas,  também ensinando  a  fazer  pesquisas  e  apresentação  em  slides,  por  exemplo, 

desvinculando  a  Educação  de  práticas  mais  amplas  vivenciadas  nos  diversos  contextos 

sociais, desconsiderando o caráter proposicional dessas tecnologias. O foco no “treinamento” 

para  operar  uma  tecnologia  específica  tende  a  não  contribuir  com  a  apropriação  dos 

professores, que podem sentir  dificuldade quando da transição para outros dispositivos ou 

mesmo softwares (sistemas operacionais e até aplicativos), o que inevitavelmente demandará 

novos cursos de formação para cada tecnologia que chegue nas escolas.

Um exemplo dessa perspectiva instrumental acontece com a formação docente para o uso do 

software livre, que, em concordância com a política nacional76, ganhou destaque nas políticas 

públicas  educacionais,  especialmente  com  a  reformulação  do  Proinfo,  quando  os 

computadores  dos  laboratórios  passaram  a  vir  com  o  Linux  Educacional  instalado. 

Infelizmente, conforme apontam Bonilla (2012, 2014); Bonilla e Pretto (2015b), entre outros 

autores, máquinas com software livre chegam às escolas públicas enquanto aos professores 

são oferecidos cursos básicos que em geral se limitam a explorar a dimensão técnica (como 

navegar  pela  interface  do  sistema  operacional  e  operar  aplicativos),  desconsiderando  a 

necessidade  de  uma formação  mais  ampla,  que  envolva  discussões  consistentes  sobre  os 

significados político, cultural e filosófico da adoção dessas tecnologias na Educação, como 

potencializadoras  de  construções  colaborativas  e  também  para  a  socialização  do 

conhecimento.

Essa  concepção tecnicista,  como alerta  Bonilla  (2014),  vem acompanhando a  inseção do 

software livre nas escolas públicas do País, uma vez que análises mais críticas a respeito da 

opção  por  essa  tecnologia  são  relegadas  em  favor  de  argumentos  baseados  em  fatores 

76 Através de Decreto, de 29 de Outubro de 2003, são instituídos pelo Governo Federal Comitês Técnicos para 
coordenar e planejar a implementação de projetos envolvendo a implantação do Software Livre na administração 
pública. Disponível em: <http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/DecretoComite/>. Acesso em 20 
dez. 2015.
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financeiros, como, por exemplo, a redução de gastos da gestão pública por não ter que arcar 

com custos de aquisição de licenças para estes softwares:

Como  consequência,  ao  adentrarem  os  espaços  públicos,  em  especial  a 
escola,  os  softwares livres  são  acompanhados,  no  máximo,  por  cursos 
técnicos para instrumentalizar os sujeitos sociais a operá-los, nos mesmos 
moldes  dos  cursos  instrumentalizantes  que  historicamente  vêm  sendo 
realizados com softwares proprietários, e que pouco ajudam a compreender 
as dinâmicas, lógicas e processos dos ambientes digitais. Os depoimentos de 
professores que fizeram esse tipo de curso, invariavelmente é: “fiz um curso 
técnico, mas já não lembro de nada” (BONILLA, 2014, p. 206).

Com relação aos problemas de infraestrutura, de acordo com um relatório da Controladoria 

Geral da União (CGU) divulgado no ano de 2013 (TOKARNIA, 2013), a ausência de uma 

estrutura adequada nas escolas foi a razão principal para que as metas do Proinfo no período 

de 2007 a 2010 não fossem cumpridas,  sendo que dos 56.510 laboratórios  cujas entregas 

foram autorizadas à época, mais de 12.600 não puderam ser instalados por este motivo.

Apesar do Proinfo ter como uma de suas metas quando da reformulação viabilizar o acesso à 

internet,  o que se viu foi a grande dificuldade para se concretizar a instalação dos  links nas 

escolas, convenientemente deixada a cargo de estados e municípios, dando mostras do quão 

dificil é para o Governo estabelecer um diálogo entre as diferentes ações dos seus programas 

de  tecnologia  e  educação.  Dessa  forma,  a  apropriação  das  tecnologias  ficou  restrita  ao 

manuseio dos artefatos, juntamente com os softwares educacionais, o que acabou reforçando o 

uso mais ferramental das tecnologias digitais (embora dispor de internet não signifique que a 

utilização  deixará  de  ser  instrumental),  pois  não  era  possível,  por  exemplo,  explorar  as 

potencialidades comunicacionais, de produção e compartilhamento de conteúdos oferecidas 

pela rede. Deste modo, diante das dificuldades do Proinfo em articular a chegada dos artefatos 

à implantação de uma infraestrutura de acesso à internet, tornou-se necessária a criação de 

programas específicos para disponibilzar o acesso banda larga para as escolas.

3.3.1 Internet e infraestrutura nas escolas: programas e problemas

A conexão das escolas à internet só tem início efetivamente com a criação do Programa Banda 

Larga  nas  Escolas  (PBLE),  lançado  no  ano  de  2008  através  do  decreto  nº  6.42477,  que 

77 De acordo com o Decreto, as operadoras deveriam instalar o seu backhaul (infraestrutura intermediária de rede 
que interliga redes menores (ou sub-redes) ao backbone (núcleo de uma rede, com maior capacidade de tráfego 
de dados)) nas sedes dos municípios e localidades que ainda não eram atendidas, em suas respectivas áreas de 
concessão. Disponível em <https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?
acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006424&seq_ato=000&vlr_ano=2008&sgl_orgao=NI>. 
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atualizou o Plano Geral de Metas para a Universalização do serviço de telefonia fixa (PGMU) 

permitindo as operadoras de telecomunicações substituir a obrigatoriedade da instalação de 

postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios pelo compromisso de disponibilizar links 

de acesso internet banda larga à todas as escolas públicas urbanas de nível fundamental e 

médio do País até o ano de 2010, garantindo o serviço até 2025, quando expiram os atuais 

contratos de concessão das operadoras (BRASIL, 2013b). O Programa – gerido em conjunto 

pelo MEC e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em parceria com o 

Ministério das Comunicações (MCOM), o Ministério do Planejamento (MPOG) e com as 

Secretarias de Educação municipais e estaduais – também objetiva atender todas as escolas 

públicas urbanas que forem criadas entre os anos de 2011 e 2025. Também foi acordado com 

as operadoras a revisão das velocidades78, sendo que os valores mínimos deveriam dobrar a 

partir de dezembro de 2010, com a revista semestral dos links nas escolas a partir de fevereiro 

de  2011  para  assegurar  que  sejam  oferecidas  velocidades  equivalentes  a  melhor  oferta 

comercial disponibilizada ao consumidor comum na área de atendimento em que a instituição 

de ensino esteja instalada.

Embora o Programa tenha estabelecido o ano de 2010 como meta para a universalização das 

conexões à internet, dados da ANATEL confirmam que até o final daquele ano 5.278 escolas 

ainda não tinham sido contempladas com os links79. Já informações do relatório Projeto Banda 

Larga nas Escolas Públicas Urbanas, também da ANATEL (2014), demonstram que, embora o 

quantitativo de escolas conectadas aumentasse a cada ano – de maneira mais intensa entre os 

anos de 2008 a 2010 –, até o início de 2014, 4.669 escolas ainda não tinham recebido as 

conexões.  Mesmo que  esse  número  não  seja  considerado  alto  quando  comparado  com o 

conjunto de 62.550 escolas urbanas atendidas à época, é notável, ainda conforme o relatório 

de 2014,  a  desaceleração do programa nos três  anos  anteriores,  principalmente  em 2013, 

quando somente 953 escolas foram beneficiadas com as conexões. Esse ritmo de queda se 

torna  ainda  mais  preocupante  se  considerarmos  que  novas  escolas  certamente  serão 

inauguradas até o prazo final das concessões, e que estas também terão de ser incluídas nas 

ações do PBLE.

Acesso em: 20 fev. 2015.
78 Disponível em <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>. Acesso em: 20 fev. 2015.
79 Disponível em <http://www.brasil.gov.br/educacao/2011/01/banda-larga-ja-chega-a-91-das-escolas-publicas-
urbanas-do-pais>. Acesso em: 20 jun. 2015.
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Para  atender  as  escolas  públicas  rurais  (o  PBLE  só  serve  as  urbanas),  além  de  outras 

instituições, o Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) 

foi criado no ano de 2002 e teve a sua Norma Geral aprovada com a portaria nº 48380, de 12 de 

agosto de 2008, que estabeleceu diretrizes e critérios para a implementação do Programa, 

controlado pelo MCOM, entre outras providências. Dentre os serviços previstos pelo GESAC 

está o fornecimento de internet banda larga gratuita, via terrestre ou satélite (estes, em geral,  

para  os  lugares  mais  remotos),  privilegiando  localidades  de  difícil  atendimento  que  não 

dispõem de outros meios de conexão, como, por exemplo, instituições públicas de ensino, 

saúde e segurança; aldeias indígenas; assentamentos; Pontos de Cultura, entre outros.

A estrutura  de  atendimento  GESAC foi  dividida  originalmente  em Pontos  de  Presença  e 

Pontos GESAC. Os Pontos GESAC são os espaços que oferecem acesso público e gratuito à 

internet, além de outros recursos, tais como computadores e impressoras, para que qualquer 

cidadão possa utilizá-los. Já um Ponto de Presença (que pode atender a mais de um Ponto 

GESAC) é o local em que a infraestrutura fornecida pelo provedor de telecomunicações é 

instalada  para  que  o  serviço  de  conexão  à  internet  seja  disponibilizado.  As  escolas  e  os 

Telecentros Comunitários têm prioridade para receber os links internet via conexão GESAC, 

cuja velocidade padrão é de 512 Kbps (BRASIL, 2010a). No ano de 2013 foi  proposto um 

novo edital81 para a ampliação do Programa, com a previsão de que o número de Pontos de 

Presença saltasse dos 13.379 para mais de 30 mil, além de ampliar a velocidade das conexões, 

com aproximadamente 70% dos Pontos passando a contar com ao menos 1 Mbps, podendo 

chegar até a 8 Mbps em algumas localidades (BRASIL, 2014a).

Também com a  proposta  de  expandir  e  resolver  as  disparidades  do  acesso  à  internet, o 

Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) foi criado no ano de 2010 através do decreto nº 

7.175/201082, com o objetivo de ser “[...] um programa nacional para massificação da banda 

larga [...]” (BRASIL, 2010b, p. 10), com projeções iniciais de investimentos da ordem de R$ 

75,5 bilhões, sendo R$ 49 bilhões sob responsabilidade da iniciativa privada, e tinha como 

algumas metas atingir 30 milhões de acessos banda larga nas áreas urbana e rural além de 60 

milhões de acessos via banda larga móvel (COSTA, 2009).

80 Disponível em <http://www.mc.gov.br/portarias/26978-portaria-n-483-de-12-de-agosto-de-2008>. Acesso em: 
22 jun. 2015.
81 Vencido pela Embratel e Oi. Um novo edital está previsto para 2017, com a estimativa de lançamento de novos 
satélites e velocidades ampliadas. Disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
UserActiveTemplate=site&infoid=43982&sid=8&utm%252525255Fmedium=>. Acesso em: 29 jan. 2017
82 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm>. Acesso em: 
20 jan. 2015.
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Com a  criação  do  Programa,  a  Telebras  (Estatal  criada  para  administrar  a  infraestrutura 

principal da rede de telecomunicações da União, com as operadoras estaduais responsáveis 

pelas  suas  próprias  redes),  desmembrada  em  199883 com a  privatização  das  operadoras 

Estatais de telefonia durante o governo FHC, foi reativada para coordenar a operacionalização 

do PNBL, ficando sob sua responsabilidade a regulação dos serviços de telecomunicações 

prestados por empresas privadas em regime de concessão, incluindo o preço e a qualidade das 

conexões,  como também gerenciar  a infraestrura de rede de dados nacional pertencente a 

administração pública federal. O Programa baseou-se em três pilares: redução do preço da 

conexão banda larga, ampliação da área de cobertura e aumento da velocidade das conexões, 

divididos inicialmente nas seguintes ações:

1. ações regulatórias que incentivem a competição e normas de infraestrutura 
que induzam à expansão de redes de telecomunicações; 2. incentivos fiscais 
e  financeiros  à  prestação  do  serviço  de  acesso  em  banda  larga,  com  o 
objetivo de colaborar para  o barateamento do custo à população;  3.  uma 
política produtiva e tecnológica capaz de atender adequadamente à demanda 
gerada pelo PNBL; e 4. uma rede de telecomunicações nacional, com foco 
de  atuação  no  atacado,  neutra  e  disponível  para  qualquer  prestadora  que 
queira prestar o serviço de acesso em banda larga (BRASIL, 2010b, p. 21).

Com a mudança em 2011 para o governo Dilma Rousseff84, o PNBL sofre intervenção e a 

Telebras perde espaço, ficando a maior parte das ações do Programa a cargo do MCOM, 

juntamente  com  a  reestruturação  do  MEC  (que  extingue  a  SEED).  Dentre  os  fatos  que 

levaram  ao  enfraquecimento  da  Estatal,  os  sucessivos  cortes  no  seu  orçamento  foram 

preponderantes (BRASIL, 2014b; URUPÁ; SILVA; BIONDI, 2012). O orçamento destinado a 

Telebras, de 2010 (ano da sua reativação) até 2014, como destaca Coelho (2014), ficou aquém 

dos  R$  13  bilhões  inicialmente  anunciados,  sendo  que  no  primeiro ano  nem  houve 

transferência de recursos. Nos anos subsequentes, os valores foram da seguinte ordem85: R$ 

83 O Sistema Telebras (optamos por grafá-lo sem o acento agudo, da mesma forma que o nome é apresentado em  
documentos oficiais e no  site da empresa) foi dividido em três áreas de operação, que ficaram a cargo das 
empresas Telefónica (estado de São Paulo), Brasil Telecom (regiões Sul, Centro-Oeste e parte da região Norte) e  
a Telemar (regiões Sudeste e Nordeste, além da outra parte da região Norte). Já os serviços de longa distância 
ficaram  sob  responsabilidade  da  Empresa  Brasileira  de  Telecomunicações  (Embratel),  também  privatizada 
(VALENTE, 2012).
84 Como ficou  popularmente  conhecido  o  período  em que  a  Presidenta  Dilma  Rousseff  comandou  o  País, 
tomando posse em 1º de janeiro de 2011 para o seu mandato inicial e novamente em janeiro de 2015 após sua  
reeleição.
85 Complementando e consolidando dados apresentados por Coelho (2014).
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396.4  milhões  (2011)86,  R$  20.064.731,61  (2012)87,  R$  233.943.516,91  (2013)88,  e  R$ 

457.408.100,02 (2014)89, totalizando pouco menos de R$ 1.15 Bilhão.

Também  o  Relatório  de  avaliação  do  PNBL (BRASIL,  2014b),  documento  criado  pela 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado 

Federal, afirma que a falta de recursos provenientes do Governo Federal foi decisiva para que 

o Programa não alcancasse as metas estabelecidas.  Declarando que “A principal razão do 

desempenho abaixo do previsto pode ser imputada ao investimento insuficiente nos projetos 

executados pela Telebrás” (BRASIL, 2014b, p. 17), o documento ressalta que o PPA 2012-

2015 previa investimentos de R$ 2,9 bilhões para o PNBL entre  os anos de 2012 e 2013; 

entretanto,  o  planejamento  das  leis  orçamentárias  anuais  para  o  mesmo  período  garantiu 

somente R$ 314,7 milhões. Além disso, com o contingenciamento dos recursos, esse valor foi 

reduzido ainda mais, passando a R$ 267,9 milhões, sendo finalmente executados somente R$ 

214,1 milhões do orçamento (ou seja, 7,4% do que fora previsto no PPA). Ainda a respeito da 

escassez  de  recursos  para  o  Programa,  o  Relatório  do  Senado  também  apresentou  uma 

estimativa, feita pelo MCOM, de que R$ 3,8 bilhões deixariam de ser arrecadados pela União 

até  2015  devido  a  renúncia  fiscal90 (suspensão  da  cobrança  de  imposto)  em  favor  das 

prestadoras, inclusive, tecendo a seguinte crítica:

86 Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosDetalhe.asp?
TipoPesquisa=1&Ano=2011&ValorTipoPesquisa=7869507731151&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavoreci
do=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>. Acesso em: 11/08/2016.
87 Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?
TipoPesquisa=1&Ano=2012&ValorTipoPesquisa=18770959410730&Valor=&textoPesquisa=telebras&idFavore
cido=30299382&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+> Acesso 
em: 11/08/2016.
88 Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosED.asp?
TipoPesquisa=1&Ano=2013&ValorTipoPesquisa=4587615317779&Valor=&textoPesquisa=telecom&idFavorec
ido=31495883&NomeFavorecido=TELECOMUNICACOES+BRASILEIRAS+SA+TELEBRAS+>. Acesso em: 
11/08/2016.
89 Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecidosUG.asp?
TipoPesquisa=1&Ano=2014&textoPesquisa=&idFavorecido=30166803&codigoED=64&codigoGD=5>. Acesso 
em: 11/08/2016.
90 Em 2012 foi criada a Lei nº 12.715, que instituiu o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de 
Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações (REPNBL), que previu a suspensão da cobrança 
de impostos (PIS/Pasep, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI)) para as empresas que investissem na implantação, ampliação ou modernização 
de redes de telecomunicações que suportem acesso à internet em banda larga visando os objetivos de 
implantação do PNBL. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/Lei/L12715.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016
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Cabe mencionar que a referida renúncia fiscal para o setor é equivalente a 36 
vezes  a  média  de  execução  orçamentária  anual  da  Telebrás.  Em  outras 
palavras, o Poder Executivo destina um volume bastante elevado de recursos 
ao setor privado, enquanto realiza um contingenciamento dos investimentos 
efetuados pela Telebrás (BRASIL, 2014b, p. 19).

Com  a  redução  da  atuação  da  Telebras,  e,  consequentemente,  da  regulação  do  setor,  o 

mercado  de  telecomunicações  ficou  concentrado  nas  mãos  de  um  pequeno  grupo  de 

operadoras, trazendo sérias consequências para os consumidores, prevalecendo os interesses 

econômicos dos grandes conglomerados em detrimento da qualidade do serviço de banda 

larga no País. O Relatório do PNBL traz um panorama dessa concentração pós-privatização: 

dos 21 grupos econômicos do setor de telecomunicações existentes a época da privatização, 

que  atuavam  regionalmente,  passamos  para  os  atuais  quatro  grupos91 que  operam 

nacionalmente e detêm juntos mais de 90% das receitas do setor, sendo que dentro em breve, 

em virtude de uma nova aquisição, segundo o documento do Senado Federal, o número deva 

ser reduzido para apenas três grupos (BRASIL, 2014b).

O modelo de privatização das telecomunicações adotado no Brasil, que resultou, na prática, 

em  uma  concentração  de  mercado  (com  operadoras  controlando  determinadas  regiões, 

limitando a concorrência e a competitividade) agindo sob a concessão do Estado, impactou 

sensivelmente na oferta do serviço de telefonia, e, mais adiante, também na disponibilidade da 

banda larga. Os problemas oriundos dessa concentração, junto a uma interveção deficiente do 

poder público no setor, são cada vez mais sentidos pela população, especialmente pelos mais 

pobres, principalmente com relação ao alto custo e a baixa qualidade dos serviços prestados.

A escassez de investimentos da União junto ao controle da oferta das conexões entregue ao 

capital  privado  selou  o  destino  da  massificação  da  banda  larga  proposta  pelo  PNBL.  A 

indisponibilidade do serviço em várias regiões, por exemplo, indica o interesse das operadoras 

de  telecomunicações  em reduzir  seus  custos  com infraestrutura,  priorizando  internet  para 

todos  apenas  onde  houver  demanda,  em  geral,  grandes  centros  urbanos  e  regiões  mais 

densamente povoadas, para que possam maximizar seus ganhos,  disponibilizando (quando 

disponibilizam) às demais áreas serviços de baixa qualidade e consideravelmente mais caros, 

submetendo os consumidores a interesses puramente comerciais. Por consequência, os centros 

urbanos das regiões mais ricas do País e a população de maior poder aquisitivo possuem um 

acesso banda larga muito mais amplo e com melhor qualidade em comparação com as áreas 

91 O  site da Teleco, empresa de consultoria em telecomunicações, traz informações sobre a participação dos 
principais grupos no mercado de telecom do País atualmente, inclusive com as principais fusões e aquisições 
realizadas por estes grupos. Disponível em <http://www.teleco.com.br/operadoras/grupos.asp>. Acesso em: 15 
jan. 2017
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mais pobres e as classes menos favorecidas economicamente, deixando um contingente de 

milhões de pessoas excluídas do contexto digital, comprovando que as políticas públicas não 

podem ficar sob controle de conglomerados econômicos, cuja (única?) preocupação é com o 

lucro e não com prestar bons serviços à população.

É a  Lei  Geral  de  Telecomunicações  (LGT),  Lei  nº  9.47292,  de  16  de  julho de  1997,  que 

controla  a  exploração  dos  serviços  de  telecomunicações  no  País  após  a  privatização  do 

Sistema  Telebras.  A  Lei  classificou  o  regime  jurídico  da  prestação  dos  serviços  de 

telecomunicações em público e privado, com o primeiro prestado através de concessão ou 

permissão, devendo as prestadoras cumprir metas para a universalização e a continuidade dos 

serviços, e devolver à União os chamados bens reversíveis (patrimônio público controlado 

pelas prestadoras durante a concessão) ao témino do contrato. Já os serviços privados devem 

ser prestados via autorização do Estado, porém com regras menos rígidas, sendo necessário 

observar  os  princípios  constitucionais  da  atividade econômica,  o  cumprimento  das  leis,  o 

respeito aos direitos do consumidor, e outros mais.

Vale enfatizar que em sua vigência não foram poucas as iniciativas de desmonte da LGT em 

favor  das  operadoras  de  telecom.  Inicialmente,  destacamos  a  venda  ilegal  dos  bens 

reversíveis: como são de propriedade da União, a Lei determina em seu art. 101, Seção III, 

que a alienação, oneração ou substituição de bens reversíveis depende de uma aprovação 

prévia  da ANATEL.  Acontece  que,  de acordo com VALENTE (2012),  a  própria  Agência 

admitiu  que  não possui  o  controle  dos  bens  reversíveis  que  estão  sob administração das 

operadoras (nem estas possuem controles confiáveis sobre o seu próprio patrimônio, o que 

tende a ser mais um problema quando da reversão dos bens à União ao término dos contratos 

de concessão (MAZZA, 2011, apud VALENTE, 2012)). Nesse contexto, “São ao menos 10 

anos  de  vendas  de  terrenos,  imóveis  e  equipamentos  vinculados  à  concessão  sem que  a 

agência tenha sequer sido informada pelas empresas” (VALENTE , 2012, p. 233), fato que 

indica uma completa negligência com o patrimônio público, que acabou sendo irregularmente 

apropriado pelas operadoras.

Mais recentemente, encontra-se em tramitação o Projeto de Lei da Câmara nº 79/2016 93 (PLC 

79/2016, também conhecido por “PL das teles” (VIEIRA, 2017)), que propõe alterações na 

LGT para permitir a ANATEL autorizar, mediante solicitação das operadoras e também ao 

atendimento de alguns requisitos específicos, a conversão dos contratos, de concessão para 

92 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm>. Acesso em 15 out. 2015.
93 Atualmente, o Projeto de Lei, que já foi aprovado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional 
(CEDN) do Senado Federal, aguarda apenas a sanção presidencial para entrar em vigor. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127688>. Acesso em 12 fev. 2017.
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autorização. Na prática, todos os serviços prestados passariam a ser enquadrados no regime 

jurídico privado (como já funciona com a telefonia celular e as bandas larga fixa e móvel),  

que tem menor regulação, desobrigando as operadoras, por exemplo, da meta de universalizar 

os  serviços  de  telecomunicações,  tampouco  devolver  à  União  os  bens  públicos  quando 

findarem os contratos em 2025. 

Por mais que o MCOM tenha declarado que a infraestrutura de telefonia que deveria  ser 

reversível  para  o  Estado  possua  valor  irrelevante  para  o  País  (VALENTE,  2012),  a 

transferência de patrimônio público para as empresas privadas representaria algo em torno de 

R$ 100 bilhões (redes, torres, imóveis, por exemplo), conforme análise do TCU (DIAS, 2017; 

IDEC, 2016; VIEIRA, 2017), além do perdão de várias multas não pagas. Além disso, caso a 

PL seja sancionada, muito provavelmente os atuais problemas relacionados aos serviços serão 

amplificados,  como  a  elevação  dos  preços,  precarização  dos  serviços,  especialmente  em 

localidades menos atrativas economicamente para as teles, incluindo outros transtornos.

É no mínimo inusitado que uma matéria  dessa magnitude tenha sido aprovada com tanta 

celeridade, enquanto o mesmo governo adota medidas de contenção de investimentos pelos 

próximos 20 anos, com o corte de verbas nos serviços públicos, incluindo saúde e educação (a 

chamada PEC do teto94), ajustes na previdência para alongar o tempo de contribuição, dentre 

outros  arranjos.  Isso  tudo  desconsiderando,  dentre  outros  aspectos,  que  as  empresas  de 

telecomunicações há anos lideram várias das listas de reclamações de órgãos de defesa do 

consumidor pelos serviços insatisfatoriamente prestados95.

De fato, ainda não podemos falar em massificação do acesso a banda larga no País. Embora o 

Governo  Federal  tenha  implementado  nos  últimos  anos  programas  voltados  para  a 

universalização das conexões internet nas escolas, o objetivo, ao menos por enquanto, ainda 

está longe de ser alcançado. Segundo o Censo Escolar da Educação Básica 201396 (INEP, 

2014), o País possuia no ano em questão 151.813 escolas públicas de Educação Básica. Deste 

total, dos 118.914 estabelecimentos de ensino fundamental, apenas 47,6% possuíam acesso a 

internet. Já para as 19.400 escolas públicas de ensino médio, o percentual sobe a 93,2%. Vale 

reforçar mais uma vez a desigualdade regional que persiste no País, com os percentuais mais 

94 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/saiba-o-que-muda-com-aprovacao-
final-da-pec-do-teto-dos-gastos-publicos>. Acesso em: 11 jan. 2017.
95 Como exemplo, citamos informações disponíveis em: <https://www.oficinadanet.com.br/post/16247-
operadoras-de-telecomunicacoes-lideram-ranking-de-reclamacoes-no-procon> e também em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/setor-de-telecom-pelo-quarto-ano-mais-reclamado-
no-procon-sp-18936148>. Acesso: em 20 nov. 2016.
96 Os resumos técnicos contêm os resultados das pesquisas do INEP, com os dados consolidados para auxiliar a 
compreensão. O Censo Escolar 2013 é o resumo mais atualizado disponível no sítio do Instituto. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos>. Acesso em: 08 fev. 2017.
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baixos de conexão sempre localizados nas regiões menos abastadas, neste caso a Norte e a 

Nordeste: nas escolas de ensino fundamental, por exemplo, enquanto 82,2% das instituições 

da  região  Sul  possuíam  acesso  a  internet,  seguidas  das  regiões  Centro-Oeste  (80,2%)  e 

Sudeste (75,7%), no extremo oposto estavam as regiões Norte e Nordeste, com apenas 22,1% 

e 29,5% das escolas dotadas de conexão, respectivamente.

Além da disparidade entre o universo de escolas públicas do País e o quantitativo atendido 

pelos programas de acesso a internet, importante destacar a baixa qualidade de grande parte 

das conexões, principalmente no tocante à reduzida velocidade de muitos dos links. Conforme 

demonstram dados da Anatel coletados até o final de 2014, disponíveis no Relatório Anual 

201497,  a  maioria  das  escolas  atendidas  pelo  PBLE,  aproximadamente  84,2%  (53.042), 

possuiam conexões de apenas 2 Mbps, sendo que em torno de 2,2% do total eram atendidas 

por velocidades ainda mais baixas (de 256 Kbps a 1 Mbps). No extremo oposto, somente 150 

escolas (por volta de 0,24%) possuiam as conexões mais rápidas oferecidas, 15 Mbps. Esse 

percentual  de  links de  baixa  velocidade  (incluindo  a  velocidade  padrão  fornecida  pelo 

Programa GESAC, de 512 Kbps) dão a dimensão dos problemas de conectividade enfrentados 

pelas escolas, inclusive porque essas conexões não são de uso individual, sendo geralmente 

compartilhadas por um número expressivo de pessoas na comunidade escolar98.

As reduzidas velocidades de conexão  comprometem muitas das práticas típicas realizadas 

pelos  interagentes,  principalmente  as  que  envolvem intenso  volume de  tráfego  de  dados, 

como, por exemplo, assistir a vídeos, baixar (download) ou subir (upload) arquivos, dentre 

outras.  Reforça  nossa  afirmação  o  entendimento  do  Relatório  de  avaliação  do  PNBL 

(BRASIL, 2014b), que declara como insuficientes para as demandas atuais as velocidades dos 

links oferecidos via PBLE às escolas, afirmando que no mínimo deveriam ser ofertados 30 

Mbps,  sendo que  as  escolas  com maior  número de  alunos  careceriam de  até  100 Mbps, 

utilizando como referência a taxa mínima de 60 kbps por aluno matriculado.

São diversos os obstáculos enfrentados pelas escolas públicas do País no tocante a conexão 

banda larga, especialmente as instituições fora dos grandes centros urbanos. São problemas 

que  vão  das  deficiências  de  infraestrutura  à  profusão  de  programas99 de  inserção  das 

97 Disponível em <https://cloud.anatel.gov.br/index.php/s/TG9MWrbCVI5vmR4#pdfviewer>. Acesso em: 21 
dez. 2016.
98 Nos  grandes  centros  urbanos  do  País  é  bastante  comum que  operadoras  de  telecomunicações  ofereçam 
assinaturas privadas, pagas, de links internet residenciais, que geralmente são utilizadas por um número reduzido 
de pessoas em comparação às escolas, com velocidades superiores a 25 Mbps, em alguns casos ultrapassando os 
100 Mbps.
99 O  “Programa  Banda  Larga  para  Todos”,  por  exemplo,  versão  do  PNBL atualizada,  foi  anunciado  pela 
Presidenta Dilma Rousseff durante campanha de reeleição, inclusive sem a previsão de que a prestação de parte  
do serviço de banda larga fosse feita sob o regime jurídico público, dando mostras da intenção do Governo 
Federal em manter a execução do serviço restrito ao regime privado (ALIMONTI, 2015). Já em abril de 2016 foi 
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tecnologias  digitais,  quase  sempre  dispersos,  que  não  dialogam  entre  si,  com  critérios 

confusos que inserem equipamentos e negligenciam as conexões internet; que surgem com 

pompa  e  são  descontinuados  ou  descaracterizados,  principalmente  quando  da  troca  dos 

dirigentes políticos  (como ocorreu com a mudança estrutural  que enfraqueceu a  Telebras, 

apesar dos presidentes serem do mesmo partido político), sem a devida satisfação à sociedade. 

Temos também questões relacionadas aos serviços prestados pelas operadoras de telecom bem 

como as falhas na regulação do setor por parte do Estado. São estes apenas alguns fatos que 

demonstram que a internet banda larga no Brasil ainda está aquém das necessidades e direitos 

da sua população e bem distante das promessas feitas pelo poder público.

A respeito da infraestrutura nas escolas, embora as secretarias de educação tenham assumido a 

exigência  de  adequá-las,  através  da  assinatura  do  termo  de  adesão  ao  Proinfo,  para  a 

instalação  dos  equipamentos,  incluindo  viabilizar  o  acesso  à  internet,  as  dificuldades 

orçamentárias  de  estados  e  municípios  prejudicaram  a  co-participação  nos  projetos  de 

universalização das TIC.

A  descentralização  na  implementação  das  políticas  públicas,  com  a  partilha  da 

responsabilidade  entre  os  entes  federados  (como  estabelecido  na  Constituição  de  1988, 

conforme apresentado  no tópico  anterior),  possibilita  maior  autonomia  administrativa  aos 

Estados, Municípios e Distrito Federal, impedindo a União de criar e executar isoladamente 

políticas  de  interesse  nacional.  Entretanto,  como  destaca  Oliveira  (2011),  essa 

descentralização,  que  em  tese  proporcionaria igualdade  de  condições aos  Estados  e 

Municípios no âmbito das políticas,  na realidade não favorece,  prevalecendo o espaço de 

negociação  na  administração  pública  e  a  força  das  lideranças  políticas  ante  ao  que  fora 

regimentado,  onde  “[...]  o  jogo  político  desenvolve-se  no  interior  de  processos 

extraconstitucionais  que  refletem  a  força  relativa  dos  distintos  atores  políticos, 

particularmente  dos  governadores,  dos  prefeitos,  e  seus  controles  sobre  as  bancadas  de 

deputados e os cargos no Executivo Federal.” (OLIVEIRA, 2011, p. 326).

Independente do jogo de interesses e acordos partidários, a divisão de obrigações entre os 

entes federados, de acordo com Costa (2010), define que as competências sejam atribuídas em 

conformidade  com  as  respectivas  áreas  de  atuação  (ou  jurisdições):  as  competências  de 

caráter mais geral ficam a cargo da União, as de interesse regional a cargo dos Estados, e as 

locais sob os cuidados dos Municípios. Já com relação às políticas educacionais, a autora, ao 

confirmado pelo MCOM o “Programa Brasil  Inteligente”,  que seria “[...]  uma soma de programas para dar 
continuidade ao Programa Banda Larga para Todos”, tendo entre suas metas a confirmação do Fundo Garantidor 
para o pequeno provedor de internet, com um total de R$ 400 milhões que poderão ser utilizados para levar  
banda larga a 1,18 mil municípios brasileiros com menos de 100 mil habitantes (AQUINO, 2016, p. 1).
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analisar as atribuições da União, dos Estados e Municípios definidas nos arts. 22, 23 e 24 da 

Constituição de 1988, conclui  que a  União apenas  delega poderes  às  unidades  federadas, 

compartilhando  sua  autoridade  para  legislar  e  estruturar  os  sistemas  de  ensino.  Nesse 

contexto, a autora, afirmando que não há uma definição explícita na Constituição sobre como 

se daria o regime de co-participação, entende que esse conceito se materializa na Educação 

sob a forma de ações complementares e redistributivas, com a União repassando a Estados e 

Municípios atribuições limitadas ao gerenciamento de verbas e de estrutura, sem, contudo, 

partilhar a autoridade decisória. Esse estilo de descentralização pode ser visto como uma das 

características  marcantes  da  doutrina  neoliberal,  em  que  o  Estado  assume  o  papel  de 

regulador, principalmente da economia, transferindo responsabilidades mais específicas para 

outras entidades, como neste caso, para estados e municípios.

A organização federativa adotada no Brasil  também prevê a descentralização dos recursos 

oriundos da arrecadação de impostos. Segundo Arretche (2004), desde a Constituição de 1891 

o País adota a separação de fontes tributárias, diferenciando impostos sob responsabilidade 

dos Estados e da União, e, a partir da Constituição de 1934, também dos Municípios. Além de 

contar com as receitas próprias geradas pelos tributos, estados e municípios também recebem 

o repasse100 de parte dos recursos federais  arrecadadas pela União desde a constituição de 

1946, como uma maneira de compensar as disparidades de arrecadação (ARRETCHE, 2004), 

sendo que os Municípios também recebem quantias relativas a impostos estaduais.

A partir do desmonte do regime autoritário, com o fim da ditadura militar, foram retomadas as 

propostas para aprimorar a desconcentração dos recursos em favor dos estados e municípios, 

com a Carta Magna de 1988  enfatizando, de acordo com Teixeira (2005), mais autonomia 

fiscal para os entes federados, com o novo sistema tributário preconizando a descentralização 

financeira e maior equilíbrio na repartição dos recursos nacionais como forma de combater as 

desigualdades regionais, especialmente com relação aos municípios. Contudo, como afirma 

Arretche (2004, 2010), essa descentralização do sistema fiscal não contemplou a mudança ou 

mesmo a distribuição da autoridade para tributar, mas somente a possibilidade de promover 

ajustes nas alíquotas de arrecadação aplicadas aos seus próprios impostos, no caso dos estados 

e municípios, junto à liberdade de gasto sobre os recursos recebidos. Mesmo assim, no início 

dos anos 1990, estados e municípios alcançaram suas maiores parcelas na receita tributária 

100 Dentre as principais transferências da União para os Estados, Municípios e o Distrito Federal temos: o Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o 
Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX); o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); e o Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Disponível em: <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1>. 
Acesso em: 23 dez. 2016.
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disponível, somando juntos mais de 45% de participação no ano de 1991, a maior marca na 

história republicana do País (Teixeira, 2005).

Entretanto,  durante  o  governo  FHC reiniciou-se  o  processo  de  centralização  das  receitas 

tributárias, com a justificativa de que a União precisava compensar suas perdas para honrar o 

pagamento da dívida pública. Nesse contexto, o Governo Federal promoveu o aumento da 

receita principalmente às custas da exploração das chamadas contribuições sociais (como, por 

exemplo, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras – CPMF, recriada em 

1996), tributos que ficam integralmente com a União, não sendo partilhados com os demais 

entes  federados101 (Teixeira,  2005).  Como  exemplo  do  quanto  evoluiu  a  concentração  da 

arrecadação,  Teixeira  (2005)  aponta  que  em  1985  apenas  20%  da  receita  obtida  com 

tributação eram exclusivamente destinados ao Governo Federal, com 80% partilhados. Em 

2003  a  situação  se  inverte,  ficando  a  menor  parte,  40%,  para  dividir  com  estados  e 

municípios.

A  dependência  dos  Estados  (responsáveis  pelo  ensino  médio),  e  principalmente  dos 

Municípios (ensino fundamental), dos repasses federais é um problema crônico, de acordo 

com dados do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF, 2016) coletados em 2015. Produzido pela 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em números oficiais 

fornecidos pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme determinação 

da  LRF,  o  IFGF  (2016)  levantou  a  situação  fiscal  de  4.688  municípios,  onde  viviam 

180.124.602  pessoas  (89,4% da  população  do  País)102.  De  acordo  com o  relatório,  4.097 

municípios (87,4% do total  avaliado) apresentavam situação fiscal difícil  ou crítica103,  568 

(12,1%) boa  situação e  somente  23  cidades  (0,5%) apresentavam excelente  gestão  fiscal, 

sendo que  2015 foi  o  ano com menor  número de  prefeituras  em condição fiscal  “boa  e 

excelente” e com maior percentual em situação crítica desde 2006, quando teve início a série 

histórica do IFGF. Com relação a dependência dos repasses, uma média de 12,7% das receitas 

municipais provêm de recursos próprios, enquanto 87,3% são oriundos de transferências dos 

101 Para não ter que partilhar as novas fontes de receita com estados e municípios, Saviani (2008) afirma que um 
dos artifícios utilizados para burlar a exigência, especialmente a partir do governo FHC, foi nomeá-las com o 
termo “contribuição” (ao invés de “imposto”), como foram os casos, além da CPMF, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE).
102 Apesar  da determinação legal  impor a liberação das informações,  dados do exercício fiscal  2015 de 880 
municípios não estavam disponíveis ou eram inconsistentes,  o que representava 15,8% das 5.568 prefeituras 
brasileiras (IFGF, 2016).
103 O cálculo do Índice Firjan considera cinco indicadores: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, 
Liquidez  e  Custo  da  Dívida.  A eles  são  atribuídas  pontuações  e  pesos,  que  podem  resultar  nos  seguintes  
conceitos:  A  (Gestão  de  Excelência  –  resultados  superiores  a  0,8  ponto);  B  (Boa  Gestão  –  resultados  
compreendidos entre 0,6 e 0,8 ponto); C (Gestão em Dificuldade – resultados entre 0,4 e 0,6 ponto); e Conceito 
D (Gestão Crítica – resultados inferiores a 0,4 ponto).
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estados e do Governo Federal, sendo que em torno de 81% dos municípios não geram nem 

20% de suas receitas, apresenta o relatório.

Ainda segundo o IFGF, o principal gasto do orçamento dos municípios foi com o pagamento 

de pessoal.  Mesmo com a LRF limitando essa despesa em, no máximo,  60% da Receita 

Corrente  Líquida  (RCL),  com  uma  faixa  prudencial  fixada  em  57%,  o  custo  com  o 

funcionalismo de 740 (15,8%) municípios superou o teto em 2015 (IFGF, 2016).

Em suma, o excesso de concentração da receita tributária na Administração Federal afeta a 

arrecadação  dos  Estados  e  Municípios,  contribuindo  para  o  desequilíbrio  das  contas.  A 

desigualdade para desempenhar as funções governativas pelas unidades federadas, segundo 

Arretche (2010), explicaria a centralização na União das funções tributárias, de planejamento, 

e até mesmo de execução de políticas, com o papel regulatório do Estado operando no sentido 

da uniformização e não no reconhecimento das especificidades locais. Além do que, ainda 

segundo a autora, esse controle seria justificado tanto pela própria concepção federativa do 

país,  quanto  em razão  da  profusão  de  interesses  locais  não  necessariamente  alinhados  à 

resolução de questões de relevância para os cidadãos:

A legitimidade da regulação federal, por sua vez, tem raízes profundas na 
formação do Estado-nação brasileiro. O princípio de que a União deve estar 
dotada de instrumentos para legislar  e supervisionar a ação dos governos 
subnacionais tem sua base de legitimidade tanto na ideia de nação (isto é, no 
sentimento de pertencimento a uma comunidade nacional única) quanto na 
desconfiança  com  relação  às  práticas  das  elites  políticas  locais 
(ARRETCHE, 2010, p. 590).

Entretanto, sem entrar no mérito dos possíveis vícios ou ingerências dos comandos locais, 

incluindo  a  necessidade  de  empreender  maiores  cuidados  com  a  gestão  administrativa 

(coibindo  desvios,  por  exemplo)  e  prudência  nos  gastos  de  verba  pública,  os  efeitos  da 

centralização de receita são nefastos para estados e municípios, que, em geral, vivem situação 

econômica crítica104. O desequilíbrio na divisão das receitas tributárias impõe duras condições, 

principalmente às prefeituras, comprometendo o atendimento das exigências previstas quando 

da execução das políticas públicas educacionais, especialmente das que trataram da inserção 

das tecnologias digitais nas escolas públicas (COELHO, 2014).

104 Como exemplo, citamos também a situação recente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que 
declararam estado de calamidade financeira em 2016. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2016-12-06/minas-gerais-calamidade-financeira.html>. Acesso em: 17 
jan. 2017.
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Independente da assimetria na arrecadação, a União continuou a implementar programas para 

a  inserção  das  tecnologias,  valorizando  a  criação  de  estratégias  para  aquisição  de 

equipamentos mas sem se responsabilizar com a infraestrutura nas escolas, especialmente no 

tocante aos problemas de conectividade banda larga, fato que denota um descuido com as 

dimensões  comunicacionais  e  informacionais  nos  programas,  algo  marcante  para  nossas 

discussões  a  respeito  das  concepções  de  educação  envolvidas.  Junto  a  essa 

“desresponsabilização”,  falhas  no  planejamento  para  atender  as  demandas  gerais  dos 

programas – dentre elas fiscalizar e exigir  das empresas o cumprimento dos contratos de 

garantia  dos  equipamentos,  além  de  prever  a  manutenção  pós-garantia  –  expuseram  os 

diversos problemas de articulação (entre as esferas da Administração Federal e destas com os 

Estados e Municípios) para realizar a inserção das tecnologias digitais na Educação, fato que 

se repetiu com a chegada dos dispositivos móveis, como veremos no tópico a seguir.

3.4 A vez dos dispositivos móveis: os laptops e tablets educacionais

A inserção  das  tecnologias  digitais  ganha  novo  impulso  quando  os  dispositivos  móveis, 

inicialmente os  laptops e mais recentemente os  tablets, começam a fazer parte da pauta das 

políticas públicas de TIC e educação. Diferentemente da primeira fase do Proinfo, quando o 

contato com os computadores era restrito aos laboratórios de informática, geralmente com 

acesso controlado, tempo de uso reduzido e máquinas compartilhadas, a chegada dos laptops 

as escolas tornou possível introduzir o modelo um a um (um computador por aluno), que tem 

como diferencial a possibilidade dos estudantes utilizarem os  dispositivos também fora da 

escola, por mais tempo e a qualquer momento, podendo inclusive levá-los para as suas casas, 

aumentando  a  chance  de  compartilhá-los  com familiares  e  amigos.  O  paradigma  de  um 

computador  por  aluno  estava  em  sintonia  com  um  dos  novos  objetivos  do  Proinfo,  de 

“contribuir  com a  inclusão  digital  por  meio  da  ampliação  do acesso  a  computadores,  da 

conexão à rede mundial de computadores e de outras  tecnologias  digitais,  beneficiando a 

comunidade escolar e a população próxima às escolas” (BRASIL, 2007a, p. 1).

O início de estudos mundiais  envolvendo a produção de computadores portáteis  de baixo 

custo com propósitos educacionais foi um dos responsáveis pelo interesse em criar o Projeto 

Um Computador por Aluno (UCA). Em 2005, durante a realização do Fórum Econômico 

Mundial em Davos, na Suíça, o pesquisador Nicolas Negroponte105,  um dos fundadores do 

Media Lab, laboratório do MIT, apresentou a proposta do laptop XO, modelo de baixo custo 

105 Mais informações disponíveis em: <http://web.media.mit.edu/~nicholas/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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para fins educacionais desenvolvido pelo MIT, cujo plano era possibilitar a cada criança ter o 

seu próprio computador portátil, intenção representada na denominação da organização não-

governamental One Laptop Per Child (OLPC, ou Um Computador Por Criança), fundada por 

Negroponte.  A estratégia  da  OLPC era  divulgar  seu  projeto  para  governos  de  países  em 

desenvolvimento na tentativa de baixar os custos com a venda em larga escala do XO, que 

tinha como um dos princípios, de acordo com documento da OLPC (OLPC, 2011, tradução 

nossa), o uso por crianças de 4 a 12 anos, faixa etária da escola primária.

Após o Fórum de Davos, Negroponte veio ao Brasil para apresentar o projeto da OLPC de 

difusão  dos  laptops educacionais  diretamente  ao então  presidente  Lula,  com o intuito  de 

convencê-lo a implantar a ideia  no País.  Nesse contexto,  criou-se um relatório (BRASIL, 

2005) a partir de reunião organizada pelo MEC para avaliar as possibilidades de implantação 

da proposta da OLPC, produzir um laptop ao custo de US$ 100106, e subsidiar as decisões para 

a criação futura de políticas públicas e programas que contemplassem a inserção das TIC nas 

escolas públicas. A reunião, realizada em dezembro de 2005,  contou com a participação de 

gestores de TIC dos sistemas públicos de ensino, representantes de universidades, além de 

técnicos e prepostos de órgãos do governo e de ministérios, como o MCT e o MEC, dentre 

outros, para análise das concepções pedagógicas e dos requisitos técnicos e gerais do projeto.

Após  quase  dois  anos  de  negociações,  em 2007 temos  o  início  do  Projeto  UCA,  com a 

realização de experimentos em cinco escolas públicas localizadas em cinco cidades do país 

(Brasília (DF),  Palmas (TO), Pirai (RJ), Porto Alegre (RS) e Sao Paulo (SP)).  O projeto foi 

proposto  com  base  em  três  pilares  (BRASIL,  2007b,  p.  5):  “[...]  melhoria  do  processo 

educacional,  a inclusão digital  e  a inserção da cadeia produtiva brasileira  no processo de 

fabricação e manutenção dos equipamentos”.

Nessa primeira fase, também chamada de Projeto pré-piloto, foram entregues às escolas 1.390 

aparelhos doados pelos fabricantes para que as avaliações fossem realizadas também em sala 

de aula, sendo 800 equipamentos da Intel, modelo Classmate; 550 do modelo XO, da OLPC e 

40 Mobilis, da Encore. Após um processo seletivo, os laptops foram distribuídos da seguinte 

forma: Escola Estadual Luciana de Abreu (RS) e Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Ernani Silva Bruno (SP) receberam o modelo XO; Ciep Rosa da Conceição Guedes (RJ) e 

106 De acordo com Lavinas e Veiga (2013), o XO nunca teve o preço de 100 dólares,  com seu custo médio 
variando entre US$ 300 e 350. A OLPC também não conseguiu exclusividade para vender o XO ao governo 
brasileiro, pois não alcançou preço competitivo, inclusive nem participou do pregão que definiu a compra dos 
laptops. Embora não tenha alcançado o valor previsto, a ação da OLPC foi importante, pois ajudou a reduzir os 
preços de equipamentos de outras companhias, que demostraram interesse em entrar e lucrar nesse novo nicho de 
mercado, além de ter influenciado diversos países, como o Brasil, a criar políticas públicas para a implantação do 
modelo de distribuição individual de computadores para os alunos.
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Colégio Estadual Dom Alano (TO) o Classmate; e o Centro de Ensino Fundamental 01 (DF) o 

Mobilis (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008).

Figura 1 - Equipamentos em ordem de imagem: XO (OLPC), Mobilis (Encore) e Classmate (Intel)

Fonte: blog Escola Municipal Professora Dolores Martins. Disponível em http://escoladoloresmartins-
projetouca.blogspot.com.br/p/projeto-uca.html. Acesso em 20 dez. 2014

Ainda  no  decurso  da  implementação  do  pré-piloto,  no  final  de  2007 o  Governo  Federal 

realizou um pregão eletrônico, nº 59/2007107, para a compra de 150 mil laptops com vistas a 

atender  em torno  de  300  escolas,  com o  objetivo  de  consolidar  os  experimentos  iniciais 

realizados na primeira fase do Projeto. Entretanto, a licitação foi suspensa, pois o valor final 

da  proposta  vencedora,  da  empresa  Positivo  Informática  S.A,  ficou  acima  do  esperado 

(superando  a  estimativa  do  orçamento  para  a  licitação),  além da  proximidade  do fim do 

exercício  orçamentário  que  validaria  a  execução  financeira.  A  Positivo  inicialmente 

apresentou o valor global de R$ 164.850.000,00 (R$ 1.099,00 por equipamento), reduzindo o 

valor final para R$ 98.180.000,00 após a realização da fase de lances, o que correspondia a 

R$ 654,00 por laptop à época (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008).

Com a suspensão do pregão, no dia 17 de dezembro de 2008 um novo processo licitatório foi 

realizado para a aquisição dos equipamentos (pregão nº 107/2008108), tendo como vencedor a 

Comércio,  Representação,  Importação  e  Exportação  de  Equipamentos  Elétro-Eletrônicos 

(Comsat), representante da empresa indiana Encore, que registrou uma proposta com valor 

global de R$ 82,55 milhões, sendo R$ 550,33 por cada equipamento (US$ 235,18, com a 

cotação  do  dólar  por  volta  de  R$  2,34  na  época),  o  modelo  Mobilis,  da  Encore 

(INTERVOZES,  2008).  Porém,  testes  realizados  com o  aparelho  detectaram divergências 

quanto às especificações técnicas descritas no edital, desclassificando a Comsat, resultado que 

foi mantido mesmo após a empresa recorrer.  Assim, de acordo com as regras de licitação, o 

107 Disponível em:<http://www.olpcnews.com/files/Brazil-Computer-RFP.pdf>. Acesso em: 19 set. 2013.
108 Disponível em:<http://ramec.mec.gov.br/fgv/seed-projeto-um-computador-por-aluno-uca/1136-edital-
publicado-do-uca-107-2008/file>. Acesso em: 20 set. 2013.
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consórcio  CCE/DIGIBRAS/METASYS,  segundo  colocado  no  certame,  foi  declarado 

vencedor, responsável pelo fornecimento de 150 mil laptops, designados como educacionais, 

modelo Classmate,  da CCE, para aproximadamente 300 escolas  selecionadas em todos os 

estados do país, dando início a fase 2 do Projeto UCA, também chamada Projeto piloto.

Entretanto, como afirma Coelho (2014), o FNDE/MEC precisou negociar uma redução de 

preço com a Digibrás, do grupo CCE, que ofertou cada laptop por iniciais R$ 666,60, com 

valor global da proposta em torno de R$ 100 milhões. Para que a empresa reduzisse o preço, 

ainda segundo a autora, foram necessários diminuir o prazo de garantia, de 36 para 12 meses, 

e isentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que baixou o custo 

unitário  para  R$  550,00  (US$  235,00  em cotação  da  época),  o  suficiente  para  cobrir  a 

proposta da primeira colocada no pregão. Assim, praticamente um ano e meio após a data de 

abertura do primeiro pregão para a aquisição dos laptops, evidenciando a lentidão burocrática 

da gestão pública, os primeiros equipamentos começaram a ser entregues no mês de abril de 

2010, perfazendo um investimento total de R$ 82 milhões (BRASIL, 2010b).

Infelizmente, abreviar os prazos de garantia e suporte foi um dos artifícios utilizados para 

reduzir o preço dos equipamentos, o que se mostrou equivocado especialmente em virtude de 

alguns aspectos relacionados a utilização e ao produto em si. Primeiro, pela própria concepção 

do projeto, que definiu o uso dos dispositivos por crianças a partir dos seis anos de idade 

(BRASIL,  2007b),  que normalmente ainda não atingiram a plenitude do desenvolvimento 

motor, podendo neste caso danificar o laptop mesmo sem intenção. Segundo, por se tratar de 

um equipamento com problemas de durabilidade, vide os mais diversos tipos de ocorrências 

apresentadas com pouco tempo de uso (como detalharemos no próximo capítulo), além de não 

ter  sido  prevista  a  manutenção  pós-garantia.  Temos  ainda  às  especificidades  de  diversos 

componentes, que não são encontrados no mercado de reposição, dentre outras questões.

Além do piloto do UCA, seis cidades de todas as regiões do País também foram selecionados 

para  outro  projeto  piloto,  o  UCA-Total,  com  todas  as  escolas  municipais  e  estaduais 

recebendo o laptop: Barra dos Coqueiros (SE), Caetés (PE), Santa Cecília do Pavão (PR), 

Tiradentes (MG), São João da Ponta (PA) e Terenos (MS).

Porém, no mesmo ano de entrega dos primeiros equipamentos da segunda fase do Projeto, ou 

seja, sem tempo hábil para análises consistentes da primeira fase, o Governo Federal criou o 

Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) através da Lei nº 12.249, de 14 de junho de 

2010, regulamentado pelo decreto nº 7.243109, de 26 de julho de 2010, o que representou a fase 

109 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7243.htm>. Acesso em: 
20 set. 2013.
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de expansão (ou fase 3) do Projeto UCA. Com a criação do PROUCA o Governo deixou de 

distribuir os laptops, instituindo o Regime Especial de Aquisição de Computadores para uso 

Educacional (RECOMPE) – que suspendeu a exigência de alguns impostos, dentre eles o IPI, 

COFINS  e  o  PIS/PASEP,  que  incidiam  sobre  matérias-primas  e  produtos  intermediários 

utilizados para a fabricação dos laptops, com o objetivo de reduzir o preço dos equipamentos 

–  com  regras  para  que  os  municipios  que  quisessem  aderir  ao  programa  fizessem  com 

recursos próprios. Os Estados e Municípios, além do Distrito Federal, que quiseram participar 

do PROUCA, tiveram que aderir a uma ata de registro de preços estabelecida por edital de 

pregão eletrônico e também conseguiram acesso a uma linha de crédito para o financiamento 

dos  equipamentos  através  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social 

(BNDES). Para ter o direito ao financiamento, os Estados, Municípios e o Distrito Federal 

deveriam  atender  alguns  critérios,  principalmente  relacionados  ao  quantitativo  de  alunos 

matriculados na educação básica.

A Positivo Informática foi declarada vencedora do pregão eletrônico nº 57/2010, realizado em 

29 de setembro de 2010 (desta vez do tipo menor preço por unidade) para o fornecimento 

estimado de até 600 mil  laptops, definidos como educacionais,  modelo Mobo S7. A ata de 

registro de preços do pregão (válida por 12 meses contados a partir de dezembro de 2010) foi 

dividida em dois grupos, sendo destinados 400 mil laptops para atender as regiões Sudeste, 

Centro-oeste e Norte, e 200 mil para as regiões Nordeste e Sul. Para o primeiro grupo, o valor 

unitário estabelecido para cada um dos dispositivos foi de R$ 344,18, perfazendo um total de 

pouco mais de R$ 137 milhões. Já para o segundo grupo, o valor unitário foi de R$ 376,94, 

com um valor universal em torno de R$ 75 milhões (BRASIL, 2012a).

Encerrada a vigência da ata, o Governo Federal regulamentou o Regime Especial de Incentivo 

a Computadores para Uso Educacional (REICOMP), cujos benefícios puderam ser utilizados 

até 31 de dezembro de 2015, através do decreto Decreto nº 7.750110, de 8 de junho de 2012 – 

que em seu art. 12 previu que as empresas que se habilitaram no RECOMPE e cujos contratos 

estivessem  em  execução,  estariam  automaticamente  habilitadas  no  REICOMP  –, 

reestabelecendo o PROUCA e realizando um novo registro  de preços  para  a  compra  dos 

laptops.

Entretanto, na prática, o que se observou foi a incapacidade principalmente dos municípios 

para arcar com as despesas advindas do Projeto UCA (da mesma forma que já ocorrera com o 

Proinfo),  inclusive  com  relação  a  aquisição  e  manutenção  pós-garantia  dos  laptops.  As 

110 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7750.htm>. Acesso 
em: 20 set. 2013.
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obrigações assumidas pelas Secretarias de Educação com a adesão ao Projeto, como pondera 

Coelho  (2014)  –  cuja  tese  de  doutorado111 analisou  as  ações  do  Governo  Federal  para  a 

inserção das tecnologias digitais nas escolas no âmbito das políticas públicas educacionais, 

incluindo  as  dificuldades  de  articulação  entre  os  entes  federados,  tendo  como  campo  as 

escolas da Bahia que integraram o piloto do Projeto UCA –, não foram cumpridas em sua 

totalidade  principalmente  em  virtude  das  diferentes  características  culturais,  econômicas, 

políticas  e  de  infraestrutura  dos  municípios  envolvidos,  o  que  exigia  tratamentos 

diferenciados para que o Projeto pudesse ser minimamente desenvolvido, fato que, segundo a 

autora, não ocorreu “[...] porque o MEC, nas palavras de uma das secretárias de educação 

entrevistadas, trata os desiguais com igualdade” (COELHO, 2014, 138). A autora também 

pontua  em  sua  pesquisa  a  falta  de  abertura  do  MEC  para  o  diálogo,  exposta  pelos(as) 

Secretários(as) de Educação dos municípios que participaram do Projeto, alertando, inclusive, 

que mesmo após três anos (2010 a 2013) do início do piloto do Projeto, o Ministério não 

havia coordenado uma única conversa com os gestores das escolas, secretários de educação 

ou mesmo professores das universidades responsáveis pela formação e acompanhamento dos 

docentes, para avaliar o que fora realizado.

O  histórico  das  ações  de  inserção  dos  laptops revela  que  vários  dos  problemas  foram 

recorrentes, repetidos nas diferentes fases do Projeto, como ressaltam pesquisas de Bonilla e 

Pretto (2015b); Quartiero,  Bonilla e Fantin (2015); Coelho (2014);  Cardoso et  al.  (2013); 

Lavinas e Veiga (2013), dentre outras (ainda que alguns estudos tenham apontado falhas na 

implementação do Projeto, como, por exemplo, o relatório da Fundação Pensamento Digital 

(2010), indicada pelo Governo Federal como executora de uma cooperação técnica entre o 

MEC e o BID, e da Câmara dos Deputados (2008)), sejam eles relativos às fragilidades dos 

dispositivos, a falta de adequação da infraestrutura nas escolas, ausência de recursos para a 

manutenção dos  laptops  ou mesmo a formação docente,  e  outros mais.  Essa reincidência 

evidencia dificuldades de articulação entre as ações do Governo Federal para a inserção das 

tecnologias digitais nas escolas; ações que, inclusive,  desconsideraram as dificuldades dos 

municípios e transferiram exigências que a maioria destes não tinha (e não tem) condições 

(financeiras, operacionais e técnicas) para cumprir, e muito menos para dar continuidade aos 

programas.  Em  outras  palavras,  a  recorrência  de  problemas  denota  que  as  políticas 

educacionais, como afirmam Ball e Mainardes (2011, p. 13), geralmente “[...] são pensadas e 

111 A tese fez  parte  de um projeto mais  amplo,  uma pesquisa  interinstitucional  que  envolveu a  UFBA e as  
universidades  Federal  de Santa  Catarina  (UFSC) e do Estado de Santa  Catarina (UDESC),  além de  outras  
instituições,  que participaram do Projeto Um Computador  por  Aluno (UCA) nos estados da Bahia  e  Santa 
Catarina.
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escritas  para  contextos  que  possuem  infraestrutura  e  condições  de  trabalho  adequadas”, 

desconsiderando as desigualdades e capacidades locais.

Além  de  desarticuladas,  várias  das  ações  do  Governo  são  também  fragmentadas,  sendo 

descontinuadas ou descaracterizadas principalmente a cada sucessão de gestores, pois cada 

governante cria uma nova estrutura e deixa os programas sem continuidade, demonstrando 

que muitas das políticas públicas em geral (sejam educacionais ou não) vêm se afirmando 

mais como políticas de governo do que de Estado (OLIVEIRA, 2011, SILVA, 2014).

Desta forma, concordamos com a visão de Bonilla e Pretto (2015b, p. 504) no tocante as 

políticas públicas para a inserção das tecnologias digitais na sociedade, incluindo a Educação, 

quando afirmam que a implementação dessas políticas:

[...]  não  supera  a  visão esquizofrênica  de  poder  que  tem caracterizado a 
política brasileira. No campo das políticas para a educação, cultura, ciência e 
tecnologia ainda encontramos propostas que não se articulam, como se cada 
Ministério fosse responsável pela solução dos problemas brasileiros a partir 
de  uma  atuação  isolada  em  cada  área.  No  entanto,  no  contexto 
contemporâneo,  urge  pensarmos  o  Brasil  de  forma  mais  global,  para 
podermos pensar sobre as possibilidades de implementar políticas integradas 
e integradoras  para a área educacional,  sem,  no entanto,  ficar  prisioneiro 
desta.

Dentre os diversos casos que citamos sobre desarticulação e descontinuidade dos programas 

(como a  extinção  da  SEED e  o  enfraquecimento  da  Telebras,  por  exemplo),  destacamos 

também os problemas de diálogo entre as áreas pedagógica e técnica durante o processo de 

desenvolvimento do Projeto UCA, como evidencia Coelho (2014, p. 114), ao afirmar que 

“[...] 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”, também reforçando o entendimento de que os pesquisadores que 

elaboraram a proposta de formação dos docentes deveriam conhecer e também participar das 

reuniões para as definições técnicas dos dispositivos, uma vez que suas experiências com o 

uso do computador no ensino certamente contribuiriam com a qualificação das discussões.

Mais  recentemente,  vemos  a  investida  do  Governo  Federal  para  enfraquecer  a  política 

nacional de implantação do  software livre,  um dos símbolos da gestão do partido político 

anterior  (instituída  no  início  do  governo  Lula),  na  administração  pública.  O  Sistema  de 

Administração  dos  Recursos  de  Tecnologia  da  Informação  (SISP)  –  responsável  pelo 

planejamento,  coordenação  e  supervisão  dos  recursos  de  tecnologia  da  informação  da 

administração pública federal – anunciou que até o último dia 11 de novembro coletaria o 
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interesse dos órgãos sob sua gestão em aderir a produtos da Microsoft (sistemas Windows e 

pacote de softwares de escritório Office, entre outros), com o objetivo de comprar as licenças 

de acordo com a demanda (JUNQUEIRA, 2016; QUEIROZ, 2016).

Não  temos  conhecimento  de  justificativa  técnica  que  indique  a  mudança  para  software 

proprietário, e também discordamos que o principal motivo seja a não aderência ao software 

livre por alguns órgãos federais expressivos (como sinalizado por Queiroz (2016)), tais como 

a Receita Federal, o Banco Central e também os bancos oficiais. Mais uma vez, entendemos 

ser no mínimo inesperado que um governo que adota medidas de austeridade e diminuição 

dos gastos públicos proponha a transição para produtos que certamente trarão custos extras112 

ao orçamento, ao invés de investir em alternativas livres. Entendemos ser importante também 

trazer a observação do mesmo autor (QUEIROZ, 2016, p. 1) a respeito dessa mudança: a 

aquisição dos citados softwares proprietários ainda não era de conhecimento geral, mas veio a 

público “[...] apenas uma semana depois da Microsoft realizar um evento, de portas fechadas 

(sem o acesso da imprensa), com integrantes do governo. O evento serviu para a MS anunciar 

a escolha e a criação em Brasília do seu “Centro de Transparência” [...]”.

Dando continuidade a inserção dos dispositivos móveis na Educação, sem, contudo, realizar 

avaliações mais amplas e profundas sobre os resultados do Projeto UCA, o Governo Federal 

muda o dispositivo e  mais recentemente os  tablets passaram a ingressar nas escolas, via o 

Proinfo Integrado, sendo os equipamentos voltados somente aos professores, ao menos em um 

primeiro momento, de escolas públicas federais, estaduais e municipais de ensino médio do 

país que preencheram alguns pré-requisitos, como, por exemplo, possuir internet banda larga 

(com conexão sem fio), laboratório do Proinfo, entre outros. O processo de aquisição foi feito 

via adesão e aprovação do Plano de Ações Articuladas (PAR113), com o repasse dos recursos 

realizado pelo FNDE diretamente aos estados, que realizaram a compra junto às empresas 

vencedoras do pregão (BRASIL, 2012b).

As empresas CCE Digibras e a Positivo Informática foram as vencedoras da concorrência 

para  o  fornecimento  dos  tablets,  designados  como  educacionais,  (pregão  eletrônico  nº 

81/2011, realizado em 23 de janeiro de 2012, do tipo menor preço por ítem), ficando a CCE 

responsável pelo fornecimento estimado de até 250 mil equipamentos às regiões centro-oeste, 

norte e sudeste, e a Positivo por até 650 mil tablets para todas as regiões do país. (BRASIL, 

2012c).

112 Importante relembrar discussão feita no primeiro capítulo:  software livre não é  software gratuito, ou seja, o 
primeiro não necessariamente está isento de custos.
113 Mais informações sobre o PAR, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico/principal.php>. 
Acesso em: 18 dez. 2014.
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O equipamento da CCE, modelo T77, foi registrado em ata de registro de preços com o valor 

individual  único  de  R$  278,90,  totalizando  para  o  lote  o  valor  aproximado  de  R$  69,8 

milhões. Já a Positivo registrou em ata dois equipamentos, modelo YPY, de 7 e 9,7 polegadas. 

As quantidades estimadas disponibilizadas pela Positivo para compra foram: 200 mil tablets  

para as regiões nordeste e sul, ao custo unitário de R$ 276,99, totalizando aproximadamente 

R$ 55,4 milhões, e mais o mesmo número de equipamentos também às mesmas regiões, ao 

custo unitário de R$ 462,49, totalizando em torno de R$ 92,4 milhões.  A empresa também 

ficou responsável por disponibilizar a quantidade estimada de 250 mil dispositivos para as 

regiões  centro-oeste,  norte  e  sudeste,  ao  custo  unitário  de  R$  461,99,  totalizando 

aproximadamente R$ 115,5 milhões (BRASIL, 2012c).

Com o objetivo de ampliar a inserção dos tablets, destinando-os também aos professores do 

ensino fundamental, no dia 03 de janeiro de 2014 foi realizado um segundo pregão eletrônico, 

nº 65/2013,  também  do tipo menor  preço  por  item, para  a  eventual  aquisição de  tablets, 

igualmente  definidos  como  educacionais,  só  que  desta  vez  no  âmbito  de  outro  projeto, 

denominado Projeto Educação Digital. As empresas vencedoras foram a Multilaser Industrial 

S/A, responsável por fornecer os equipamento às regiões centro-oeste, sudeste e norte, e a 

Positivo Informática S/A, responsável pelo fornecimento à todas as regiões do país. Foram 

definidos pelo edital três diferentes tipos de equipamentos, com tamanhos variando entre 7 e 

10,1 polegadas, dotados de conexão Wi-Fi ou 3G (o edital não é claro se os aparelhos com 3G 

deviam contar com Wi-Fi), com uma quantidade final estimada em pouco mais de 1,3 milhões 

de tablets (BRASIL, 2012d).

Ainda conforme o edital,  os  tablets Multilaser  deveriam possuir  apenas  conexão Wi-Fi  e 

tamanho entre 7 e 8 polegadas, e foram registrados com o custo unitário de R$ 253,00, com a 

proposta perfazendo um total aproximado de R$ 62,5 milhões. Já os equipamentos da Positivo 

deveriam ter  entre  7 e  10,1 polegadas,  com conexão Wi-Fi  ou 3G, com o custo unitário 

registrado entre R$ 253,00 e R$ 520,00, dependendo do tamanho, tipo de conexão e região 

para onde foi destinado. O montante final da proposta ficou em torno de R$ 375 milhões.

No  capítulo  a  seguir,  apresentaremos  nossas  análises das  principais  características  dos 

dispositivos  móveis  destinados  às  escolas  públicas,  classificados  como  educacionais,  que 

fizeram parte da implementação da fase piloto do Projeto Um Computador por Aluno (Projeto 

UCA) e dos Programas Proinfo Integrado e PROUCA.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS EDUCACIONAIS

Apresentamos  neste  capítulo  as  análises  dos  atributos  mais  importantes  dos  dispositivos 

móveis  destinados às  escolas  públicas  que integraram a implementação da fase  piloto  do 

Projeto UCA e dos Programas Proinfo Integrado e PROUCA. Neste contexto, analisamos os 

laptops  Classmate,  da  CCE,  e  Mobo  S7,  da  Positivo,  além  do  tablet YPY,  também  da 

Positivo.

4.1 Análise  dos  laptops educacionais  disponibilizados às  escolas:  do Projeto piloto ao 
PROUCA

As experiências  brasileiras  com o  envio  dos  laptops, denominados  educacionais,  para  as 

escolas têm inicio em 2007, com a fase pré-piloto do  Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA), quando apenas cinco escolas receberam equipamentos doados por duas empresas, a 

Intel e a Encore, e também pela Ong OLPC. Mas foi na segunda fase do UCA, denominada 

piloto, que o Projeto passou por uma grande expansão, com a compra pelo Governo Federal 

de 150 mil laptops, que foram entregues a aproximadamente 300 escolas escolhidas em todos 

os estados do País. Nesta etapa, o modelo selecionado via licitação foi o Classmate, da CCE, 

com os primeiros dispositivos sendo entregues às escolas a partir de abril de 2010.

Neste  mesmo  ano,  com  a  regulamentação  do  Programa  Um  Computador  por  Aluno 

(PROUCA –  também  conhecido  como  a  terceira  fase  do  Projeto  UCA), os  estados  e 

municipios  puderam comprar  os  laptops  educacionais aderindo  a  uma ata  de  registro  de 

preços, cuja empresa habilitada a vender até 600 mil equipamentos (quantidade registrada em 

edital) foi a Positivo, com o seu modelo de laptop Mobo S7. A ata foi encerrada no dia 05 de 

dezembro  de  2011,  sendo  que  até  o  momento  não  temos  nova  ata  em  vigência  para  a 

aquisição de mais laptops educacionais pelo PROUCA (2012a).

4.1.1 Classmate CCE

O consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS  foi o responsável pelo fornecimento dos  laptops 

educacionais  na  segunda  fase  do  Projeto  UCA,  sendo  estregues  às  escolas  o  modelo 

Classmate  CM52C,  sob  a  marca  CCE,  proprietária  da  Digibrás.  Os  itens  principais  da 

configuração do laptop são: processador Intel® Atom (TM) com 1.6 Giga Hertz (GHz), de 32 

bits; memória principal de 512 Mega Bytes (MB), sendo que destes, 8 MB são compartilhados 

com  o  processador  de  vídeo  (ou  seja,  restam  504  MB  para  o  sistema  operacional  e 

aplicativos);  flash card (do tipo cartão de memória) com 4  Giga Bytes (GB) de capacidade 
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para  armazenamento;  tela  de  cristal  líquido  (Liquid  Crystal  Display –  LCD)  de  7  (sete 

polegadas), com resolução de 800 X 480; bateria recarregável; tendo o modelo um peso total 

de aproximadamente 1,5 kg.

O equipamento possui ainda: conexão à rede via cabo (padrão Ethernet) e Wireless (rede sem 

fio) – permitindo também a conexão ponto a ponto (P2P); uma câmera VGA, com resolução 

máxima de 640 X 480 (0.3 mega pixel), com captura de fotos e vídeos; duas portas USB; uma 

entrada para fones de ouvido e outra para microfone, ambas de 3.5 mm, padrão P2; touchpad 

(área sensível ao toque cuja  função é substituir  o  mouse) com dois botões e alto-falantes 

estéreo. Acompanham o produto, uma capa de proteção e um adaptador bivolt (com tensão de 

entrada de 100 a 240 v) com cabo para recarregar a bateria e também alimentar o laptop na 

rede elétrica. Essas configurações estão de acordo com o estipulado no item 8.1, que trata dos 

requisitos técnicos do equipamento, disposto no Anexo I do edital de pregão eletrônico para a 

compra dos  laptops.  O sistema operacional que já veio instalado no  laptop foi  o Metasys 

Classmate PC.

O Classmate CCE tem diversas peculiaridades quando comparado a um laptop ou computador 

portátil tradicionais. Seu formato é típico de um laptop, com a tela e os demais componentes 

dispostos em um único equipamento, porém, de tamanho reduzido e com o formato de maleta 

(com alça para transporte), conforme demonstramos na figura 2.

Figura 2 – laptop classmate ao lado esquerdo de um notebook com tela de 14 polegadas

Imagem produzida pelo pesquisador.

O tamanho reduzido do laptop trouxe algumas vantagens, como, por exemplo, facilidade de 

transporte e baixo peso, principalmente considerando que um dos objetivos da sua concepção 

foi  o  uso  por  crianças  a  partir  dos  seis  anos  de  idade  –  conforme  o  documento  “Um 

Computador por Aluno: Projeto Base”, cuja visão predominante “[...] é a educacional, um dos 

pilares do projeto”, da SEED/MEC, que contêm diretrizes básicas (principalmente requisitos 

pedagógicos, técnicos e de infraestrutura das escolas) para orientar a implantação do Projeto 
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UCA (BRASIL, 2007b, p. 4). Este mesmo documento indicou que o aparelho deveria ter o 

tamanho aproximado de uma folha de papel A4, considerado compatível com outros materiais 

escolares  –.  Entretanto,  essa mesma particularidade ocasiona diversas  complicações.  Uma 

delas é o tamanho do teclado, que consideramos bem dimensionado para os menores; porém, 

alunos  adolescentes  (ou  mesmo  adultos,  já  que  o  Projeto  previa  que  os  equipamentos 

poderiam ser  utilizados também por familiares  dos  alunos)  com mãos um pouco maiores 

certamente tiveram dificuldades para manusear suas pequenas teclas. Outra desvantagem, que 

pode ser atribuída tanto a falta de espaço como também à redução de custos de produção, é 

que alguns dispositivos que seriam úteis, como, por exemplo, mais entradas USB ou uma 

porta  VGA  para  conectar  televisores  ou  projetores  mais  antigos  (utilizado  na  época), 

possibilitando a apresentações de trabalhos e produções dos alunos, dentre outros usos, não 

estão presentes.

Sua  proposta  de  ser  um  equipamento  de  baixo  custo,  “[...]  condição  primordial  para  a 

aquisição  de  uma  grande  quantidade  de  unidades,  contribuindo  para  o  conceito  de  um 

computador  por  estudante” (BRASIL,  2007b,  p.  14),  é  evidenciada em diversos  detalhes. 

Inicialmente, destacamos sua carcaça, que, embora nos dê a impressão de ser resistente e não 

possuir rebarbas aparentes (que poderiam ferir), é feita basicamente de plástico rígido, com 

algumas superficies cobertas por material emborrachado. Melhor seria ter utilizado algum tipo 

de liga de metal, como, por exemplo, alumínio reciclável, ao menos em algumas partes do 

equipamento, principalmente para facilitar a dissipação do calor, o que contribuiria para o 

aumento da vida útil dos componentes eletrônicos, além de tornar a estética do laptop mais 

agradável  (algo  subjetivo).  A respeito  do  material  emborrachado,  percebemos  em alguns 

laptops, ao menos nos três que separamos para as análises, que também estiveram guardados 

sem uso por algum tempo, que os dedos começaram a grudar em sua superfície, como se a 

borracha estivesse em decomposição,  algo parecido com uma cola,  que não conseguimos 

limpar totalmente, retendo sujeira e dificultando o manuseio do equipamento; e até soltando 

partes da superfície, conforme demonstramos na figura 3.
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Figura 3 – Algumas partes do composto emborrachado que se soltaram

Imagem produzida pelo pesquisador.

Não temos como precisar se o tempo guardado e sem uso foi o motivo para o ocorrido, mas  

consideramos importante o registro, justamente por entendermos que o ideal, especialmente 

em virtude dos prolongados processos burocráticos para a compra de equipamentos (como 

destacamos no capítulo anterior), além do investimento de recursos públicos para este fim, é 

que estes dispositivos sejam duráveis e estejam em boas condições de uso por considerável 

tempo.

Ainda com relação ao material emborrachado, a alça para transportar o laptop, algo também 

previsto em edital, feita deste mesmo material, chegou a romper, como demonstrado na figura 

4, em dois dos três Classmate que testamos, que só não foram ao chão porque a capa de 

proteção,  que  pode  ser  removida,  também  reforça  a  alça.  Não  temos  notícias  dessas 

ocorrências em outros laptops e compreendemos que existe a possibilidade desses problemas 

terem ocorrido apenas nas unidades avaliadas. Entretanto, importante salientar que todos os 

testes  foram  realizados  em  bancada,  com as  máquinas  estáticas,  onde  certamente  foram 

utilizados em condições mais estáveis que a maioria dos aparelhos nas escolas.

Figura 4 – Alça do Classmate rompida

Imagem produzida pelo pesquisador.

Outro  problema  apresentado  por  duas  das  unidades  testadas  foi  uma  “mancha”  na  parte 

inferior da tela, mais acentuada nas quinas, conforme demonstrado na figura 5 (a imagem foi 
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registrada  com  o  fundo  da  tela  escuro  para  facilitar  a  visualização),  impossibilitando  a 

exibição  completa  dos  aplicativos.  Supomos  que  o  problema,  que  percebemos  logo  da 

primeira vez que ligamos os aparelhos, esteja relacionado à própria tela e não ao processador 

de vídeo, o que possivelmente só seria resolvido com a substituição do LCD.

Figura 5 – Mancha na parte inferior da tela

Imagem produzida pelo pesquisador.

Continuando a discussão sobre o hardware, dois dos principais responsáveis pela performance 

na execução das tarefas em um computador são o processador e a memória principal. No caso 

do Classmate, e ainda de acordo com sua proposta de baixo custo, o processador pertence a 

uma linha voltada para computadores ultra-portáteis (originalmente os  netbooks), e, mesmo 

que já não oferecesse desempenho satisfatório à época em que os Classmate começaram a ser 

entregues  às  escolas,  principamente  quando  comparados  a  processadores  empregados  em 

computadores portáteis tradicionais (notebooks), teve como vantagem um menor consumo de 

energia, justamente pelo baixo desempenho, o que beneficiava a autonomia da bateria, além 

de reduzir o custo de produção do laptop.

Já os 512 MB da memória principal dão conta da execução do sistema operacional original e 

algumas poucas aplicações simultaneamente (sem utilizarmos qualquer aplicativo, o sistema 

já utiliza em torno de 380 MB). Para termos uma ideia na prática, apenas com o navegador 

firefox e  com o visualizador  de imagens gwenview abertos  (no  momento  destes  testes  o 

laptop estava desconectado da internet) – ambos aplicativos originalmente instalados –, além 

do  sistema  operacional  funcionando,  restavam  apenas  por  volta  de  65  MB  da  memória 

principal disponíveis para serem utilizados por outros recursos do dispositivo. A tendência é 

que,  quanto mais aplicativos ativos simultaneamente,  mais lento fiquem os computadores, 

podendo, em algumas situações, até travar o sistema, o que resultaria na perda das atividades 

não gravadas em virtude da necessidade de forçar o desligamento do equipamento.

O armazenamento dos arquivos no Classmate é feito em um cartão de memória flash comum, 

do tipo  SD, que,  diferentemente  de um Dísco-Rígido (Hard Disk  (HD))  tradicionalmente 
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utilizados em desktops e também em notebooks, não possui discos metálicos ou outras peças 

móveis,  sendo fisicamente mais  compacto e  leve (e  menos sensível a  impactos),  além do 

menor consumo de energia, por isso comumente utilizados em equipamentos portáteis, tais 

como máquinas fotográficas digitais, smartphones, tablets, dentre outros. Outra vantagem do 

uso de cartões de memória é a redução do custo de produção do  laptop, já que é possível 

encontrar com facilidade no mercado cartões de baixa capacidade de armazenamento, que são 

mais baratos, o que em geral não acontece com os discos-rígidos.

No  Classmate,  apesar  das  vantagens  citadas,  a  capacidade  do  cartão  é  muito  baixa, 

principalmente  considerando  que  o  sistema  operacional  e  os  aplicativos  que  já  vieram 

instalados consomem a maior parte deste espaço, restando aproximadamente apenas 1 GB 

livre na área específica para guardar os arquivos pessoais. Isso representa um problema, já 

que para armazenar arquivos, principalmente os que tendem a ser maiores, como os de áudio, 

imagens  ou  vídeos,  o  espaço  certamente  será  insuficiente.  Essa  situação  acaba  limitando 

algumas das potencialidades dessas tecnologias digitais, principalmente quando pensamos na 

produção e manipulação dos diversos tipos de conteúdos possibilitados por essas tecnologias, 

seja  através  de  edições  de  vídeos,  de  imagens  ou  textos,  para  transformá-los  em  novas 

criações, que podem ser também recombinadas e reconfiguradas, fortalecendo assim a cultura 

da remixagem, potencializando a produção de novos saberes e culturas, algo que julgamos 

fundamental em um ambiente escolar, e não apenas a distribuição e o consumo de materiais e 

informações prontas.

O acesso ao cartão é bloqueado por uma tampa plástica colada na carcaça (na figura 6 vemos 

dois  aparelhos,  um dos quais  sem a tampa,  que  é  inutilizada caso  removida).  Entretanto, 

mesmo quando retiramos essa tampa, ainda não é possível remover o cartão, o que pode ser 

necessário em algumas situações, como, por exemplo, instalar outro de maior capacidade, 

resolver um problema de comunicação da controladora com o cartão ou reaproveitá-lo em 

outro Classmate. Uma fita colada ao cartão impede a remoção, que só pôde ser feita com o 

rompimento da mesma, sendo necessário abrir o aparelho para o acesso completo, conforme 

demonstrado na figura 7.
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Figura 6 – tampa que impede visualizar o cartão de memória

Imagem produzida pelo pesquisador.

Figura 7 – Fita adesiva que impede a retirada do cartão de memória

Imagem produzida pelo pesquisador.

Antes de ser aberto, o equipamento não reconhecia o cartão, exibindo uma mensagem de erro 

logo após ser ligado (figura 8), no momento em que se tentava carregar o sistema operacional, 

o que impossibilitava sua utilização. O simples fato de retirarmos o cartão, limpar os contatos 

e o recolocarmos no mesmo lugar fez com que o laptop voltasse a funcionar.

Figura 8 – mensagem de erro para acessar o sistema operacional

Imagem produzida pelo pesquisador.

Consideramos este fato simbólico, pois ilustra um problema simples, que talvez pudesse ser 

resolvido na  própria  escola  caso  houvesse  um acesso  mais  fácil  ao  cartão,  ou  seja,  se  a 

concepção do dispositivo fosse mais “aberta”. A este respeito, supomos que no projeto do 

laptop houve um cuidado quanto a retirada e perda do cartão. Entretanto, especialmente por se 

tratar  de  um  dispositivo classificado  como  educacional,  entendemos  que  possibilidades 
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deveriam ser  oferecidas  para  que  alunos  e  professores  tivessem condições  de  explorá-lo 

amplamente  sem  que  fossem  necessários  conhecimentos  mais  avançados  de  hardware e 

software ou que houvesse risco quanto a perda da garantia. Compreendemos que bloqueios, 

como  este  que  citamos,  não  favorecem  a  construção  de  novos  saberes  que  podem  ser 

estimulados  através  da  livre  investigação,  da  descoberta,  sendo  que  a  escola  deveria  se 

constituir como um espaço fundamental para o estímulo a criação e ao desenvolvimento de 

experiências, não só com os aparelhos digitais, que potencializassem uma educação baseada 

na produção de novos conhecimentos, e não apenas na reprodução.

Prosseguindo a análise do Classmate, ao ligá-lo, o carregamento do seu sistema operacional, o 

Metasys, se dá de forma lenta, com a exibição do logotipo do fabricante do processador e o 

nome  do  sistema,  permanecendo  algum  tempo  com  essa  imagem  estática  na  tela  sem 

indicação de que a máquina está em inicialização, como, por exemplo, uma barra de progresso 

ou  uma  animação.  Esta  situação  pode  levar  principalmente  aos  inexperientes  a  forçar  o 

desligamento  do  laptop para  religá-lo  novamente,  presumindo  que  exista  algum  tipo  de 

defeito com o equipamento, prejudicando o seu uso.

O  Metasys teve como base a distribuição GNU/Linux openSUSE, rodando sobre o  kernel 

(núcleo do sistema operacional) Linux 2.6.28.9. Porém, comparado com a distribuição da qual 

deriva, foi bastante modificado e simplificado. Assim como grande parte das distribuições 

GNU/Linux, o Metasys veio com alguns softwares instalados, como, por exemplo, navegador 

internet  (firefox);  mensageiro  instantâneo  (pidgin),  que  utilizando  a  rede  P2P permite  a 

comunicação entre os laptops; suíte de escritório KOffice (editor de texto, planilha eletrônica 

e editor de apresentações); editor de imagens e pintura (krita); tocador de músicas (amarok); 

editor de áudio (audacity); aplicativo para webcam (wxCam), para fazer fotos e gravar vídeos; 

além  de  alguns  jogos.  Entretanto,  diferente  das  distribuições  GNU/Linux  tradicionais,  o 

Metasys  disponibiliza  o  EduSyst,  que  seria  “[...]  um conjunto  de  aplicativos  para  a  área 

educacional [...]” (METASYS, 2008, p.1), dentre os quais destacamos: Jogo Educativo klogo-

turtle114; tux paint, para desenhos e pinturas; tux typing,  software de digitação para crianças; 

além de aplicativos para trabalhar operações matemáticas básicas, que funcionam como jogos, 

em que é necessários acertar as operações aritméticas para passar a outro nível.

Apesar do equipamento possuir duas contas de acesso previamente cadastradas, “aluno” e 

“pais”, o que consideramos conveniente já que a intenção era que o laptop também atendesse 

aos familiares dos alunos, o Metasys já executa o  login diretamente na primeira conta, sem 

114 Para o ensino de geometria e princípios básicos de programação de computadores. Disponível em: 
<http://klogoturtle.sourceforge.net/index_p.htm>. Acesso em: 15 abr. 2015.
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solicitar uma senha, não permitindo escolher qual conta desejamos utilizar. Somente a partir 

da sessão do aluno é possível trocar de usuário115 e ter acesso a outra conta, sendo necessário 

digitar uma senha pré-definida (que pode ser alterada em outro momento, desde que se saiba 

qual a senha original (metasys)), que permite acessar os mesmo aplicativos, porém direciona a 

gravação e o acesso aos arquivos pessoais para uma pasta específica. O conteúdo da pasta de 

cada uma das contas pode ser acessado livremente pela outra (caso estejamos utilizando a 

conta  “aluno”,  hipoteticamente,  podemos  acessar  arquivos  e  pastas  que  estão  na  pasta 

destinada a conta “pais”, e vice-versa). Entretanto, este acesso não permite gravação (criar 

pastas, modificar ou salvar arquivos), sendo liberada apenas a visualização do conteúdo.

Ao  acessar  o  Metasys,  sua  área  de  trabalho  disponibiliza  grandes  ícones  de  atalho  que 

facilitam o acesso a alguns aplicativos, que também podem ser abertos via o menu da barra de 

tarefas  (de  maneira  similar  a  outras  distribuições  GNU/Linux,  com  seus  aplicativos 

organizados  por  categorias  (Aplicações  gráficas,  Jogos,  Multimídia,  dentre  outros)). 

Entretanto,  em virtude  da  pequena  tela,  navegar  pelo  menu ou  mesmo manipular  alguns 

aplicativos torna-se uma tarefa cansativa. Por exemplo, consideramos que as setas das barras 

de  rolagem (usadas  para  mover  textos  ou imagens,  dentre  outros,  quando não é  possível 

visualizá-los por completo na tela) são muito pequenas,  de difícil  manuseio pelo também 

diminuto touchpad, o que pode ocasionar a abertura não intencional de algum aplicativo ou 

até mesmo a saída do menu de escolha dos aplicativos, retornando a área de trabalho.

Estas são algumas das razões que nos levam a constatar que a tela deveria ser maior (algo 

permitido pelo edital) – inclusive, até existe espaço externo disponível em torno da mesma, 

que talvez pudesse ser ocupado no caso de uma tela mais ampla, sem que fosse necessário 

aumentar as dimensões do laptop –, já que o seu tamanho pode se tornar um empecilho para a 

utilização de alguns  softwares, principalmente aqueles que necessitam de uma resolução de 

vídeo maior. Como não foram disponibilizados com o laptop manuais ou esquemas técnicos 

que justifiquem as razões específicas para a opção por este tamanho de tela, consideramos 

que,  aparentemente,  houve,  mais  uma  vez,  a  preocupação  com a  redução  de  custos  em 

detrimento de uma melhor experiência de utilização do dispositivo, uma vez que uma tela 

maior certamente aumentaria os gastos com a sua produção.

Aspecto crítico relacionado ao Metasys é o fato de que este, apesar de ser baseado em uma 

distribuição  GNU/Linux,  não  apresenta  algumas  das  características  de  um  software livre, 

sendo que  uma das  exigências  do  edital  de  compra  dos  laptops foi  que  tanto  o  sistema 
115 “Trocar de usuário” é a expressão utilizada no Metasys. A este respeito, reforçamos que, conforme discutimos 
anteriormente,  ao  invés  de  “usuário”,  preferimos  adotar  o  termo  “interagente”,  que  produz  uma  ideia  de 
participação mais ativa, ao invés de apenas atividades de uso e consumo.
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operacional quanto os  softwares instalados nos aparelhos fossem livres e de código aberto. 

Em primeiro lugar, ele não possibilita a  instalação de outros aplicativos, permitindo o uso 

apenas  dos  que já  vêm instalados,  o  que se torna um problema,  principalmente caso um 

interagente, por exemplo, necessite instalar algum outro aplicativo em virtude da insuficiência 

dos existentes ou por uma simples questão de predileção.

Outro  problema  é  a  dificuldade,  ou  mesmo  impossibilidade,  de  realizar  algumas 

personalizações no sistema operacional, como, por exemplo, inserir um atalho na barra de 

tarefas ou remover algum ícone para deixá-la com um visual mais limpo e menos confuso; 

alterar a resolução da tela (algo possível, porém desaconselhado em virtude da distorção da 

imagem ou da impossibilidade de visualizar a tela inteira), dentre outros exemplos. Isto posto, 

consideramos  fundamental  ampliar  as  possibilidades  de  personalização  dos  sistemas 

operacionais de quaisquer artefatos computacionais, pois entendemos que o equipamento deva 

favorecer, e não dificultar, a apropriação, possibilitando que cada indivíduo tenha condições 

de adequá-lo ao seu gosto pessoal, não se resumindo a um mero usuário de aplicativos.

Característica que aproxima o Metasys da lógica dos softwares proprietários é o fato de que 

uma empresa (a Metasys), e não uma comunidade aberta, era a única responsável por ele. A 

este respeito, consideramos que uma das principais virtudes do software livre é o seu modelo 

compartilhado de desenvolvimento, geralmente através de comunidades na internet, quando 

colaboradores, sejam especialistas em programação de computadores ou não, se unem em 

torno de determinados ideais em que acreditam e têm interesse, que envolvem a criação e o 

aprimoramento de  softwares  livres, onde prevalece “[...] um modelo aberto e colaborativo, 

dinâmico e flexível, calcado na espontaneidade e na voluntariedade”. (MACHADO, 2009. p. 

15). Para este mesmo autor,

Esse  modelo  de  trabalho,  vale  dizer,  desafia  de  forma  consistente  as 
limitações do paradigma neoliberal dominante porque seus trabalhadores não 
têm perspectiva de um retorno que possa ser lucrativo e suas ações não são 
respaldadas por leis ou contratos, prevalecendo, portanto, um ambiente de 
troca, e as comunidade de software livre só se tornam projetos possíveis em 
função disso. (MACHADO, 2009. p. 15).

Esse modelo de desenvolvimento, baseado na criação aberta, compartilhada e coletiva, em 

que potencialmente um grande número de pessoas pode unir forças em busca de soluções 

coletivas  para  problemas  nos  softwares,  ou  para  desenvolver  e  implementar  novas 

funcionalidades nos mesmos, por exemplo, tende a permanecer ativo por mais tempo, o que 

pode não ocorrer quando uma única pessoa ou empresa fica à frente de um projeto, como foi o 
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caso  do  Metasys,  cuja  última  atualização,  conforme  consta  no  site oficial  do  produto116, 

ocorreu em agosto de 2010, fato que por si só, devido ao tempo sem novidades, já indicaria o 

fim do suporte oficial ao sistema.

Através  da  análise  até  aqui  apresentada,  consideramos  que  os  custos  de  produção  foram 

fortemente determinantes para a configuração de hardware do Classmate, mais relevantes que 

o desempenho, ergonomia e até a durabilidade dos dispositivos. De fato, ser um equipamento 

de baixo custo foi item fundamental do projeto, já que a intenção do Governo Federal era 

comprar  os  150  mil  laptops gastando  o  menor  valor  possível  (em  consonância  com  a 

modalidade  adotada  (pregão,  do  tipo  menor  preço),  conforme  regulamentado  pela  Lei 

8.666/93).  Desta  forma,  como  não  poderia  ser  diferente,  couberam  às  empresas  que 

participaram do pregão à época tentar ganhar a concorrência compondo propostas com preço 

mais baixo, simplificando os equipamento dentro das características técnicas mínimas postas 

no edital.

Aqui temos uma questão crucial para desenvolver nossa discussão a respeito da caracterização 

dos  dispositivos  móveis:  ser  imprescindível  o  cuidado  com as  especificações  quando  da 

elaboração do documento convocatório. Como nas compras da gestão pública  as empresas 

ofertam os equipamentos de acordo com as determinações (em geral, as mínimas), sob pena 

de desqualificação do certame,  torna-se fundamental  a  devida exigência de qualidade por 

parte  do governo quando da elaboração dos editais,  junto à  atenção aos  preceitos  da Lei 

8.666/93,  com o objetivo de atender  da melhor  maneira  aos interesses  públicos,  evitando 

desperdícios.

A relevância em se atentar para os padrões de qualidade pôde ser vivenciada na prática no 

Projeto UCA, especialmente por que a  manutenção e o suporte técnico aos equipamentos 

foram dois dos maiores problemas enfrentados pelas escolas que participaram do Projeto, 

conforme  abordaremos  no  próximo  tópico,  indicando  deficiências  de  planejamento  do 

Governo  Federal  para  atender  as  demandas  do  programa,  como,  por  exemplo,  exigir  da 

empresa vencedora do pregão a responsabilidade pelo atendimento às escolas, dentre outras.

4.1.1.1 Garantia e manutenção

Mesmo com o Projeto  Base  do  UCA (BRASIL,  2007b)  indicando que  a  garantia  contra 

defeitos de fabricação, tanto de hardware quanto de software, deveria ser de, no mínimo, três 

116 No site do CCE Classmate do Projeto UCA, constam apenas duas atualizações para o Metasys, ambas com 
data de 13/08/2010: uma para resolver o problema do "X" que aparece na tela e a outra para corrigir a mensagem 
"Erro 15" que pode surgir durante a restauração do sistema. Disponível em: <http://www.cceinfo.com.br/uca/>. 
Acesso em 12 dez. 2015.



169

anos – além do relatório da Fundação Pensamento Digital (2010, p. 35) ter relatado que o 

suporte técnico disponibilizado pelas Secretarias de Educação às escolas quando do pré-piloto 

“[...] não foi suficiente para dar conta do pronto atendimento às dificuldades enfrentadas. A 

falta  de  suporte  ou  a  demora  do  atendimento  influenciou  negativamente  a  motivação  de 

alunos e professores quanto ao uso dos laptops.” –,  o prazo final  estipulado no edital  de 

licitação foi de apenas um ano desse serviço. O edital estabeleceu ainda um período de 24 

meses para a garantia de funcionamento do produto, indicando a assistência técnica do tipo 

on-site (suporte técnico no local da instalação, ou seja, nas escolas) para correção de eventuais 

problemas, apontando a substituição do equipamento caso não fosse possível recuperá-lo.

Além do reparo ou de eventuais substituições, o consórcio responsável pelo fornecimento dos 

laptops  esteve obrigado, via edital, a manter apenas durante o mesmo período de dois anos 

uma central de atendimento telefônico (0800) para acionar a garantia e também um site que 

possibilitasse a cópia e instalação dos  drivers (softwares que possibilitam o funcionamento 

dos dispositvos do computador, como, por exemplo, som, interfaces de rede, dentre outros) 

atualizados.

Após  esse  curto  período  de  garantia  (especialmente  considerando  que  se  tratam  de 

dispositivos móveis, muito peculiares, e voltados para crianças e adolescentes, além das altas 

somas de dinheiro público investidas  no Projeto (compra dos equipamentos,  formação de 

professores e gestores, adequações das escolas, dentre outros)), o consórcio ficou desobrigado 

de oferecer suporte técnico e atualizações ao Classmate. Esta seria uma situação comum a 

qualquer relação comercial que envolvesse a garantia de um determinado bem ou serviço, 

entretanto, no caso específico do laptop, isso trouxe consequências mais graves.

Ter  vários  componentes  específicos,  diferentes  dos  laptops convencionais  vendidos 

livremente no mercado, como, por exemplo, teclado, bateria, carcaça, tela de vídeo, placa-

mãe,  dentre  outros,  transformou-se  em  um  complicador  quando  da  necessidade  de 

substituição  de  peças  defeituosas  no  período  pós-garantia.  O que  pode ser  explicado  por 

alguns fatores, dentre os quais destacamos dois: com o fim do contrato de fornecimento e 

garantia dos laptops, e sem a certeza de renová-lo, dadas as particularidades dos contratos de 

compra  de  bens  e  prestação  de  serviços  da  administração  pública,  não  seria  interessante 

economicamente para o consórcio manter peças de reposição em estoque, inclusive porque a 

venda de peças não foi o motivo principal para a sua criação. Por sua vez, o mercado de 

reposição também não teria interesse de guardar em estoque peças tão específicas, sem a 

segurança que haveria demanda, preferindo produtos mais fáceis de vender.
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Embora não seja fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, consideramos pertinente 

trazer  a  compreensão  de  Nigel  Slack  (SLACK et  al.,  2007)  a  respeito  da  estocagem de 

materiais, para facilitar a compreensão desta nossa análise. Para os autores, a manutenção de 

estoque ajuda na busca pelo equilíbrio entre fornecimento e demanda, servindo de proteção 

para  momentos  em  que  a  necessidade  por  determinado  material  supere  a  sua  oferta. 

Entretanto, os mesmos afirmam que estoques tendem a ser “[...] custosos e algumas vezes 

empatam considerável quantidade de capital”, além do que “[...] itens mantidos em estoque 

podem deteriorar,  tornar-se  obsoletos  ou  apenas  perder-se  e,  além disso,  ocupam espaço 

valioso na produção” (SLACK et al., 2007, p. 277).

Todavia,  o questionamento que fazemos é: por que não foi estabelecido um período mais 

longo  de  garantia,  como indicou  o  documento  base  do  Projeto  UCA (BRASIL,  2007b)? 

Novamente, o custo. Como o prazo de garantia influenciava no preço final dos equipamentos, 

como  mais  um  dos  seus  componentes  (conforme  visto  no  capítulo  anterior),  a  solução 

encontrada pelo MEC foi negociar a redução do valor final do Classmate encurtando o seu 

prazo de garantia, embora o consórcio responsável pela montagem do laptop já contasse com 

o benefício da isenção do ICMS para ajudar na redução do custo do seu produto (COELHO, 

2014).

Fatos como esse evidenciam a falta de um planejamento mais apurado e articulado da União 

com  relação  as  políticas  públicas  e  programas  educacionais,  que  em  muitos  casos  são 

implantados sem a compreensão das reais necessidades das escolas, como ocorreu com as 

participantes do Projeto, que ficaram “órfãs” após o término da garantia dos equipamentos. O 

documento  base  do  Projeto  UCA ao  tratar  da  responsabilidade  dos  agentes  envolvidos 

(Governo Federal, IES e centros de pesquisa, entre outros), estabeleceu que as Secretarias de 

Educação, dentre outras obrigações, deveriam:

Garantir  às  escolas os meios  e  recursos necessários  para  a  formação dos 
profissionais da educação envolvidos no Projeto e para as adequações de 
infraestrutura 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. (BRASIL, 2007b, p. 23)

Porém, o que se percebeu foi a incapacidade de muitos municípios em arcar com as despesas 

do Projeto UCA. Esse modelo de adesão a projetos e programas utilizado na  administração 

pública busca a divisão das responsabilidades entre os entes federados, aplicando um regime 

de colaboração entre  a  União,  Estados e  Municípios  (regime definido na Constituição de 
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1988). Entretanto, como pondera Coelho (2014), apesar da anuência dos termos pelos Estados 

e Municípios, condições diferenciadas deveriam ser ofertadas, principalmente em virtude das 

diversas  realidades  econômicas  e  de  arrecadação  vivenciadas  pelos  que  participaram  do 

Projeto UCA, com a grande maioria dos municípios, principalmente, com sérias dificuldades 

para  equilibrar  suas  contas,  comprometendo  o  desenvolvimento  das  ações  do  Projeto.  A 

desigualdade  de  forças  entre  as  esferas  municipal,  estadual  e  federal,  juntamente  com o 

grande repasse de compromissos para o nível  local,  também são observados por Oliveira 

(2011,  p.  332),  quando afirma  que  “A pouca  integração  observada no sistema federativo 

brasileiro e os entraves à real repartição de obrigações e de recursos tributários põem em risco 

a colaboração pretendida entre os entes federados.”

Muito embora Estados e Municípios não tivessem necessariamente que aceitar os termos e 

aderir  ao  Projeto,  dificilmente,  ainda  de  acordo  com Coelho  (2014),  um gestor  público, 

mesmo ciente das dificuldades financeiras e dos problemas de infraestrutura da sua rede de 

ensino, não deixaria de aderir a um Projeto da envergadura do UCA, uma vez que esta seria 

uma oportunidade ímpar para a atualização tecnológica das escolas.

Para compreensão da importância da garantia e do suporte técnico, em virtude, inclusive, das 

especificidades e usos do equipamento, a manutenção dos laptops foi um dos grandes motivos 

de reclamações no Projeto UCA, situação que encontramos em diferentes pesquisas durante 

nosso  estudo,  dentre  outras  que  também  criticaram  as  mais  diversas  deficiências  destes 

dispositivos, no tocante a  software,  hardware, ou ambos, (BONILLA, 2012; PINTO, 2012; 

BONILLA; SOUZA, 2015; PRETTO; COELHO, 2015) no contexto do UCA.

Citamos inicialmente pesquisa realizada por Quartiero, Bonilla e Fantin (2015) em 21 escolas 

participantes do Projeto UCA nos estados da Bahia e Santa Catarina. No estudo desenvolvido 

de 2011 a 2013, foram realizadas entrevistas com professores, gestores, pais e estudantes; e, 

dentre  os  resultados,  destacou-se  que  diversos  diretores  apontaram  a  manutenção  dos 

equipamentos como o principal problema do Projeto, sendo que apenas uma única diretora 

trouxe relato positivo a este respeito (Quartieiro, 2015). Segundo esta gestora do estado de 

Santa Catarina, exceto por 10 laptops que já vieram com problemas, o restante dos 526 que 

chegaram à  sua  escola  funcionava  normalmente.  Porém,  a  autora  esclarece  que  o  relato 

favorável possivelmente deveu-se ao fato da proibição de levar os aparelhos para casa, sendo 

liberado aos alunos o uso apenas na escola, fato que, certamente, colaborou para o aumento da 

durabilidade. Esse dado de pesquisa nos leva a questionar a opção desta gestão escolar, pois 

um dos objetivos do Programa era, justamente, promover o acesso das famílias aos aparelhos.
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Diante do exposto,  reforçamos nosso entendimento de que impossibilitar  um acesso mais 

amplo aos dispositivos, tanto aos alunos quanto seus familiares, reduz as possibilidades de 

integração  das  tecnologias  digitais  às  práticas  cotidianas  destes  sujeitos  (sejam  de 

entretenimento, comunicação, estudo, dentre outras), fato que não contribui para uma maior 

clareza sobre as potencialidades destas tecnologias.

Em sua análise, Quartieiro (2015) detalha a situação dos laptops, que foram entregues entre 

setembro de 2010 a meados de 2011, apresentando como exemplo o caso de uma escola em 

Santa Catarina, que, mesmo recebendo uma quantidade de máquinas 10%117 maior que o total 

de  alunos  matriculados,  no  momento  da  sua  pesquisa  dispunha  de  apenas  46,87%  dos 

equipamentos (p. 86), sendo esta, segundo a autora, a unidade que mais perdeu ou inutilizou 

laptops, com a média das escolas do estado e da Bahia ficando em torno de 15%.

Em outra pesquisa realizada entre os anos de 2011 e 2012, desta vez envolvendo 8 das 11 

escolas contempladas com o Projeto UCA em Santa Catarina, Cardoso et al. (2013) afirmam 

que no último ano da pesquisa 30% dos laptops já não eram mais utilizados devido a defeitos. 

Dentre alguns dos problemas técnicos sinalizados pelos autores (CARDOSO et al., 2013, p. 

8), destaque para a baixa durabilidade da carga das baterias, além de equipamentos que "[...] 

travavam  com  frequência  e  possuiam  pouca  memória",  o  que  presumimos  tratar-se  do 

travamento do sistema operacional e do reduzido espaço para o armazenamento de arquivos, 

respectivamente, muito embora a memória mencionada pelos autores também possa se referir 

a reduzida capacidade da memória principal.

Já o coordenador e professor de uma das escolas participantes do Projeto UCA na Bahia, 

localizada no interior do estado, que recebeu 185 Classmate no fim de 2010, que começaram a 

ser utilizados no início de 2011, nos relatou, via e-mail encaminhado em 2 de junho de 2015, 

a  situação  dos  laptops em sua  instituição:  130  equipamentos  ainda  funcionavam,  porém, 

muito em função da sua atuação como técnico, que reaproveitava peças dos  laptops fora de 

garantia para recuperar outros avariados. Ainda segundo o professor, além de defeitos em tela, 

teclado e travamentos dos equipamentos, outro problema recorrente era com os carregadores 

das baterias. Como a escola só contava a época com 35 carregadores, já que não conseguiu 

conserto para os demais, não era mais possível entregar os  laptops para os alunos levarem 

para casa, sendo o uso do equipamento feito em dias alternados: cada dia com uma turma 

diferente.  O professor relata ainda o envio de alguns Classmate para a capital  do estado, 
117 Foi previsto o envio sobressalente de 10% de laptops para cada escola, como uma reserva para a substituição 
em caso de problemas técnicos. Entretanto, devido a atrasos na entrega dos equipamentos, no início da formação 
e  também na  preparação  da  infraestrutura  nas  escolas,  dentre  outros  fatores,  quando  as  atividades  com os 
dispositivos tiveram início,  o excedente teve que ser utilizado imediatamente em muitas instituições,  pois o  
número alunos já era maior que o de equipamentos entregues (QUARTIERO, 2015). 
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Salvador, para que fossem encaminhados ao suporte em garantia; porém, segundo o próprio, 

os reparos não foram realizados e os laptops devolvidos à escola.

Considerando  que  os  primeiros  equipamentos  foram entregues  no  final  de  2010  e  que  a 

maioria começou a ser efetivamente utilizada em 2011, o número de  laptops danificados é 

considerável, principalmente quando observamos que o tempo entre a chegada dos mesmos e 

a realização das duas primeiras pesquisas citadas foi em torno de um a dois anos. Tão ou mais 

grave foi o problema relatado pela escola da Bahia, cujo motivo não nos foi detalhado, mas o 

fato é que equipamentos ainda em período de garantia deixaram de ser reparados.

Os defeitos apresentados e a dificuldade em repará-los, dentre outros fatores, trouxeram um 

desequilíbrio entre a disponibilidade de equipamentos em condições de uso e a quantidade de 

alunos matriculados, o que comprometeu a proposta do Programa, pautada na distribuição de 

um computador por aluno, uma vez que tornou-se necessário o rodízio de laptops em várias 

escolas (PRETTO; COELHO, 2015).  Os autores,  cuja pesquisa apresenta uma análise das 

interações e colaboração entre as instituições participantes do Projeto UCA nos estados da 

Bahia e Santa Catarina, trazem ainda a fala da gestora de uma das escolas da Bahia, que 

demonstra  os contratempos com a manutenção dos equipamentos,  além da difículdade de 

diálogo com o MEC para estabelecer, de fato, o difundido regime de cooperação:

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). (PRETTO; COELHO, 2015, p. 44)

Este  relato  é  emblemático  para  nossa  discussão  a  respeito  do  suporte  técnico  aos 

equipamentos. Além desta escola, temos conhecimento de outras tantas que, por iniciativa 

própria, cansadas de esperar apoio do MEC, tomaram suas própias providências para resolver 

os  problemas  do  laptop,  capitaneadas  muitas  vezes  pelos  professores,  como  no  exemplo 

anteriormente citado, que, embora não seja sua função e geralmente não possuam formação 

para tal – isso sem falar na falta de condições ideais de trabalho, dentre outras questões –, 

demonstram atitudes que consideramos em consonância com uma ética hacker (HIMANEN, 
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2001), quando são motivados pelos desafios e o desejo de aprender e também compartilhar as 

descobertas, tornando-se importantes referências para as suas escolas e para a comunidade em 

que trabalham.

Muito  embora  as  tentativas  de  resolver  os  problemas  apresentados  pelos  equipamentos 

tenham  servido  como  potencializadoras  de  novas  aprendizagens,  tanto  para  professores 

quanto  alunos,  é  inaceitável  que  os  dispositivos  tenham  chegado  às  escolas  com  tantas 

fragilidades,  que vão desde um  hardware deficiente  e  limitado a  um sistema operacional 

bloqueado e repleto de restrições.

Uma das ações realizada nas escolas para amenizar as deficiências do laptop foi a substituição 

do Metasys, com a instalação de outros sistemas operacionais que fossem suportados pela 

arquitetura de baixo desempenho do Classmate. Um dos sistemas utilizados foi o UbuntUCA, 

versão simplificada do Ubuntu (através da remoção de aplicativos para deixar a execução do 

sistema mais rápida e ocupar menos espaço no cartão, além do acréscimo de alguns jogos 

educativos, dentre outras alterações), que resolveu alguns dos problemas do sistema original, 

especialmente  por  possibilitar  a  instalação  e  remoção  de  aplicativos  (embora  estes 

procedimentos não fossem feitos através de interface gráfica, mas via terminal de comandos, 

utilizando a senha de administrador do sistema). Como algumas de suas vantagens, citamos o 

fato de ser derivado de uma das distribuições mais conhecidas e utilizadas do GNU/Linux118, o 

Ubuntu,  que  possui  grande  comunidade  de  desenvolvedores  ativa  e  diversos  aplicativos 

disponíveis para instalação, dentre outros atributos. Porém, o desenvolvimento do UbuntUCA 

foi interrompido119, suspendendo suas atualizações, não sendo mais possível baixar o arquivo 

para  a  instalação  do  sistema  e  nem  obter  suporte  através  do  site oficial  do  projeto 

(www.ubuntuca.com.br), que, inclusive, não está mais disponível.

Outra  questão a  se  destacar,  ainda sobre  a  substituição do sistema operacional,  é  que  na 

tentativa  de  atenuar  um  dos  pontos  mais  críticos  do  equipamento  (o  espaço  de 

armazenamento), aproveitamos a oportunidade do acesso ao cartão de memória e instalamos 

outro de maior capacidade, com 32 GB, para atestar a viabilidade técnica, juntamente com um 
118 O  site DistroWatch Page Hit Ranking disponibiliza uma lista com os  sites mais visitados das distribuições 
GNU/Linux, por ordem de classificação, durante determinados períodos de tempo. Segundo o site, nos últimos 3 
meses o Ubuntu ficou em segundo lugar, a frente do Debian, distribuição GNU/Linux do qual é derivado, e logo  
atrás  do  Mint,  outra  distribuição  que  também  é  derivada  do  Ubuntu.  Disponível  em: 
<http://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity>. Acesso em: 15 mar. 2016.
119 O professor Gedimar Pereira, coordenador do Programa UCA na Escola Padre Theodoro Becker, da cidade de 
Brusque, Santa Catarina, criador do UbuntUCA, divulgou uma mensagem na página do sistema no  Facebook 
(www.facebook.com/UbuntUCA), com data de 01 de janeiro de 2014, informando que estava suspendendo o seu 
desenvolvimento,  muito  provavelmente  sem  possibilidade  de  tornar  a  fazê-lo.  Disponível  em: 
<https://www.facebook.com/UbuntUCA/posts/645321532192332>.  Acesso  em:  15  mar.  2016.  Possivelmente, 
caso mais pessoas estivessem envolvidas com o projeto, como em geral ocorre com as comunidades abertas de 
software livre, como discutimos anteriormente neste capítulo, talvez o UbuntUCA não fosse descontinuado.
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novo sistema operacional. A escolha deste seguiu alguns pré-requisitos: ser uma distribuição 

GNU/Linux – conforme exigido no edital – ativa (e não uma “remasterização”, que, em geral, 

aproveita o  kernel Linux, disponibiliza alguns aplicativos e “fecha” o sistema, bloqueando 

instalações  e  algumas  simples  alterações),  com  atualizações  periódicas,  suporte  e 

documentação disponíveis em  site próprio ou de parceiros,  preferencialmente mantido por 

uma comunidade GNU/Linux, que não dependa exclusivamente dos esforços de uma única 

pessoa, como no caso do UbuntUCA; permitir a instalação e desinstalação de softwares; ser 

“leve” o suficiente para executar no hardware do laptop; ter opção de idioma em Português 

(do Brasil) no momento da instalação; ser fácil de instalar (preferencialmente via interface 

gráfica, inclusive para os aplicativos); e possuir uma interface “limpa”, de fácil navegação, 

mais adequada a pequena tela do laptop. Formulamos esses critérios com o intuito de testar 

uma distribuição viável a um laptop de baixo desempenho, de modo a colaborar com uma 

possível  futura  experiência  de  instalação,  usabilidade  e  longevidade  de  outro  sistema 

operacional.

Assim,  dentre  outras  opções  disponíveis,  o  sistema escolhido foi  o  GNU/Linux Xubuntu 

14.10120. Uma das vantagens da distribuição Xubuntu é que ela foi desenvolvida para uso em 

computadores mais antigos, de baixa performance, utilizando para isso um ambiente gráfico 

mais simples, o XFCE (o Metasys usa o KDE 3.5.5, release 45.6). Além disso, também é 

derivada do GNU/Linux Ubuntu, com os atributos já citados.

A instalação transcorreu sem problemas, o que resultou em maior espaço livre para armazenar 

os arquivos pessoais, por volta de 26 GB (o cartão original dispunha em torno de 1 GB – este, 

inclusive, nem poderia ser utilizado para o Xubuntu, já que somente para a instalação foram 

necessários mais de 6 GB livres, conforme apresentado na figura 9).

Figura 9 – espaço requisitado para a instalação do sistema operacional

Imagem produzida pelo pesquisador.

120 Disponível em:<http://xubuntu.org/>. Temos diversos outros exemplos conhecidos de sistemas operacionais 
GNU/Linux que também foram desenvolvidos prioritariamente para computadores de baixa performance e que 
possuem suporte ativo: Lubuntu; MACPUP; PCLinuxOS, dentre outros.
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Porém, devido ao baixo desempenho do hardware do laptop, não houve grande evolução em 

desempenho, e as operações continuaram lentas (somente o sistema operacional ocupava em 

média 75% da memória principal, pouco a mais que o Metasys, sem que estivéssemos usando 

qualquer outro aplicativo). Entretanto, trata-se de um sistema operacional mais completo e 

visualmente agradável (mais uma vez, algo subjetivo), que aproveita melhor o tamanho da 

tela (figura 10), com uma área de trabalho “enxuta”, com poucos ícones (figura 11). Além 

disso,  possui  também alguns  dos  aplicativos  mais  populares  da  comunidade GNU/Linux, 

como,  por  exemplo,  o  gimp  (software de  edição  de  imagens),  navegador  firefox,  dentre 

outros. Mas seu grande diferencial em relação ao Metasys é a possibilidade de instalar outros 

softwares, também usando  a  interface  gráfica  via  o  aplicativo  “Central  de  Programas  do 

Ubuntu”, além da possibilidade de customizá-lo de diferentes formas, como, por exemplo, 

modificar  o  papel  de  parede,  apagar  e  inserir  atalhos,  personalizar  a  barra  de  tarefas, 

adicionando ou removendo itens, dentre outras possibilidades.

Figura 10 – menu de aplicativos aberto

Imagem produzida pelo pesquisador.

Figura 11 – área de trabalho do xubuntu

Imagem produzida pelo pesquisador.

Necessário  considerar  ainda  que,  mesmo  testando  um  sistema  operacional  com 

desenvolvimento  ativo  (com  atualizações  periódicas,  inclusive  de  segurança)  e  com  a 

possibilidade  de  customizar  e  instalar  novos  aplicativos,  além  de  mais  espaço  para  as 

instalações e armazenamento de arquivos com o novo cartão, a reduzida memória principal do 

equipamento, juntamente com as outras caracteríticas até aqui analisadas, incluindo o baixo 

desempenho do processador, continuaram como entrave para uma melhor experiência de uso 
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do Classmate, incluindo a lentidão dos acessos à internet (não por questão de banda, já que a 

maioria dos testes de acesso foram realizados com um link dedicado (e privado) de 15 MB, 

mas sim por limitações do hardware).

Tentamos  atualizar  a  versão  do  Xubuntu  algumas  vezes  para  que  pudéssemos  testar  a 

instalação de aplicativos, porém, não foi possível em virtude dos constantes travamentos da 

máquina, o que demonstrou que o hardware não estava adequado para a operação.

Por  isso,  a  opção  do  consórcio  CCE/DIGIBRAS/METASYS  por  utilizar  um  sistema 

operacional específico para o Classmate, restrito, bloqueado e pouco aberto a customizações, 

nos faz supor que esteve relacionada às limitações do seu  hardware. Caso o Metasys fosse 

mais flexivel e possibilitasse algumas ações comuns à maioria dos sistemas operacionais para 

computadores, como instalar novos aplicativos (considerando, inclusive, a preferência natural 

dos mais jovens pelos  games, por exemplo), o pequeno espaço do cartão de memória seria 

rapidamente  consumido,  o  que,  certamente,  ocasionaria  travamentos  no  equipamento, 

inviabilizando o uso.

Outro  fato  que  reforça  nossa  compreensão  é  a  dificuldade  em substituir  o  cartão,  sendo 

necessário abrir o equipamento (o que não é uma tarefa trivial, pois necessita de ferramental 

adequado e ao menos conhecimento básico sobre manutenção de laptops) e ainda cortar a fita 

adesiva antes de desencaixá-lo. A substituição do cartão pode até permitir a instalação de um 

novo sistema operacional (como fizemos) com mais recursos e a possibilidade da adição de 

aplicativos mais sofisticados, que comumente ocupam mais espaço. Porém, a pequena área 

disponível  na  memória  principal,  além  da  baixa  quantidade  de  memória  dedicada  ao 

processador  de  vídeo  do  Classmate,  dentre  outros  motivos,  também  não  possibilitariam 

utilizar  softwares com recursos gráficos mais elaborados, incluindo muitos dos jogos mais 

requeridos pelos alunos, ainda utilizando o exemplo dos games.

Já as limitações do hardware (que, conforme sinalizamos, não oferecia desempenho suficiente 

desde à época em que os  laptops começaram a ser entregues às escolas), reforçamos, são 

consequências do foco no custo, já que o equipamento foi montado com o claro objetivo de 

ter um reduzido custo de produção, atendendo especificamente ao que foi solicitado no edital.

Naturalmente, a preocupação com o custo final dos equipamentos foi parte importante dentro 

deste  processo  de  compra  e  venda,  uma  vez  que  cabe  ao  Governo  Federal  controlar  o 

orçamento  e  as  empresas  que  participaram  da  concorrência,  obviamente,  tinham  como 

objetivo auferir lucro com a transação comercial. Por isso, neste cenário, a padronização (que 

deve ser, sempre que possível, priorizada, de acordo com o art. 15, Seção V, da Lei 8.666) dos 

dispositivos também teve uma importância fundamental para a redução dos custos, com a 
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produção em escala.  Isso  fica  evidente  na  análise  de  Alto,  Pinheiro  e  Alves  (2009),  que 

afirmam que a uniformidade dos materiais é um dos princípios que norteia as técnicas de 

produção  em  série,  cujo  objetivo  é  a  redução  de  custos.  As  principais  vantagens  da 

padronização de materiais apontadas pelos autores são:

menor custo direto do produto no momento da aquisição; disponibilidade no 
mercado  e,  consequentemente,  melhor  prazo  de  entrega;  maior 
disponibilidade  de  negociação;  menor  quantidade  de  itens  em estoque  e, 
logo,  menor  custo  de  estocagem;  possibilidade  de  intercambialidade  e 
permutabilidade; maior facilidade para alienação dos materiais; minimização 
dos  riscos  de  inatividade  e  obsolência;  padronização  dos  métodos  de 
produção,  operação  e  manutenção;  uniformização  dos  procedimentos  de 
armazenagem  (recebimento,  conferência,  guarda  e  preservação  dos 
produtos); simplificação dos critérios de inspeção e controle de qualidade; 
facilidade para treinamento de pessoal; assistência técnica mais facilitada e 
mais experiente. (ALTO; PINHEIRO; ALVES, 2009, p. 142)

Consideramos  importante  a  preocupação  em reduzir  gastos  do  erário  com a  compra  dos 

dispositivos móveis, porém, entendemos que esta não deveria ser a principal preocupação de 

uma gestão pública quando da implementação de projetos educacionais. É uma questão de 

suma importância,  sem dúvida,  como já  salientamos  anteriormente,  mas  não a  ponto das 

orientações  técnicas  e,  principalmente,  financeiras,  norteaream  a  materialização  dos 

dispositivos  móveis,  que  possam  limitar  várias  práticas  e  comprometer  os  processos 

educativos e pedagógicos desenvolvidos nas escolas.

Entretanto,  mesmo com alguns estudos criticando e socializando diversas falhas em fases 

anteriores do Projeto – como, por exemplo, a pesquisa já citada da  Fundação Pensamento 

Digital  (2010),  que  indicou  ao  MEC  a  falta  de  recursos  para  as  escolas  conduzirem  a 

manutenção dos aparelhos, dentre outros, além de sugerir a supervisão técnica especializada 

(inclusive  do  fabricante)  para  auxiliar  na  atualização/instalação/correção  de  falhas  de 

software; e da pesquisa de avaliação do UCA-Total (LAVINAS; VEIGA, 2013, p. 544), que 

apontou  “[..]  um  processo  de  implementação  marcado  por  fortes  déficits  na  cadeia  de 

transmissão e elevado grau de descoordenação [...]”, além do que “[...]  a coordenação era 

exercida de cima para baixo (do núcleo na presidência da República para os gestores locais), 

havendo poucos elos de transmissão e nenhuma conexão horizontal” (p. 551), juntamente com 

a necessidade de melhores conexões à internet, e mais outros problemas – no mesmo ano em 

que os Classmate começaram a chegar às escolas, os novos laptops educacionais, Mobo S7, 

da Positivo,  puderam ser comprados através do RECOMPE, com a criação do PROUCA, 
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dando  início  a   expansão  do  Projeto  UCA,  repetindo  alguns  dos  mesmo  problemas 

anteriormente descritos.

4.1.2 Positivo Mobo S7

A  Positivo  Informática,  como  vencedora  da  concorrência  de  um novo  Edital  de  Pregão 

Eletrônico, nº 57/2010, desta vez do tipo menor preço por item, foi a empresa habilitada a 

vender os  laptops educacionais no PROUCA, disponibilizando o seu  modelo Mobo S7. Os 

estados e municípios, além do Distrito Federal, puderam comprar os dispositivos aderindo a 

uma ata de registro de preços (válida por 01 ano, até 5 de dezembro de 2011), com a opção de 

financiar a compra através do BNDES ou adquirí-los com recursos próprios.

Os principais itens da configuração do aparelho, estes de acordo com os requisitos técnicos 

mínimos exigidos no edital (tal qual o Classmate), são: processador Intel® Atom (TM) com 

1.66 GHz; memória principal de 1 GB, sendo que, no mínimo 8 MB e no máximo 376 MB 

são  compartilhados  com  o  processador  de  vídeo  –  o  valor  de  memória  reservado  ao 

processador será subtraído da memória principal, ou seja, quanto mais memória for destinada 

à qualidade gráfica, menos restará para o sistema operacional e aplicativos, como acontece na 

maioria dos computadores de custo mais baixo.

Seguindo  com  a  especificação,  temos  ainda:  armazenamento  também  do  tipo  cartão  de 

memória, com 4 GB de capacidade; tela de LCD com 7 polegadas, resolução de 800X480; 

uma câmera VGA, com resolução máxima de 640X480 (0.3  mega pixel), que grava fotos e 

vídeos; conexão à rede, via cabo (Ethernet) e  Wireless; duas portas USB; uma entrada para 

microfone  e  outra  para  fones  de  ouvido,  padrão  P2;  touchpad com  dois  botões.  O 

equipamento possui bateria recarregável, com duração em torno de quatro horas; alto-falantes 

embutidos; adaptador bivolt (100 a 240 v) com cabo para recarregar a bateria e alimentação 

na rede elétrica; com peso aproximado de 1,5 kg. O sistema operacional original é o Mandriva 

Mini.

Mesmo maior, conforme apresentado na figura 12, tecnicamente o Mobo S7 não difere tanto 

do Classmate, inclusive nas configurações de hardware. Na prática, as principais diferenças 

com relação a configuração de  hardware são o processador e,  principalmente,  a memória 

principal. Ainda que o processador do Mobo S7 também seja da uma linha voltada aos ultra-

portáteis (com baixo desempenho, porém custo reduzido) e possua frequência pouco superior 

(1.66 GHz contra 1.6 GHz), este possui alguns recursos que melhoraram seu desempenho. Já 

a memória dobrou de tamanho, passando dos 512 MB do Classmate para 1024 MB (ou 1 GB), 
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suficientes para realizar operações triviais (acessar a internet, editar textos, dentre outros) a 

época em que os Mobo começaram a chegar nas escolas.

Figura 12 – CCE Classmate e Positivo Mobo S7

Imagem produzida pelo pesquisador.

Apesar da maior dimensão ter possibilitado o uso de um touchpad mais amplo e teclado com 

teclas  melhores,  mais  próximas  as  de  um  notebook,  tornando  a  digitação  confortável, 

inclusive  para  os  adultos,  a  tela  do  Mobo  tem  a  mesma  área  útil  do  Classmate.  Ao 

observarmos novamente a figura 12, percebemos, tal qual o dispositivo da CCE, que a tela 

aparentemente poderia ser maior121 (algo também permitido pelo edital) – inclusive em virtude 

do espaço externo vago disponível ao redor da mesma –, o que facilitaria a visualização dos 

softwares, especialmente daqueles que precisam de maior resolução de vídeo.

Tal qual o Classmate, a proposta de baixo custo está presente em diversos detalhes no Mobo 

S7.  Além da  tela  menor  possibilitar  uma redução  no  custo  do  equipamento,  sua  carcaça 

também é quase que totalmente de plástico rígido (mais barato, embora não possua rebarbas 

aparentes), exceto pela alça de transporte que é de um material emborrachado. Aliás, tal qual 

ocorrido com o Classmate,  a alça de um dos dois exemplares que avaliamos rompeu,  no 

instante em que este nos foi entregue (na figura 13 vemos os dois Mobo, um dos quais com a 

alça quebrada). O que é pior: diferentemente do Classmate, o Mobo não possui nenhuma capa 

que  proteja  ou  facilite  o  transporte,  sendo  que  a  alça,  em  conformidade  com  o  edital 

(BRASIL, 2012a, p. 22), estava diretamente “[...] integrada ao gabinete”.

Figura 13 – Dois laptops Mobo S7, o da esquerda com a alça de transporte rompida

Imagem produzida pelo pesquisador.

121 Também não foram disponibilizados manuais ou esquemas técnicos que fundamentem os motivos para optar 
por este  tamanho de tela.  Assim, da mesma forma que com o Classmate,  isto  nos leva a supor que houve 
preocupação com a redução de custos.
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Em nossa análise, considerando a proposta de baixo custo do Mobo S7, identificamos que sua 

unidade  principal  de  armazenamento  também  é  um  cartão  de  memória  de  reduzida 

capacidade, com espaço idêntico ao do Classmate. Assim, como não poderia ser diferente, a 

capacidade é insuficiente para guardar muitos arquivos (principalmente os maiores); porém, 

como a instalação do sistema operacional e dos aplicativos ocupa menor espaço, restam em 

torno de 3 GB livres para armazenar arquivos pessoais; ainda assim, insuficiente.

O sistema operacional originalmente instalado no equipamento é o Mandriva Mini, baseado 

na  distribuição  GNU/Linux  Mandriva  (com  algumas  modificações  e  simplificações  para 

poder funcionar no  laptop), executando sobre o  kernel Linux 2.6.31.14. Para utilizarmos o 

sistema, é necessário acessá-lo através da conta “usuario” previamente cadastrada, utilizando 

a  senha  “positivo”,  com  a  possibilidade  de  criar  novas  contas  de  acesso,  com  senhas 

personalizadas.

O Mandriva Mini disponibiliza mais aplicativos com relação ao Metasys. Podemos acessar 

alguns deles de forma mais ágil através das cinco opções de “áreas de trabalho” (cada uma 

exibe um grupo de aplicativos instalados, com os ícones para acessá-los) que estão localizadas 

ao lado esquerdo da tela (figura 14): Escritório, com aplicativos de escritório BrOffice (editor 

de textos (writer), planilha eletrônica (calc),  software de apresentação (impress) e editor de 

desenhos  (draw));  Internet,  com o  navegador  firefox  e  o  mensageiro  instantâneo  pidgin; 

Multimídia, com os softwares gimp (edição de imagens) e da webcam, dentre outros; Jogos; e, 

por  fim,  Configurações,  que  possibilita  o  acesso  ao  terminal  virtual  e  ao  aplicativo 

Gerenciador de Programas.

Figura 14 – Opções de áreas de trabalho. Na imagem, vemos a quarta área selecionada (Jogos)

Imagem produzida pelo pesquisador.

Também como no Metasys, o Mandriva Mini não permite algumas personalizações comuns a 

vários outros sistemas operacionais, como, por exemplo, criar novos atalhos para aplicativos 

na área de trabalho, nem mesmo removê-los caso queiramos deixá-la com um visual mais 
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limpo. Não são permitidos ainda alterar a resolução da tela para,  por exemplo,  facilitar  a 

visualização  de  imagens  maiores;  modificar  a  barra  de  tarefas,  inserindo  ou  removendo 

ícones, dentre outros. Mais uma vez, consideramos que restrições dessa natureza reforçam na 

Educação um modelo de consumo, que permite aos sujeitos da comunidade escolar apenas 

utilizar o que lhes foi entregue, desconsiderando suas diferentes realidades, experiências de 

vida e desejos pessoais.

Observamos  também  que,  embora  o  Mandriva  Mini  seja  baseado  em  uma  distribuição 

GNU/Linux, sendo igualmente exigência do seu edital que tanto o sistema operacional quanto 

os softwares instalados fossem livres e de código aberto, alguns dos aplicativos, tais como os 

jogos GlChess (xadrez) e Gnometris (blocos), e o Gnome-sound-recorder (gravador de áudio), 

estão registrados em copyright, o que assegura todos os direitos de exploração do  software 

somente ao seus autores, criando controles legais, tais como proibir a instalação e cópia não 

autorizadas. Essa situação é, no mínimo, incoerente, pois além dos citados softwares estarem 

instalados  em um sistema  licenciado  sobre  GPL,  que,  conforme  detalhamos  no  primeiro 

capítulo,  permite  algumas  liberdades,  dentre  as  quais  executar,  modificar  e  copiar  os 

programas, ainda está em desacordo com o exigido no edital.

Uma das diferenças mais importantes do sistema operacional do Mobo S7 com relação ao 

Metasys é a liberdade para adicionar novos programas. Para tanto, escolhemos dois softwares 

para instalarmos, de acordo com algumas necessidades específicas que para nós não seriam 

atendidas a contento pelos aplicativos originais do laptop: o Audacity (programa para edição 

de  áudio)  e  o  Ktorrent  (programa  para  a  troca  de  arquivos  na  internet).  Para  realizar  a 

instalação,  via  interface  gráfica,  além de  estar  conectado  à  internet,  necessário  acessar  o 

aplicativo de gerenciamento de programas do próprio sistema operacional (mostrado na figura 

15, com o Audacity instalado), pesquisar pelo software escolhido, selecioná-lo e solicitar sua 

instalação. Supomos que esta seja uma tarefa simples para quem já teve alguma experiência 

em realizar ações desse tipo em sistemas operacionais GNU/Linux. Contudo, para os não 

familiarizados, é possível que haja alguma dificuldade, principalmente considerando que, em 

geral, os professores, por exemplo, não recebem formação para tal atividade.



183

Figura 15 – Software para o gerenciamento de programas, exibindo o Audacity já instalado

Imagem produzida pelo pesquisador.

As  instalações  foram  concluídas,  entretanto,  com  contratempos.  Ao  tentar  utilizar  os 

softwares, não encontramos seus respectivos ícones na lista de programas, sendo necessário 

então  acessá-los  através  de  comandos  (figura  16).  Diante  desta  situação,  reinstalamos  os 

programas e apenas o Audacity apareceu na lista. Após essas ocorrências, resolvemos ampliar 

os testes e desinstalar o aplicativo Gimp, originalmente disponível com o pacote do sistema 

operacional. O software foi removido com sucesso, porém, o seu ícone ainda permaneceu no 

menu de programas, dando a falsa impressão de que ainda seria possível utilizá-lo.

Figura 16 – Abrindo o Ktorrent via comando

Imagem produzida pelo pesquisador.

Importante salientar, mais uma vez, que existe a possibilidade, embora pouco provável, dos 

problemas citados terem acontecido somente com as unidades que testamos já que não temos 

notícias de ocorrências semelhantes; porém, consideramos que fragilidades como as relatadas, 

e como as encontradas também no Metasys, além de dificultar uma interação mais ampla com 

as  tecnologias  digitais,  podem reforçar  uma  visão  equivocada  de  que  o  software livre  é 

inviável  para  as  escolas,  pois  teria  menor  qualidade  quando  comparado  aos  softwares 

proprietários. A este respeito, nos apoiamos nas pesquisas de Bonilla (2012, 2014) e  Pretto 
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(2010a, 2010b, 2012), que afirmam que deficiências na formação docente – que, em geral, se 

limita superficialmente a exploração técnica – comprometem a clareza quanto aos princípios e 

potencialidades do software livre. Logo, concordamos com os autores quando estes reforçam 

a necessidade de uma formação mais ampla, que discuta a importância política, filosófica e 

cultural da adoção do software livre na Educação, que dê reais condições para que os docentes 

se apropriem dessas tecnologias e tenham uma compreensão para além da técnica.

Ao analisar pela primeira vez o segundo exemplar a que tivemos acesso (que nunca tinha sido 

utilizado até então), a barra de tarefas não aparecia, conforme demonstramos na figura 17, 

fato que impossibilitava o acesso à pasta de arquivos pessoais e a configuração da rede sem 

fio, visualizar as horas e a carga da bateria, dentre outras operações. Procuramos o site oficial 

do Mandriva Mini e, ao que parece, o sistema foi descontinuado122. Então, acessamos o site da 

Positivo para tentar localizar informações sobre o laptop; porém, também não localizamos (o 

que não surpreendeu,  considerando que a empresa já  havia descontinuado o modelo).  Ao 

buscarmos o suporte para o sistema operacional, a única informação descoberta foi uma área 

no portal da Positivo123 (que não foi localizada via o  site da empresa e sim através de um 

mecanismo de  busca)  contendo  apenas  a  instalação  original  do  sistema,  três  arquivos  de 

atualização (incluindo a correção da barra de tarefas) e um único documento com apenas uma 

página,  datado  de  31  de  outubro  de  2011,  dia  da  última  atualização  do  sistema,  com o 

procedimento para as atualizações. Aplicamos as atualizações sugeridas e o problema da barra 

de tarefas foi resolvido.

Figura 17 – Parte de baixo da tela com uma faixa azul ao invés da barra de tarefas

Imagem produzida pelo pesquisador.

Mesmo com suas  limitações  técnicas,  o  Mobo S7 se mostrou opção mais  viável  ante  ao 

Classmate, principalmente em função do sistema operacional mais flexível, além da maior 

capacidade da memória principal. Entretanto, várias falhas se repetiram, como, por exemplo, a 

122 Encontramos uma informação sobre  o fim da distribuição Mandriva,  fato que  provavelmente decretou o 
encerramento do desenvolvimento do Mandriva Mini.  Disponível  em:  <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?
title=Mandriva_Linux&oldid=45325419>. Acesso em: 12 set. 2015.
123 Disponível em:<http://wwwo.positivoinformatica.com.br/suportepositivo/drivers/drivers02.asp>. Acesso em 
15 set. 2015.
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impossibilidade de realizar personalizações triviais, a descontinuidade do sistema operacional, 

o  limitado espaço de  armazenamento  (que  restringe  tanto  a  guarda  de arquivos  quanto  a 

instalação de novos programas), a quantidade de componentes específicos (que, da mesma 

forma que o Classmate, dificulta encontrá-los no mercado de reposição) e o curto período de 

garantia, de apenas um ano (mesmo artifício utilizado para baixar o custo do equipamento), 

prazo menor até que o do Classmate.

Cordeiro (2014), cuja pesquisa de doutorado investigou as práticas com as tecnologias digitais 

móveis  (tanto aparelhos  particulares  quanto os  laptops educacionais)  no cotidiano de três 

escolas públicas, nas cidades de Aracaju (Se) e Salvador (Ba), traz alguns dados importantes 

sobre falhas dos dispositivos do PROUCA. Duas escolas receberam os  laptops Mobo S7, 

sendo que uma destas também foi contemplada com os aparelhos da 2a fase (os Classmate). 

Nesta última escola, que recebeu em 2013 uma quantidade bem inferior dos Mobo S7 (60 

máquinas para 586 alunos, contra os 600 recebidos na 2a fase), a autora aponta relatos sobre 

deficiências  do  equipamento,  especialmente  relacionadas  a  lentidão  de  processamento,  ao 

tamanho da tela e também a respeito de aparelhos que não funcionavam (problemas comuns 

as outras fases do Projeto UCA). Já na outra escola que participou do PROUCA, em que 

todos os 1.335 alunos receberam os laptops no ano de 2012, a falta de internet desmotivou e 

fez com que os alunos optassem por deixá-los em casa e usar seus celulares, que dispunham 

de  conectividade,  sendo  que  nem  mesmo  os  professores  propunham  atividades  com  os 

laptops. Ainda nesta escola, segundo Cordeiro (2014), não existem estimativas quanto ao total 

de laptops perdidos, sendo que muitos retornaram a escola com problemas técnicos que nunca 

foram resolvidos.

Fato comum às três escolas foi o desconhecimento sobre a chegada dos laptops, sendo estas 

informadas “[...] por telefone ou ofício, mas muitas não sabem de onde veio essa informação” 

(p. 190), sendo que na escola da Bahia, foi relatado “[...] que não houve nenhum chamado da 

Secretaria de Educação para apresentar o projeto aos diretores e professores […]” (p. 191), 

fatos  que  reforçam as  dificuldades  de  integração  entre  as  instâncias  federal,  estaduais  e 

municipais no desenvolvimento das políticas públicas (CORDEIRO, 2014).

Prosseguindo com as análises do  laptop, da mesma forma que fizemos com o Classmate, 

trocamos o cartão do Mobo por outro de 32 GB, mais uma vez com o sistema operacional 

GNU/Linux  Xubuntu  14.10  instalado.  A instalação,  realizada  em abril  de  2016,  também 

ocorreu sem problema, o que resultou em maior espaço livre para armazenar os arquivos 

pessoais e também para acrescentar novos programas, pouco mais de 25 GB. A substituição 
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do cartão também foi feita de uma forma mais simples, bastando remover a bateria do laptop, 

sacar o cartão original e realizar a troca.

Entretanto, diferentemente do que ocorreu com o Classmate, conseguimos atualizar o novo 

sistema  operacional  e  instalamos  alguns  softwares para  testes.  Apenas  com  o  sistema 

operacional,  sem que estivéssemos utilizando qualquer  aplicativo,  em torno de metade da 

memória  principal  era  utilizada,  com  a  outra  metade  disponível  às  demais  ações  do 

computador e dos  softwares instalados (isto com o processador de vídeo configurado para 

consumir o mínimo de memória, 8 MB). O que podemos observar é que esta ainda é uma 

configuração  limitada,  principalmente  para  instalar  e  rodar  aplicativos  um  pouco  mais 

pesados (para edição de vídeos e imagens, jogos mais elaborados, alguns compiladores de 

linguagens de programação, dentre outros). Porém, com a simples adição de um cartão com 

mais espaço, além da instalação de um novo sistema operacional, livremente disponível na 

internet,  que  possui  atualizações  periódicas,  permite  customizações  e  a  instalação  de 

aplicativos, possibilitou um equipamento com proposta menos fechada (menos “pronta” para 

uma  atividade  específica)  e  mais  flexível,  com  maior  capacidade  de  processamento,  de 

comunicação (e não apenas de transmissão e consumo), que permite atender diversidade mais 

ampla de contextos e demandas.

Foram modificações simples e de baixo custo,  que possibilitaram a uma máquina de pelo 

menos quatro ou cinco anos de compra (considerando a validade da ata de registro de preços 

assinada pela Positivo, dezembro de 2011) ter uma concepção mais aberta. Porém, a questão 

da  reposição  de  peças  continuou  como um dos  entraves  do  equipamento,  principalmente 

devido à exclusividade de grande parte delas.  Dependendo do componente que apresentar 

defeito, provavelmente o laptop será inutilizado, sem possibilidade de manutenção.

Ainda que o laptop Mobo S7 represente uma evolução quando comparado ao CCE Classmate, 

os dois modelos disponibilizados às escolas guardam muitas semelhanças entre si, além de 

consideráveis diferenças para outros equipamentos similares, disponíveis no mercado para o 

livre consumo. Quando falamos em diferenças, obviamente não pensamos em compará-los 

tecnicamente  a  modelos  mais  atuais,  que  podem ser  adquiridos  livremente  por  qualquer 

cidadão ou empresa, por exemplo, com desempenho sensivelmente melhor, principalmente 

em  virtude  dos  processadores  com  tecnologias  multi-núcleos,  das  altas  capacidades  de 

memória,  dentre  outras  características.  Neste  caso,  temos  uma  considerável  disparidade 

técnica para estes laptops “educacionais”, cujos projetos são do fim da década passada e que 
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somente  começaram a ser  entregues  às  escolas  a  partir  de  2010124.  A questão  crucial  que 

trazemos novamente para a discussão é predominantemente de ordem conceitual, quando os 

dispositivos  móveis  são  propositalmente  “redefinidos”  sempre  que  destinado  às  escolas, 

inclusive  com  softwares específicos,  como  se  somente  dessa  forma  pudessem  servir  à 

Educação.

Todavia, dando continuidade às ações para a inserção dos dispositivos móveis nas escolas, 

apostando ainda mais na mobilidade e individualidade e sem solucionar vários problemas 

concretos apontados nas ações anteriores, principalmente relacionadas aos acessos à internet, 

os tablets passaram a integrar a pauta do Governo Federal através do Proinfo Integrado, com a 

compra e distribuição somente para os professores, ao menos até o momento.

4.2 E agora, os tablets: novos artefatos, velhos problemas?

Seguindo o mesmo modelo de compra dos laptops, o edital de pregão eletrônico nº 81/2011, 

do  tipo  menor  preço  por  item,  foi  realizado  em 23  de  janeiro  de  2012  para  a  eventual 

aquisição dos tablets, também denominados “educacionais”, com o registro de preços válido 

por 01 ano, contado a partir da data de assinatura do contrato de fornecimento (encerrado em 

19 de junho de 2013). A empresa Positivo Informática, como uma das vencedoras do certame 

para o fornecimento, disponibilizou para aquisição o seu modelo YPY em dois tamanhos de 

tela, de 7 ou 10,1 polegadas. Neste contexto, o tablet que selecionamos para as análises foi o 

Positivo YPYAB10E.

4.2.1 Tablet Positivo YPY Educacional

Os  principais  itens  do  tablet,  estes  de  acordo  com  os  requisitos  técnicos  mínimos 

determinados no edital (com algumas especificações de hardware até superiores ao exigido, 

algo que, possivelmente, ocorreu em virtude do fabricante já ter esse produto disponível em 

sua  linha  à  época,  com  a  necessidade  de  realizar  pequenas  adaptações  sendo  mais 

conveniente, presumimos, que implementar um projeto totalmente novo), são: processador 

Rockchips RK3188 de 2 núcleos (dual core), com máximo 1.5 GHz; memória principal de 1 

GB; tela de 10.1 polegadas, com resolução de  1280 X 752 (densidade 160 dpi), capacitiva 

multi-toque (reconhece vários toques ao mesmo tempo); conectividade Wi-Fi e  Bluetooth; 

124 Apenas para termos uma referência técnica, em matéria publicada no mês de agosto de 2010 (mesmo ano da 
chegada dos  primeiros  Classmate  às  escolas),  comparando 4  notebooks  “bons  e  baratos”,  a  capacidade  da 
memória principal entre os modelos variava de 2 GB até 4 GB, com a maior capacidade de armazenamento de  
até 250 GB. Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/guia-produtos/computadores/2010/08/26/pouco-custo-
muito-beneficio-confira-teste-com-notebooks-de-ate-r-16-mil.jhtm>. Acesso em: 11 abr. 2016.
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unidade de armazenamento interna de 16 GB, com uma entrada para cartões do tipo micro SD 

para ampliar esse espaço (um cartão removível de 2 GB acompanha o tablet).

Seguindo com as especificações,  temos ainda:  uma saída mini-HDMI; uma entrada mini-

USB; uma entrada para fones de ouvido padrão P2; uma Câmera traseira de 2,0 mega pixels 

(1600x1200) e outra frontal de 0,3  mega pixel (640x480), que podem tirar fotos e gravar 

vídeos (mais facilmente que os laptops, que só possuem a câmera frontal, o que impossibilita 

fotografar/filmar ao mesmo tempo em que a imagem é visualizada). A bateria é integrada ao 

aparelho (interna). Acompanham o produto: um carregador de bateria bivolt (com tensão de 

100 a 240 v), uma moldura feita de material emborrachado amarelo e flexível para proteger o 

aparelho (conforme demonstrado na figura 18, que também exibe o plano de fundo original da 

tela inicial, com a inscrição “Tablet Educacional”. Já na figura 19 vemos um tablet da mesma 

linha YPY, só que não classificado como educacional), que pode ser removida, e uma capa 

para transportá-lo. O sistema operacional é o Android (exigência do edital), versão 4.1.1.

Figura 18 – Tablet Positivo YPY AB10E, com a moldura.

Imagem produzida pelo pesquisador.

Figura 19 – Tablet Positivo YPY

Fonte: Techtudo (http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/positivo-ypy.html)

O tablet avaliado é bem similar a linha YPY “comercial” (que à época tinha o foco na relação 

custo-benefício125) que era vendido pela Positivo ao consumidor comum, tanto esteticamente 

125 A própria Positivo destacou essa característica em nota divulgada em seu site, intitulada “Positivo Informática 
aposta na relação custo-benefício em novo tablet da família Positivo Ypy”, publicada em junho de 2013. O 
dispositivo com tela de 7 polegadas tinha preço sugerido de R$ 479,00 para a venda nas lojas. Disponível em: 
<http://www.positivoinformatica.com.br/sobre-a-positivo-imprensa-interna/11>. Acesso em: 12 jul. 2015. Em 
busca recente no portal da empresa, descobrimos um único produto da linha YPY ainda disponível, o YPY 
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quanto em termos de configuração, com algumas adequações, principalmente em virtude de 

exigências do edital. Uma das mudanças externas foi no painel traseiro (figura 20), feito de 

plástico amarelo126 (rígido,  mas sem rebarbas aparentes) com as  indicações do MEC e do 

pregão eletrônico.

Figura 20 – Painel traseiro do tablet Positivo YPY AB10E, sem a moldura de borracha

Imagem produzida pelo pesquisador.

Ainda  que  já  não  fosse  um  conjunto  com  desempenho  destacado  na  época  em  que  os 

equipamentos começaram a ser entregues (alguns aplicativos são executados de forma um 

pouco lenta, travando eventualmente), o processador e a memória principal (esta com o dobro 

do tamanho mínimo exigido pelo edital) atendem satisfatoriamente aos usos mais comuns de 

um  tablet,  tais  como,  acessar  a  internet,  enviar  e  receber  mensagens,  ler  e  editar  textos 

(mesmo que, em nossa opinião, seja mais adequado a textos curtos, em virtude de algumas 

peculiaridades deste tipo de dispositivo, como, por exemplo, o tamanho e a posição do seu 

teclado virtual), dentre outros. A tela do equipamento, por sua vez, diferente dos problemas 

relatados com os  laptops,  apresenta  bons tamanho e  sensibilidade,  além de  aparentar  ser 

resistente e permitir multi-toques (algo já comum mesmo em equipamentos de custo mais 

baixo). O tablet também reconheceu um novo cartão de memória removível com 16 GB de 

capacidade (não fornecido), atendendo ao exigido em edital.

Mesmo similar ao YPY tradicional (equipamento originalmente com foco no baixo custo), 

algumas  ações  ainda  foram implementadas  visando a redução no preço final  do aparelho 

disponibilizado aos professores. Inicialmente, o dispositivo analisado foi entregue à escola em 

uma caixa de papelão (figura 21), frágil  e sem identificação alguma, o que consideramos 

inadequado, inclusive para a própria segurança física do produto durante o transporte. Já com 

relação a garantia, embora esta tenha sido de 24 meses, quando o padrão de mercado para 

eletro-eletrônicos geralmente garante 12 meses (alguns com possibilidade de extensão desse 

AB10I (que vem com uma caneta capacitiva para escrever diretamente na tela do aparelho), apresentado em uma 
seção do site voltada para empresas. Disponível em: <http://www.positivoinformatica.com.br/produtos-
detalhes/empresas-tablets-positivo-AB10I>. Acesso em: 01 jun. 2016.
126 Em vídeo publicado no mês de junho de 2013, um executivo da Positivo afirma que a cor amarela foi 
solicitada por causa da bandeira brasileira. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rvhIhaCTSaE>. 
Acesso em: 25 abr. 2016.
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período mediante acréscimo no preço), o modelo de assistência exigido em edital foi o mesmo 

do Mobo S7, do tipo “balcão” (necessário o envio para uma assistência técnica autorizada ao 

invés do atendimento nas escolas), sendo que a empresa vencedora da licitação (no caso, a 

Positivo)  esteve  obrigada  a  arcar  com  os  custos  de  retirada,  envio  e  devolução  dos 

equipamentos com defeito apenas no primeiro ano de garantia.

Figura 21 – Caixa de papelão, aberta e com a pasta de transporte do produto

Imagem produzida pelo pesquisador.

Outros itens também deveriam ser revistos no equipamento. As câmeras, por exemplo, têm 

baixa resolução, o que compromete a qualidade dos vídeos e fotos (também não possuem 

flash), sendo que até smartphones mais simples, com aposta na boa relação custo-benefício, 

possuem  câmeras  com  resolução  superior.  Fazem  falta  também  um  sistema  de  GPS,  e, 

principalmente, a possibilidade de conexão extra a internet (3G, por exemplo), inclusive por 

se tratar de um equipamento que tem como característica principal a mobilidade, além das já 

citadas dificuldades relacionadas a internet nas escolas.

Ao ligarmos o dispositivo surgem os nomes do Ministério da Educação e do FNDE junto a 

uma animação que indica o progresso da inicialização do sistema operacional. Quando do 

primeiro acesso ao sistema, foi preciso desbloqueá-lo, sendo necessário um prévio cadastro 

para obter uma senha para efetuar o procedimento.

Assim como qualquer dispositivo com sistema Android, o tablet veio com diversos softwares 

pré-instalados.  Diferente  das  tradicionais,  essa  versão  do  sistema  contava  com  alguns 

aplicativos  extras  voltados  à  educação (que  em sua  maioria  precisam de  conexão com a 

internet para funcionar), como, por exemplo: Mec Mobilidade; Fórum e-Proinfo (ambiente 

colaborativo de aprendizagem, sendo necessário um nome de usuário e uma senha para o 
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acesso); Portal do Professor (coleção de recursos educacionais, tais como sugestões de aulas, 

podcasts, livros, dentre outros recursos); e Revista TV Escola (aplicativo para acessar o site 

do  Tv  Escola).  O  aplicativo  MEC  Mobilidade  disponibiliza  acesso  ao  “Conteúdos 

Educativos”, que contém materiais para uso online, tais como: vídeos, livros, livros didáticos, 

cursos, dentre outros.

É possível instalar outros aplicativos no tablet; porém, como em qualquer aparelho que use 

esse sistema operacional, para utilizar a  play store (“loja” virtual oficial de aplicativos para 

Android) é necessário registrar uma conta de e-mail no domínio da empresa que desenvolve o 

sistema, sendo obrigatória a concordância com os termos de serviços e com a política de 

privacidade da mesma. Existem vários outros serviços na internet que têm por padrão solicitar 

um cadastro (e uma concordância com os termos de uso) para que se tornem disponíveis. 

Entretanto,  não consideramos coerente que um sitema operacional  baseado em um  kernel 

Linux (livre) estabeleça algumas exigências que vão de encontro com o que entendemos por 

liberdade, como, por exemplo, submeter-nos ao citado cadastro obrigatório da conta (junto 

com o aceite dos termos, independende de quais sejam), para que seja possível explorar mais 

amplamente o dispositivo.

É  até  possível  instalar  aplicativos  sem necessariamente  utilizar  o  serviço  da  loja  virtual, 

baixando  de  outros  sites que  também desenvolvem produtos  para  a  plataforma  Android. 

Entretanto,  por  envolver  softwares “não  oficiais”,  é  necessário  configurar  o  Android  do 

aparelho  para  aceitar  a  instalação  de  outras  fontes;  ação  logo  desencorajada  por  uma 

mensagem do próprio sistema que alerta para a vunerabilidade do equipamento e dos dados 

pessoais, que se tornariam mais suscetíveis a ataques feitos por aplicativos desconhecidos. 

Neste caso, entendemos a necessidade do cuidado com a segurança, todavia aqui, mais uma 

vez, vemos reforçada a velha lógica da distribuição, tão comum nas ações de inserção dos 

dispositivos móveis na Educação, que dificultam, ou em muitos casos até impossibilitam que 

alterações sejam feitas nos equipamentos destinados às escolas.

Quando  da  entrega  dos  primeiros  tablets em  novembro  de  2012  (apenas  para  os 

coordenadores estaduais do Proinfo Integrado e representantes de 18 universidades federais 

que participaram do programa), o Ministro da Educação à época, Aloísio Mercadante, frisou a 

necessidade da participação dos professores e escolas no “ambiente tecnológico”, enfatizando 

que  “Estamos  avançando  em uma  sociedade  do  conhecimento,  os  acervos  digitais  estão 

disponíveis na internet […] Então é preciso inserir professores e a escola neste contexto”, 

ainda afirmando que o professor "[...] poderá preparar a aula no tablet e transmitir o conteúdo 

em um projetor interativo, ou ainda fazer pesquisas." (BRASIL, 2012e, p.1).
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As palavras  do  ex-ministro  reforçam a  perspectiva  instrumental  que  permeou muitas  das 

ações  do  Governo  Federal  voltadas  à  inserção  das  tecnologias  digitais  no  contexto 

educacional – com estas servindo primordialmente ao restrito “uso pedagógico”, funcionando 

como mecanismos auxiliares, instrumentos de trabalho mais modernos e atrativos, para fazer 

pesquisas na internet e utilizar aplicativos “educacionais” –, e também consideram a internet 

apenas como um depósito de informações, menosprezando as potencialidades de interação, 

comunicação, de produção e compartilhamento de saberes, que possam favorecer a imersão 

de professores e alunos nos ambientes e na cultura digitais.

A forma como os dispositivos móveis chegaram às escolas (limitados e também recheados de 

softwares ditos  educacionais),  não  contribui  para  uma  educação  diferenciada. 

Compreendemos que os programas de inserção das tecnologias digitais nas escolas deveriam 

favorecer a apropriação dos recursos computacionais, e não “aprisioná-los” e reduzir  suas 

potencialidades, oferecendo sempre mais do mesmo, no restrito modelo de uso e consumo do 

“pacote pronto”, da transmissão, repetição e fixação de conteúdo.

Entretanto,  como  veremos  no  próximo  capítulo,  os  dispositivos  móveis, com  todas  as 

especificidades,  insuficiências  e  fragilidades,  foram concebidos  em concordância  com as 

especificações  técnicas  definidas  na  elaboração  dos  programas,  e  descritas  em  seus 

respectivos  editais  de  licitação,  que  não  necessariamente  priorizaram  o  atendimento  à 

diversidade de propostas metodológicas dos professores.
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CAPÍTULO 5 – A PEDAGOGIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS

No presente capítulo, comparamos as principais especificações dos editais que definiram as 

características técnicas e conceituais dos  dispositivos móveis pesquisados, destacando que a 

redução  de  custos  foi  fortemente  determinante  para  a  concepção  dos  dispositivos, 

prevalecendo sobre outros aspectos, inclusive ante as propostas pedagógicas. Discutiremos 

também alguns outros possíveis argumentos para a exigência de máquinas tão simplificadas, 

específicas e fechadas, além da necessidade de se atentar para a relação custo-benefício na 

busca pela economia de recursos públicos quando da especificação dos equipamentos.

Apresentamos ainda que, em virtude das fragilidades dos dispositivos (relacionadas tanto a 

durabilidade  quanto  ao  desempenho,  dentre  outras  insuficiências),  diversos  interagentes 

optavam pelos seus aparelhos particulares, quando tinham essa opção.

Por  fim,  manifestamos  nosso entendimento a  respeito  de como deveriam ser  iniciadas  as 

discussões  sobre as  especificações  técnicas  e  conceituais  dos  dispositivos  direcionados às 

escolas públicas pelos programas de governo.

5.1  A materialização dos  documentos  que orientaram os  programas de  inserção  dos 
dispositivos móveis nas concepções técnicas e conceituais dos laptops e tablets

Para o processo licitatório de aquisição dos  laptops foram lançados três editais,  todos na 

modalidade  pregão  eletrônico,  já  que,  como  rege  a  Lei  8.666,  foi  possível  definir  com 

objetividade, em edital, os padrões de qualidade e desempenho dos dispositivos: o primeiro, 

nº 59/2007127, com a abertura da sessão pública em 18 de dezembro de 2007, e o segundo, nº 

107/2008, aberto em 17 de dezembro de 2008, foram do tipo “menor preço global”, já que o 

objetivo  era  a  compra  de  um número  determinado  de  equipamentos,  150 mil  laptops.  O 

último edital, nº 57/2010, cujo processo licitatório ocorreu em setembro de 2010, foi do tipo 

“menor preço por item”, pois não se tinha certeza quanto ao total de dispositivos que seriam 

adiquiridos, o que dependeria da adesão dos estados e municípios.

Separados por quase três anos de publicação, os editais partilham vários elementos. Um deles, 

por exemplo, é a designação dos dispositivos, descritos no objeto das licitações como “[...] 

equipamentos  portáteis  denominados  laptops educacionais  [...]”  (BRASIL,  2012a,  p.  1). 

Também comum aos editais são a descrição das obrigações da contratante e da contratada, as 

127 Conforme  abordamos  no  terceiro  capítulo,  o  primeiro  processo  de  licitação  foi  cancelado,  pois  o  MEC 
considerou  que  o  valor  final  da  proposta  vencedora  ficou  além  do  esperado,  dentre  outras  questões 
orçamentárias.
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especificações técnicas mínimas de hardware e dos softwares, garantia e assistência técnica, 

dentre outros detalhes.

Com relação aos  softwares, comum aos editais foram as exigências de que tanto o sistema 

operacional quanto os aplicativos instalados fossem baseados em software livre e de código 

aberto,  em  concordância  com  o  que  fora  indicado  pelo  relatório  Utilização  Pedagógica 

Intensiva  das  TIC nas  Escolas  (BRASIL,  2005) e  pelo  documento  base  do Projeto  UCA 

(BRASIL, 2007b). Também foram exigidas as mesmas categorias de aplicativos (idênticas 

nos três), como, por exemplo: editor de textos; planilha eletrônica; navegador web; editor de 

imagens; jogos educacionais (como, por exemplo, xadrez e palavras cruzadas), dentre outras 

categorias.

Já com relação as especificações técnicas de hardware, os requisitos mínimos exigidos foram 

praticamente idênticos (e seguidos à risca pelas organizações vencedoras das licitações ao 

montarem seus produtos). A grande diferença está no tamanho da memória principal,  que 

partiu de 256 MB no primeiro edital, passou para 512 MB no segundo e por fim chegou a 1 

GB no último dos três editais.

No caso dos laptops analisados, constata-se que o baixo custo dos equipamentos foi elemento 

essencial das ações de inserção destes nas escolas, fato evidenciado não só por constar no 

Projeto Base do UCA (BRASIL, 2007b), mas especialmente pela configuração limitada dos 

aparelhos. A esse respeito, poder-se-ia até creditar a defasagem das especificações técnicas à 

lentidão do processo de compra dos laptops (foram quase dois anos e meio entre a publicação 

do primeiro edital com os parâmetros até a entrega dos primeiros Classmate). De fato, existe 

na  gestão  pública  um  tempo  de  preparação  interna,  que  envolve  todo  um  trâmite 

administrativo de planejamento até  a  publicação de um edital  de pregão (modalidade dos 

editais  em  questão).  Além  disso,  após  a  publicação,  seguem-se  as  etapas  comuns  à 

modalidade:  possibilidade  de  ações  para  impugnação  do  ato  convocatório;  a  disputa  do 

processo licitatório em si; julgamento das propostas; eventuais interposições de recursos pelos 

vencidos,  que  pode levar  a  demoradas  disputas  judiciais;  testes  de  aderência  do  produto 

vencedor,  dentre  outras  minúcias.  Dependendo  da  duração  de  todo  esse  processo, 

equipamentos, principalmente os com tecnologia digital embarcada, podem sim chegar ao seu 

destino com alguma defasagem.

Mas, fatos outros reforçam nossa hipótese de que a redução de custos esteve acima de outras 

questões (dentre elas, especificar melhores equipamentos e planejar condições para as escolas 

manterem os dispositivos após a garantia). Com relação a garantia dos laptops, por exemplo, 

além da redução do período de três (primeiro edital) para um ano (último edital), conforme 
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discutimos no capítulo anterior, destacamos também a forma de atendimento aos chamados de 

assistência técnica. No segundo edital, por exemplo, o modelo de assitência foi do tipo “on-

site”, feita diretamente nas escolas, sendo que o consórcio vencedor da licitação teria que 

arcar, caso necessário fosse, com a remoção de algum equipamento para outro local, com 

custos e logística pela retirada e devolução. Porém, no último edital, a garantia exigida mudou 

para o tipo “balcão”, sendo necessário o envio dos laptops com defeito para uma assistência 

técnica autorizada, com a empresa vencedora da licitação (no caso, a Positivo) dispensada de 

arcar com os custos de remoção, envio e devolução dos equipamentos.

Outro  ponto  do  último  edital  dos  laptops relacionado  à  garantia,  que  tornou  ainda  mais 

problemática a situação do atendimento técnico para as escolas, está em um dos tópicos do 

item  “Obrigações  da  Contratada”,  que  descreve  que  a  vencedora  da  licitação  teria  que 

fornecer durante a vigência do contrato “[...] a relação dos pontos de atendimento (endereço e 

telefone), organizados em ordem de Estados e Municípios, com pelo menos um representante 

para cada Capital de Estado.” (BRASIL, 2012a, p. 28, grifo nosso) – no caso do tablet, foi 

solicitado um ponto de atendimento em cada estado, não explicitado que seria nas capitais 

(BRASIL,  2012c). Ainda de acordo com este edital  do  laptop,  não necessariamente quem 

ganhasse a licitação precisaria contar com uma estrutura de assistência técnica e suporte já 

pronta, fato que afirmamos com base em uma das exigências do documento, que explicita que 

a vencedora da concorrência deveria emitir uma declaração informando “[...] que possui  ou 

instalará,  em até  30 dias,  a  contar  da data  de assinatura do Contrato,  rede de assistência 

técnica dentro da região abrangida para o item de fornecimento.” (BRASIL, 2012a, p. 29, 

grifo nosso) – da mesma forma que ocorrera com o tablet.

Certamente,  montar  uma rede (ou mesmo terceirizar)  de assistências  técnicas autorizadas, 

com  profissionais  capacitados  e  peças  de  reposição  (principalmente  em  virtude  das 

especificidades dos dispositivos, especialmente dos laptops já que o tablet YPY era similar à 

sua linha “comercial”), não deva ser um processo simples, considerando o prazo mínimo de 

30 dias. Aliado a isto, também foi obrigatório disponibilizar somente um ponto de assistência 

em cada estado (nas capitais, no caso dos  laptops), o que prejudicou a situação de muitas 

escolas,  principalmente  as  localizadas  nas  cidades  do  interior,  para  conseguir  reparar 

equipamentos em garantia com estas condições apresentadas.

São questões como essas que comprometem ainda mais a implantação de políticas públicas de 

inserção das tecnologias digitais nas escolas. Mesmo com a diferença de quase três anos entre 

a  publicação  dos  editais  dos  laptops,  não  houve  avanços  significativos  que  oferecessem 

melhores condições para a incorporação dos dispositivos móveis ao contexto escolar; longe 
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disso.  Ainda  que  a  memória  principal  tenha  aumentado  consideravelmente  –  o  que 

possibilitou a adoção de um sistema operacional que, embora tenha deficiências, como as que 

apresentamos, permitiu algumas personalizações e instalação de novos aplicativos (desde que 

respeitadas  as  limitações  do  equipamento,  principalmente  no  tocante  ao  pequeno  espaço 

disponível  no  cartão  de  memória)  –,  as  perdas,  especialmente  com relação  a  garantia  e 

assistência técnica foram consideráveis, sobretudo em virtude da baixa qualidade geral dos 

dispositivos, que em várias situações, com pouco tempo de uso já apresentavam defeitos.

Um tempo de garantia reduzido proporciona a liberdade para que os dispositivos sejam logo 

abertos e dissecados, potencializando enriquecedores momentos de aprendizado, através da 

investigação,  manipulação  e  substituição  de  peças,  da  engenharia  reversa,  favorecendo  a 

descoberta, a bricolagem, dentre outras possibilidades. Entretanto, o problema de se exigir em 

edital uma garantia menor, independente do bem a ser adquirido, é abrir um precedente legal 

que pode deixar os fabricantes à vontade para produzir equipamentos que durem ainda menos 

(algo  crítico,  considerando  as  exclusividades  dos  dispositivos  móveis  pesquisados), 

principalmente em virtude das pressões internas nas empresas para a contenção dos custos dos 

seus processos produtivos e também para abreviar o tempo de aquisição de novos produtos 

(impulsionando assim os lucros), fatos estes que, inclusive, originaram uma prática comercial 

que ficou conhecida como obsolescência programada.

A estratégia por trás da obsolescência programada é tornar os bens de consumo obsoletos 

prematuramente, fazendo com que percam sua utilidade ou mesmo a funcionalidade de forma 

artificial, com o objetivo de incentivar o consumo contínuo de um produto ou de suas novas 

versões. O documentário espanhol “La historia secreta de la obsolescencia programada” 128, 

dirigido por Cosima Dannoritzer, lançado em 2010, discute a temática, apresentada como “o 

motor  secreto”  da  sociedade  de  consumo,  relatando  artifícios  empregados  por  algumas 

empresas para reduzir a vida útil dos seus produtos, como, por exemplo, inserir um chip com 

um programa para registrar a quantidade de páginas impressas, que bloqueia a impressora ao 

atingir determinado número de cópias: em um caso exibido no vídeo, a cada visita a diferentes 

assistências-técnicas um consumidor era informado que não valeria a pena consertar e sim 

comprar  outro equipamento,  com a alegação de que a dificuldade em encontrar  peças de 

reposição  faria  o  reparo  custar  até  três  vezes  mais,  praticamente  impondo  como  única 

alternativa a troca por outra impressora129, exatamente o que interessa ao mercado.
128 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8>. Acesso em: 15 abr. 2016. Versão com 
legendas em português disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o0k7UhDpOAo>. Acesso em: 15 
abr. 2016.
129 No documentário, o cliente faz o download de um aplicativo desenvolvido por um hacker, especificamente 
para “quebrar” esse bloqueio, restaurando as funções originais da sua impressora.
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Ainda conforme o documentário, é a partir da década de 1920, em nome do crescimento da 

economia,  que  alguns  empresários  começam  a  planejar  a  redução  da  longevidade  dos 

produtos, elaborando técnicas para criar objetos mais frágeis, o que envolveu até mesmo a 

criação  de  um  “comitê”,  o  Phoebus  (que  oficialmente  nunca  existiu,  mas  no  filme  são 

exibidos registros que comprovam suas atividades), para diminuir tecnicamente o tempo de 

duração das lâmpadas, que passaram das 2500 horas para em torno de 1000 horas já na década 

de 1940.

Corroboram com o ponto de vista do documentário as autoras Padilha (2016, p. 47) e Silva 

(2012), que afirmam que as bases da obsolescência programada seriam o desejo (por novos 

produtos criados pelo mercado) ou a substituição regular dos produtos (seja por falha, pelo 

surgimento  de  outro  exemplar  mais  desenvolvido  tecnologicamente  ou  simplesmente  por 

estarem fora de moda), destacando que “Quanto menos tempo os produtos durarem nas mãos 

das pessoas, mais rápido essas pessoas irão comprar novamente, usar rapidamente, descartar e 

assim  sucessivamente”.  Descarte  que,  além  de  incentivar  o  consumismo,  traz  severos 

impactos ambientais e sociais, como demonstra o documentário de Dannoritzer, ao revelar 

que eletro-eletrônicos são declarados como produtos de “segunda-mão” para serem doados e 

encaminhados a países subdesenvolvidos sem ferir legislações e tratados, exemplificando com 

o caso de Gana, na África,  em que mais  de 80% do que chega ao país como doação na 

verdade não passam de lixo, já que não têm mais reparo.

Com relação aos dispositivos móveis pesquisados (sobretudo os laptops), enfatizamos que as 

ações  adotadas  pelas  empresas  indicam  que  o  objetivo  principal  com  os  produtos 

disponibilizados para atender as demandas dos programas foi com a redução dos custos de 

produção, com a montagem de máquinas de baixo poder computacional – também por isso 

“fechadas”,  já  que  não  poderiam  sofrer  grandes  alterações  em  virtude  do  seu  limitado 

hardware –,  que tivessem condições  para rodar  minimamente os  softwares que já  vieram 

embutidos (situação mais crítica no laptop Classmate).

Especificamente sobre o YPY, “[...] denominado Tablet Educacional [...]” (BRASIL, 2012c, p. 

1),  fazem  falta  alguns  itens  básicos  que  não  foram  especificados  no  edital,  como,  por 

exemplo,  a  iluminação  por  flash,  ao  menos  na  câmera  frontal,  para  vídeos  e  fotos  em 

ambientes com pouca luminosidade, a possibilidade de uma conexão extra à internet (como o 

3G), entre outros. Além do mais, a garantia escolhida também foi do tipo “balcão”, com a 

necessidade, de envio do produto a uma assistência autorizada, com a vencedora da licitação 

assumindo as despesas de deslocamento somente no primeiro ano.
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Destacamos ainda que algumas indicações do Projeto Base do UCA (BRASIL, 2007b, p. 4) – 

cujo texto define que “A visão predominante deste documento é a educacional, um dos pilares 

do projeto” – e do relatório Utilização Pedagógica Intensiva das TIC nas Escolas (BRASIL, 

2005) não foram seguidas  pelos  editais  válidos,  dentre  elas  a  garantia  contra  defeitos  de 

fabricação de no mínimo três anos e o suporte técnico em garantia com base na escola (o 

último edital dos laptops e o do tablet, como dissemos, foi do tipo “balcão”), reforçando que 

os citados documentos não foram definidores para as contratações, além da prevalência das 

decisões  técnicas  e  financeiras  ante  as  propostas  pedagógicas.  Também,  algumas  das 

obrigações  listadas  nos  editais  deixaram  de  ser  cumpridas  (algo,  inclusive,  passível  de 

punição), como, por exemplo, a de que tanto o sistema operacional, quanto os aplicativos 

fossem livres e de código aberto: o laptop Mobo veio com alguns aplicativos registrados em 

copyright  (que não é uma licença aberta), e o Metasys, apesar de ter um kernel Linux, não 

possui  algumas  das  características  de  um  software livre,  não  podendo  ser,  portanto, 

considerado como tal.

Notável também foi a diminuição no valor dos  laptops da empresa vencedora do primeiro 

edital,  o  que  evidencia  a  margem  que  a  mesma  dispunha  para  ofertar  preços  mais 

competitivos. Os inicialmente R$  1.099,00 pedidos por cada equipamento foram reduzidos 

para  aproximadamente  R$ 654,00 após  a  realização da  fase  de  lances  que  classificou  os 

licitantes. Esta situação motivou algumas considerações feitas no relatório da  Câmara dos 

Deputados  sobre  a  primeira  fase  do  Projeto  UCA (2008,  p.  130),  dentre  elas  “[...]  a 

necessidade  de maior  clareza  na  composição dos  custos  formadores  dos  preços  ofertados 

pelos fornecedores, bem como da identificação de mecanismos que propiciem a redução de 

tais valores [...]”.

Obviamente, reduzir custos (para maximizar os lucros) é uma preocupação das organizações 

econômicas  em um mercado  capitalista,  o  que  não  poderia  ser  diferente  já  que  não  são 

entidades filantrópicas – consequentemente, o comportamento natural das empresas foi o de 

formular propostas com preços mais competitivos, simplificando os dispositivos ao máximo, 

tendo como horizonte as exigências dos editais. Entretanto, reiteramos que essa não deveria 

ser a principal preocupação de uma gestão educacional pública quando da implementação de 

projetos  voltados  à  Educação,  a  ponto  de  “adequar”  essas  tecnologias  contemporâneas, 

potenciais  produtoras  de  linguagens  e  comunicação,  essencialmente  proposicionais  e 

estruturantes, embutindo softwares específicos e padronizados, bloqueando e limitando estes 

equipamentos  para  que  sejam  considerados  educacionais  ou  pedagógicos.  O  custo  dos 

dispositivos é importante, sem dúvida, mas não pode ser o definidor da Educação em uma 
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sociedade permeada pelas tecnologias digitais (especialmente se a intenção for instaurar uma 

nova  dinâmica  de  ensino),  em  que  os  equipamentos  precisam  atender  a  diversidade  de 

contextos em que as escolas estão inseridas além das distintas propostas metodológicas dos 

professores.

Afora a necessidade de aparelhos com custo reduzido para a aquisição de grandes volumes 

(BRASIL,  2007b),  quais  teriam  sido  os  argumentos  para  a  exigência  de  máquinas  tão 

específicas, simplificadas e fechadas? Uma das hipóteses poderia ser a intenção de dificultar 

furtos e roubos: um equipamento diferente dos tipicamente encontrados em lojas (com cores 

incomuns,  logomarca  do  MEC,  componentes  especificos,  além de  tecnicamente  inferior) 

talvez fosse conveniente para não despertar interesses alheios, tornando-o sem valor para o 

mercado paralelo, inibindo assim a pilhagem. Esse argumento foi utilizado, por exemplo, em 

reuniões  com  alunos,  seus  responsáveis  e  a  gestão  escolar  em  uma  das  instituições 

pesquisadas por Cordeiro (2014), também com a intenção de organizar a comunidade em prol 

da  segurança  das  crianças  que  passaram a  circular  com os  laptops.  Além desta  ser  uma 

questão de segurança pública, que exige outros tipos de intervenção, promover encontros para 

conscientizar professores, alunos e seus responsáveis, como as organizadas pela pela citada 

escola,  e  também  indicadas  pelo  relatório  Utilização  Pedagógica  Intensiva  das  TIC  nas 

Escolas (BRASIL, 2005), teriam mais efeitos práticos que a descaracterização, especialmente 

a técnica, dos equipamentos.

Uma justificativa que também poderia ser utilizada para a lógica fechada dos dispositivos 

seria a de não trazer mais transtornos ao trabalho docente. Por serem aparelhos, a priori, de 

gestão  individual  (modelo  um a  um –  apesar  de  que  em diversas  escolas  o  número  de 

equipamentos  foi  insuficiente  para  atender  a  todos),  a  possibilidade  de  explorações  mais 

aprofundadas (instalar/desinstalar aplicativos, substituir o sistema operacional, entre outros) 

seria um complicador a mais para o professor, que, sem formação adequada, teria que lidar 

com situações inesperadas (fora do “roteiro”) ao desenvolver determinadas atividades com os 

alunos. Neste caso, a própria diversidade de acontecimentos serviria como percurso formativo 

e de aprendizado, oportunizando ao professor apresentar, e participar, de novas dinâmicas que 

rompessem com a linearidade estabelecida nas  instituições de ensino,  que valorizassem o 

diálogo e o pensamento crítico, propiciando aos docentes, inclusive, potenciais momentos de 

intenso  aprendizado  tecnológico  com seus  alunos.  Por  isso,  mais  uma  vez,  chamamos  a 

atenção  para  a  importância  da  formação  docente:  uma  formação  que  promova  uma 

consciência crítica e favoreça a tomada de decisões, e que, sobretudo, fortaleça o professor, 

reforçando que este não necessita receber tudo pronto, precisa ser sujeito agente.
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Já as restrições de gastos, impostas pela adequação orçamentária, aparentam igualmente ter 

sido motivadoras das especificações limitadas dos dispositivos, pois a alocação de recursos 

para o pagamento dos bens precisava atender aos preceitos das leis 8.666/93 (BRASIL, 1993) 

e de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000), e, por certo, houve cuidado com os custos no 

momento da caracterização dos dispositivos e da elaboração dos editais, inclusive porque os 

profissionais que confeccionam esses documentos, em geral, possuem expertise em suas áreas 

de atuação, além do que também são previstas punições para o agente comprador que não 

atentar para as normas legais, como sinalizado pelo art. 14 da lei de licitações: “Nenhuma 

compra  será  feita  sem a  adequada caracterização de  seu  objeto  e  indicação dos  recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 

lhe  tiver  dado  causa”  (BRASIL,  1993,  p.1).  No  entanto,  é  importante  observar  que  as 

supracitadas leis não proíbem a criação de novas despesas, mas determinam que sejam estas 

mantidas  sob  controle,  visando  respeitar  uma  determinada  proporcionalidade  com  a 

arrecadação,  observando  que  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  “[...]  pressupõe  a  ação 

planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 

e despesas [...]” (BRASIL, 2000, p.1).

Entretanto,  “custo” é  algo relativo e algumas “economias” são questionáveis.  O preço de 

compra de um bem representa apenas parte dos gastos,  sendo que não necessariamente a 

proposta  mais  vantajosa  será  a  que  apresentar  o  menor  valor  de  aquisição,  pois  outras 

variáveis devem ser consideradas, como, por exemplo, as inconveniências que trazem para 

quem  utiliza  o  produto  junto  à  sua  durabilidade,  principalmente  no  caso  dos  eletro-

eletrônicos.

Consideramos  que  na  elaboração  dos  documentos  que  orientaram  os  programas  houve 

preocupação quanto às estratégias para a aquisição dos dispositivos, com especial cuidado 

com a redução do custo destes, porém, sem a mesma atenção quanto ao planejamento da 

continuidade, como, por exemplo, especificar máquinas de melhor qualidade. Com o término 

da  garantia,  a  questão  da  manutenção  foi  colocada  sob  responsabilidade  dos  gestores 

escolares, que, sem condições de dispensar os cuidados técnicos necessários (seja por falta de 

recursos  financeiros  ou  dificuldade  com  peças  de  reposição  e  mão-de-obra  adequada, 

principalmente nos municípios mais afastados dos grandes centros, dentre outros), passaram a 

ser depósitos de lixo tecnológico. Coelho (2014) ilustra tal fato ao citar um e-mail enviado em 

outubro de 2013 por uma das professoras formadoras que participou do Projeto UCA:
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A escola está com um amontoado de uquinha130 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 esta pedindo ajuda, 
pois não tem espaço para armazenar 'lixo'. (COELHO, 2014, p. 153).

Quando  mencionamos  máquinas  de  melhor  qualidade,  obviamente  não  nos  referimos  a 

aparelhos “topo de linha” – a propósito, comumente este é o tipo de equipamento que as 

empresas  querem  vender:  o  mais  avançado,  o  mais  recheado  de  recursos  (alguns 

dispensáveis), o mais caro (ou o que traga maior retorno financeiro, uma melhor margem de 

lucro) –, geralmente com um sistema operacional proprietário embutido, com alguns artifícios 

de bloqueio que dificultam a instalação de outros sistemas, dentre outras questões.

Como exemplo desses mecanismos de bloqueio, indicamos uma reflexão sobre o manifesto131 

da  Free Software Foundation a respeito da tentativa de restringir  a utilização de sistemas 

livres em computadores. Segundo a FSF, a Microsoft, quando do lançamento do Windows 8, 

anunciou que os fabricantes de hardware que quisessem vender computadores com o selo de 

compatibilidade  com  o  seu  sistema  operacional,  deveriam  implementar  um  artifício  de 

proteção  que  impedisse  a  instalação  de  outros  sistemas,  com  o  objetivo  de  aumentar  a 

segurança, o que ficou conhecido como Secure Boot (inicialização segura, em tradução livre). 

A preocupação da FSF com a implantação desta medida pelos fabricantes de  hardware se 

justifica, principalmente caso ela venha a impedir a utilização de quaisquer outros sistemas 

operacionais que não sejam da Microsoft.

Entretanto, em nossas experiências com a instalação de sistemas operacionais, encontramos 

diversos equipamentos (de  desktops a  laptops), de vários fabricantes, que implementaram a 

citada restrição; entretanto, ela é reversível (ao menos até o momento), tanto que não nos 

impediu  de  prosseguir  com  a  instalação  de  sistemas  GNU/Linux  em  máquinas  que 

originalmente vieram com sistemas Windows. Porém, consideramos de extrema importância a 

declaração da FSF, pois entendemos que essa medida restritiva, além de ferir a liberdade de 

quem deseja optar por quaisquer outros sistemas operacionais nos seus equipamentos, pode 

futuramente  ser  ampliada  para  um  artifício  de  bloqueio  irreversível,  principalmente  em 

virtude  da  força  comercial  e  do  poder  econômico  que  o  citado  fabricante  de  softwares 

proprietários possui.

130 “Uquinha” foi o apelido dado ao laptop UCA.
131 Disponível em: <http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/statement-pt-br>. Acesso em: 
10 nov. 2014.
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Entendemos que essa pespectiva de máquina fechada, “protegida”, por mais avançado que 

seja  o  equipamento,  que  não pode ser  livremente  investigada  e  reconfigurada,  que  esteja 

envolta por travas, sejam elas licenças de copyright ou que bloqueiem o hardware, não seja 

interessante  para  a  Educação  por  limitar  o  potencial  exploratório  e  criativo  de  alunos  e 

professores, restringindo a criação de metodologias que poderiam proporcionar a construção 

de novas aprendizagens, e, principalmente, por reforçar uma lógica centrada na distribuição e 

reprodução,  que  condiciona  às  comunidades  escolares  a  utilizarem apenas  o  que  lhes  foi 

entregue pronto.

No caso dos dispositivos móveis, a busca pela proposta mais vantajosa à gestão pública (como 

determina a Lei nº 8.666/93) tendo como foco o menor preço final dos equipamentos teria que 

ser repensada, uma vez que o custo dos dispositivos não se traduziu, necessariamente, em 

economia  de recursos  públicos.  Diante  dos  relatos  de defeitos  nos  equipamentos,  alguns, 

inclusive,  ainda  em  período  de  garantia,  problemas  de  desempenho,  dificuldade  de 

manutenção em virtude da exclusividade de alguns componentes, além de falhas em geral 

(como travamentos, problemas ergonômicos, limitações técnicas), consideramos que a relação 

custo-benefício  foi  comprometida.  Optar  por  aparelhos  melhores,  buscando  um equilíbrio 

entre desempenho e qualidade técnica,  que proporcionasse a instalação de outros sistemas 

operacionais  e  aplicativos,  além  de  contar  com  uma  maior  disponibilidade  de  peças  de 

reposição à venda no mercado para facilitar e reduzir os custos de manutenção, e ainda dispor 

de períodos de garantia e assistência técnica mais longos, tenderia a proporcionar uma maior 

vida útil dos dispositivos nas escolas.

5.2 Do discurso à realidade: o que as análises apontam

Historicamente, como afirma Saviani (2007, 2008), a Educação brasileira padece com a falta 

de recursos, situação que compromete a implementação de políticas públicas e programas de 

governo, que em diversos casos, como discutimos no decorrer desta pesquisa, não conseguem 

alcançar  as  metas  propostas,  sendo  justamente  a  insuficiência  de  investimentos  um  dos 

motivos para a baixa qualidade de diversas dessas ações.

Uma  das  discussões  que  há  tempos  frequenta  a  pauta  como  elemento  providencial  para 

amenizar a escassez de recursos é ampliar a cota do Produto Interno Bruto (PIB132) para o 

investimento público em Educação. Saviani (2007, 2008) já propunha no ano de 1997, para o 

132 Resumidamente, é um indicador econômico que caracteriza a soma dos valores de todos os bens e serviços 
produzidos  em  uma  região  (um  País,  por  exemplo)  durante  determinado  período  de  tempo  (um  ano,  por 
exemplo).
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Plano Nacional de Educação (PNE), que o percentual do PIB investido em Educação passasse 

de 4% para 8%, com a intenção de posicionar o Brasil entre os países que mais investiam, 

como Suécia (8,8%), Noruega (8,7%), Canadá (7,6%) e os EUA (7,5%), de acordo com dados 

divulgados pelo próprio MEC em sua proposta para o PNE. Entretanto, como dados do INEP 

(BRASIL, 2014c) demonstram, apesar do nível de investimento em Educação com relação ao 

PIB ter crescido, de 3,9% em 2000 (início da série histórica produzida pelo Instituto) para 

5,1% em 2010, ainda estava aquém do que fora proposto.

Somente  em  2014,  após  pressões,  principalmente,  de  áreas  ligadas  a  Educação  e  aos 

movimentos sociais, o Congresso Nacional aprovou no PNE 2011-2020 – sancionado pela 

presidenta  Dilma  Roussef  –,  dentre  outras  metas,  que  a  aplicação  mínima  do  PIB  em 

Educação cresceria gradualmente, dos 5,3% investidos em 2014 até o patamar de 10% em 

2020  (BRASIL,  2014d).  Entretanto,  esses  números,  por  mais  que  representem  um 

considerável avanço, devem ser recebidos com contida euforia. Primeiro, embora o projeto 

possa posicionar o Brasil um pouco acima dos níveis históricos das nações que mais investem 

em educação, esses mesmos países, como nos lembra Saviani (2007), já possuem sistemas de 

ensino  consolidados,  erradicaram  o  analfabetismo  e  universalizaram  a  educação  básica, 

diferentemente da nossa realidade, já que ainda precisamos trilhar esses caminhos. Segundo, 

mas  não  menos  importante,  temos  também  o  nosso  histórico  de  políticas  públicas 

educacionais  desconexas,  isoladas  e  sem  continuidade,  além  de  outros  problemas 

generalizados,  especialmente  relacionados  a  falhas  na  gestão  pública,  que  prejudicam um 

melhor aproveitamento financeiro, indicando que não basta aumentar os investimentos se não 

houver uma gestão cuidadosa, contínua e qualificada dos  recursos públicos.

Não  se  pode  assegurar  que  a  contenção  de  investimento  nos  programas  de  inserção  das 

tecnologias  digitais  nas  escolas  públicas  teve,  necessariamente,  relação  direta  com  a 

insuficiência de arrecadação ou mesmo com a disponibilidade de recursos nos cofres públicos, 

uma vez que temos recorrentes situações na Administração Pública que apontam deficiências 

de planejamento e/ou de gestão administrativa. Para citar apenas um exemplo, enquanto o 

Governo Federal promove restrições orçamentárias às universidades133 e institutos federais134, 

com previsões de cortes de até 45% nos investimentos, projeta a transferência de recursos 

para companhias  privadas  – seja  abrindo mão de parte  do patrimônio público ou mesmo 

através do perdão de multas não pagas (incluindo a venda ilegal dos bens reversíveis, muito 
133 Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,federais-devem-ter-corte-de-ate-45-nos-
investimentos,10000068526>. Acesso em: 22 dez. 2016.
134 Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/tf_carreira/2016/09/25/tf_carreira_interna,550353/como-ficam-os-institutos-federais.shtml>. Acesso 
em: 22 dez. 2016.
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em virtude  da  carência  de  regulação)  –,  como nos  episódios  envolvendo as  empresas  de 

telecom, dentre diversas outras ocorrências.

No caso dos dispositivos móveis, o governo promoveu ações de inserção dos equipamentos 

mesmo  com  inúmeras  escolas  apresentando  precárias  infraestruturas,  de  rede  elétrica  à 

lentidão (ou mesmo falta)  dos  links internet  – fundamentais  para explorar  amplamente as 

potencialidades  relacionadas  à  mobilidade  dos  dispositivos  –,  inclusive,  com  parte  das 

instituições do País nem mesmo tendo acesso regular ao fornecimento de energia elétrica, 

como comprovam dados da pesquisa TIC Educação 2013 (CGI, 2013), que demonstram que 

em 2013, ano de encerramento do contrato de fornecimento do primeiro edital dos  tablets, 

15% das escolas pesquisadas (sendo o maior percentual, 25%, na região nordeste) ainda não 

dispunham de energia elétrica de maneira permanente.

Além disso, embora estimativas apontassem que menos de 2% dos alunos tinha recebido os 

laptops (CIEGLINSKI,  2012;  COMPUTERWORLD,  2012),  o  Governo  Federal  resolveu 

apostar em um novo aparelho (no caso, o tablet) sem ter sanado ou mesmo apontado soluções 

para as insuficiências das ações anteriores de inserção dos dispositivos móveis, como se, ao 

invés de estimular a inovação tecnológica, quisesse acompanhar os “modismos” do mercado 

(ou mesmo inserir um equipamento mais barato), orientados pela obsolescência, criando nova 

onda  de  expectativas  e  incertezas  a  respeito  do  planejamento  pedagógico,  da  formação 

docente, da aquisição e manutenção dos equipamentos, da adequação da infraestrutura nas 

escolas, e até mesmo sobre qual seria a próxima tecnologia adotada. Ainda, tanto o FNDE 

quanto o MEC, de acordo com Queiroz (2015), mesmo após o gasto de cerca de R$ 330 

milhões na aquisição dos laptops e tablets, desconhecem para onde foram os equipamentos, e 

se os fabricantes cumpriram as metas de distribuição e de assistência técnica, nem ao menos 

quantos dispositivos ainda funcionam.

Como resultado das fragilidades de planejamento, além das diversas questões já apontadas no 

decorrer  desta  tese,  temos  ainda  variados  relatos  quanto  à  insuficiência  dos  dispositivos 

móveis  dos  programas,  o  que acabou desmotivando muitos  dos  interagentes  a  utilizá-los, 

dando  preferência,  quando  dispunham desta  opção,  aos  seus  aparelhos  particulares.  Para 

exemplificar, trazemos o estudo de Fantin (2015, p. 195 e p. 198), que analisou as percepções 

dos estudantes sobre o uso dos laptops em algumas das escolas que participaram do Projeto 

UCA na Bahia e Santa Catarina, apontando, inclusive, variados relatos a respeito da falta de 

motivação para usar o dispositivo, dentre eles: “Porque o UCA demora demais para carregar a 

internet [...]”, e “[...] no computador é tudo muito pequeno [...]”, além do que “[...] a tela do 

UCA é muito pequena e é complicado escrever”, “[...] demora um ano para salvar!”, e “[...] a 
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gente pega do conserto, daí estraga de novo, daí manda arrumar, volta, e estraga de novo [...]”, 

e ainda a predileção de que o dispositivo “[...]  fosse um notebook normal”,  dentre outros 

depoimentos. A autora aponta ainda que em torno de 43% dos aparelhos de uma determinada 

escola foram afetados, com “[...]  a falta de manutenção dos laptops e com a ausência de 

conserto”  (2015,  p.  198),  e  conclui  o  seu  estudo  observando  que  o  laptop estaria  mais 

adequado a discentes dos anos iniciais (entre seis e dez anos), que reclamaram menos dos 

limites do aparelho que os estudantes mais velhos.

Os  relatos  de  inadequação  dos  dispositivos  se  repetem  em  outras  pesquisas, 

independentemente dos contextos socioeconômicos e culturais em que as escolas investigadas 

estivessem inseridas. Cordeiro (2014) – cuja pesquisa, como já detalhamos, teve como campo 

três escolas públicas nas cidades de Aracaju (Se) e Salvador (Ba) –, por exemplo, relata que, 

conforme os  laptops que chegaram às escolas via o Projeto UCA apresentavam defeito, ou 

mesmo em virtude da internet local ser muito lenta,  os dispositivos eram preteridos pelos 

telefones  celulares  pessoais  trazidos  pelos  interagentes,  que  muitas  vezes  tinham  maior 

capacidade  de  memória  e  acesso  mais  rápido  à  internet,  dispondo  de  aplicativos  que 

possibilitavam a comunicação, jogos, e acesso às redes sociais, além de não ter problemas 

com o carregamento das baterias, que já vinham abastecidas de casa.

Já  Cardoso  et  al.  (2013)  relatam em  sua  pesquisa  –  que  envolveu  1.645  pessoas,  entre 

professores, alunos do 6º ao 9º ano, seus responsáveis e também os gestores de oito das onze 

escolas de Santa Catarina contempladas pelo PROUCA – que a maioria dos docentes (sem 

apresentar valores) declarou que não utilizava os laptops disponibilizados, preferindo os seus 

aparelhos pessoais.

Neves e Cardoso (2013) – cuja pesquisa envolveu os tablets distribuídos aos professores do 

Ensino Médio do Distrito Federal em 2013 –, por sua vez, relatam que, de acordo com dados 

do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio (SisGePat) da Secretaria de Estado de Educação 

do  Distrito  Federal  (SEDF),  dos  três  mil  aparelhos  disponibilizados,  apenas  1900  foram 

retirados, sendo que destes, 240 foram devolvidos (100 por apresentarem algum defeito e os 

demais  sem  justificativa).  Dos  questionários  enviados  pelos  pesquisadores  à  1.337 

professores, somente 14 foram respondidos e devolvidos. Deste universo, os autores teceram 

algumas  análises,  dentre  as  quais  destacamos as  que  nos  interessam para  nossa pesquisa: 

todos receberam o  tablet, mas nenhum utilizava o recurso em sala de aula. Os argumentos 

colhidos pelos autores vão desde o sentimento de despreparo docente (9 dos 14 professores 

que  responderam  a  pesquisa  estavam  inscritos  no  curso  de  formação  para  o  uso  do 

equipamento)  à  desmotivação em usar  os  aparelhos  disponibilizados,  seja  por  deficiência 
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técnica ou mesmo por defeito do dispositivo. Os autores analisaram também os motivos para 

os professores devolverem os aparelhos, destacando que “[...] uma das justificativas unânimes 

para a devolução é a qualidade do aparelho, que não atende às expectativas da grande maioria 

dos professores” (NEVES; CARDOSO, 2013, p. 17).

Lamentavelmente, estes relatos evidenciam uma situação corriqueira em nosso País: aqueles 

com maior poder aquisitivo dispõem de melhores condições para explorar as potencialidades 

do contexto digital, tanto no que diz respeito ao acesso aos dispositivos quanto a possibilidade 

de dispor de conexões internet de qualidade, enquanto aos demais, que não possuem recursos 

financeiros para ter o seu próprio aparelho, resta aceitar aquilo que lhes é oferecido pelas 

políticas públicas, ampliando a série de injustiças sociais que nossa sociedade perpetua.

O  laptop XO  da  OLPC,  embora  também  possuísse  limitações  técnicas  e  diversas 

especificidades  –  inclusive  nem mesmo  participou  do  pregão  que  definiu  a  compra  dos 

primeiros  laptops, já que não alcançou um preço competitivo –, ao menos sustentava uma 

proposta educacional explícita, inspirada nos conceitos da teoria Construcionista de Seymour 

Papert,  que  foi  desenvolvida  com  base  nos  estudos  de  Jean  Piaget  sobre  a  teoria  da 

aprendizagem  Construtivista  (OLPC,  2011,  tradução  nossa).  No  Construtivismo,  o 

conhecimento não é algo a ser transferido; assim, o aluno é o responsável pela sua própria 

aprendizagem;  enquanto  que  para  o  Construcionismo  de  Papert  o  aluno  constrói 

conhecimento  ao  executar  uma determinada  tarefa,  usando apenas  o  seu  conhecimento  e 

engenhosidade  (CARDOSO;  BARANAUSKAS,  2009).  Também  tiveram  destacada 

relevância no projeto da OLPC as propostas de Alan Kay para o uso de computadores na 

educação infantil, que deu origem no fim da década de 1960 ao Dynabook, um computador 

portátil para o uso educacional por crianças (MIRANDA et al., 2007).

Em sua proposta,  a OLPC aparentou ter cuidado em criar um dispositivo coerente com o 

público que iria utilizá-lo, sendo que um dos seus princípios era ter um equipamento de baixo 

custo voltado para crianças entre 4 e 12 anos. O sistema operacional do XO era baseado na 

distribuição GNU/Linux Fedora, dotado de uma interface gráfica (Sugar) projetada para ser 

utilizada por crianças, cujos  softwares instalados eram de código aberto e tinham propósito 

educacional.  Também  vinham  instalados  no  laptop navegadores  web,  ferramentas  para 

desenho e composição musical,  dentre outros aplicativos (CARDOSO; BARANAUSKAS, 

2009).

Já com relação aos dispositivos móveis do Projeto UCA e dos Programas Proinfo Integrado e 

PROUCA, com todas  as  suas  limitações  e  especificidades,  que foram propostos  para  um 

público mais amplo (estudantes a partir dos seis anos de idade e seus familiares, no caso dos 
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laptops,  e  os  tablets para  os  professores),  qual  seria  a  justificativa  para  a  designação 

“educacional”? O que os torna educacionais? São máquinas propositadamente simplificadas, 

bloqueadas e repletas de aplicativos ditos educativos (especialmente os laptops), reduzidas de 

artefatos potencialmente proposicionais, comunicacionais e de produção de conhecimento a 

dispositivos com uma finalidade específica, a ponto de servirem basicamente a um propósito 

considerado educacional. O educativo passa a ter o foco no objeto e não nas práticas.

É esse processo restritivo, que tolhe o potencial dos equipamentos para que tenham acesso 

“formal” à escola, que entendemos como a “pedagogização” dos dispositivos móveis. Uma 

concepção que compreende que “embarcar” a pedagogia nos aparelhos seja suficiente para 

atender às demandas educativas escolares contemporâneas. Para nós, perde-se todo o sentido 

“aprisionar”  uma  tecnologia  computacional,  multimídia,  multilinguagem,  reduzindo  suas 

potencialidades  para  criar  artefatos  quase  que  exclusivos  para  que  sejam  limitados  aos 

mesmos  processos  educacionais,  ordenados  e  lineares,  historicamente  consolidados  nas 

escolas.

Entendemos que as políticas e programas para a inserção dos dispositivos móveis nas escolas 

públicas  deveriam ter  como horizonte  não os  aparelhos  mais  avançados  (e  caros),  muito 

menos  àqueles  que  conseguem  suportar  apenas  um  pacote  fechado  de  softwares já 

previamente instalados (como se isto bastasse para a Educação). A questão não se resume a 

rechear a escola com máquinas, mas sim o que faremos com elas. Não adiantaria dispor dos 

dispositivos mais avançados, dotados dos melhores recursos técnicos, se estes forem usados 

apenas em práticas reprodutoras de conteúdos para memorização, em uma perspectiva de uso 

e  consumo,  sem  valorizar  as  potencialidades  de  autoria,  de  construção  colaborativa,  de 

produção e socialização do conhecimento que as tecnologias digitais proporcionam.

Essas ações de inserção das tecnologias digitais nas escolas precisam ser revistas. Carecem 

pensar em máquinas mais coerentes, que partissem de uma concepção fechada, que induz ao 

consumo e inibe ações de autoria, para outra mais aberta, que favorecesse a construção de 

conhecimentos,  que  não  fosse  voltada  para  atender  a  objetivos  pré-definidos. Deveriam 

propor  dispositivos  que  suportassem  sistemas  livres  e  não  apenas  sistemas  operacionais 

específicos, baseados em software livre, porém “remasterizados” (como no caso dos laptops) 

ou criados especificamente para rodar em equipamentos de baixa performance. Dispositivos 

que dessem conta de trabalhar  com as  distintas  metodologias  propostas  pelos  professores 

(mesmo  supondo  que  alguns  não  venham  a  indicar  abordagens  diferenciadas  com  as 

tecnologias digitais em suas atividades – até porque, em geral, como já citamos, não têm 

oportunidade de formação para tal –, mas ao menos teriam a possibilidade), que fossem além 
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do aprendizado meramente  técnico  e  operacional  voltado a  capacitação instrumental  para 

suprir demandas do mercado de trabalho.

Por isso é que enfatizamos que, para dar conta desses requisitos, os dispositivos direcionados 

às  escolas  tenham qualidade  técnica  e,  especialmente,  mantenham sua  essência  enquanto 

máquinas proposicionais, potencializadoras de novas linguagens e de cultura, estruturantes de 

processos,  incluindo os de ensino e aprendizagem, sem simplificações ou adequações que 

descaracterizem o equipamento e o limitem a uma máquina de transmissão e reprodução. 

Neste  sentido,  entendemos  que,  para  que  alcancem  diferente  qualidade  educacional,  os 

dispositivos  móveis  enviados  às  escolas  precisariam  não  ser  educacionais,  no  sentido 

tradicional  da  palavra;  ou  seja,  essas  tecnologias  digitais  precisam  manter  as  suas 

potencialidades comunicativa e informacional, de processar e criar significados, de construir e 

possibilitar  a  socialização de  novos  conhecimentos.  Os computadores  têm que ser  o  que 

quisermos que eles sejam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: o diálogo precisa continuar

Especialmente  nas  últimas  décadas,  passamos  por  frequentes  e  cada  vez  mais  rápidas 

mudanças,  em que o advento e a  evolução contínua das tecnologias digitais  vêm criando 

novos espaços e tempos, reduzindo distâncias, produzindo mudanças culturais, alterando e 

estimulando novos costumes e práticas sociais. Mais recentemente, a  mobilidade mudou a 

forma como interagimos, entre nós e com as tecnologias digitais, uma vez que, por possibilitar 

que estejamos todo o tempo com os dispositivos, sejam celulares,  smartphones,  laptops  ou 

tablets, juntamente com o acesso móvel à internet, podemos, ao menos potencialmente, nos 

informar, comunicar, produzir e socializar variados tipos de mensagens e conteúdos, além de 

realizar diversas outras atividades, independente do momento e local em que estejamos.

A presença  dos  dispositivos  móveis  também  apresenta  inúmeras  possibilidades  para  os 

processos de ensino e aprendizado. Nesse contexto, atentos ao crescimento das tecnologias 

digitais móveis na sociedade, nossos gestores educacionais procuram inserí-las nas escolas do 

País,  através  da criação de políticas públicas  e programas,  como os que  disponibilizaram 

laptops e tablets, qualificados como educacionais, para alunos e professores da rede pública 

de  ensino.  Entretanto,  percebemos  que  esses  dispositivos,  que  chegaram às  escolas  via  o 

Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e os Programas Proinfo Integrado e PROUCA, 

possuem características  técnicas  e  conceituais  específicas,  tanto com relação ao  hardware 

quanto  aos  softwares neles  embarcados,  distintas  de  outros  equipamentos  tradicionais 

similares, disponíveis no mercado para serem livremente adiquiridos por qualquer cidadão.

Buscando compreender quais  os motivos para a  caracterização específica dos dispositivos 

móveis que chegaram às escolas através da fase Piloto do Projeto UCA e  dos programas 

citados,  com o intuito  de identificar  e  analisar  as  concepções  de educação envolvidas  na 

definição dessas características, investigamos os principais atributos técnicos e conceituais 

destes dispositivos.

No  decurso  da  pesquisa,  surgiram  os  seguintes  questionamentos:  quais  as  principais 

limitações dos dispositivos móveis destinados às escolas pela fase Piloto do Projeto UCA e 

pelos Programas Proinfo Integrado e PROUCA? Estes foram concebidos de acordo com o 

especificado em seus editais? Essas ações de inserção dos dispositivos móveis nas escolas 

favoreceram a imersão dos alunos e professores no contexto digital? O que estes dispositivos 

têm de singular para ser classificados como educacionais?

A partir  destes  questionamentos,  desenvolvemos  nossa  tese,  tendo  como base  a  seguinte 

questão principal: quais as concepções de educação presentes nos programas de inserção das 
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tecnologias digitais na Educação que determinaram as características técnicas e conceituais 

dos  dispositivos  móveis  disponibilizados  para  as  escolas  públicas?  Seriam  necessárias 

características específicas, como as encontradas nos citados dispositivos, tanto de  hardware 

quanto de software, para que estes fossem destinados às escolas?

Com base em nossa pesquisa, podemos apontar que o baixo custo foi fortemente determinante 

para  a  caracterização  dos  dispositivos,  prevalecendo  sobre  outros  aspectos,  como  o 

desempenho,  a  ergonomia,  a  usabilidade,  durabilidade,  dentre  outros,  o  que  denota  a 

necessidade de maior atenção quanto a relação custo-benefício quando da especificação dos 

equipamentos para as escolas públicas, com o intuito de buscar pela proposta mais vantajosa à 

gestão pública (como prescrito  na Lei nº 8.666).  No caso dos  laptops,  o baixo custo dos 

equipamentos preponderou, inclusive, sobre algumas indicações postas em documentos cuja 

perspectiva principal anunciada era a educacional (como o Projeto Base do UCA (BRASIL, 

2007b)),  ressaltando  problemas  de  diálogo entre  as  áreas  técnica  e  pedagógica  durante  o 

processo de desenvolvimento das propostas para os dispositivos “educacionais”.

Dentre  outros  elementos constatados,  temos também a dificuldade de articulação  entre  as 

ações do Governo Federal para a inserção das tecnologias digitais nas escolas, que institui 

diversos programas, em geral dispersos, que são criados e em pouco tempo descaracterizados 

ou mesmo extintos, principalmente quando da sucessão dos dirigentes políticos, indicando 

problemas de planejamento, inclusive quanto a escassez de investimentos e/ou o descuido 

com  relação  à  continuidade  dos  projetos  de  tecnologia  e  Educação.  Como  exemplo, 

destacamos  a  inserção  dos  dispositivos  móveis  desvinculada  da  instalação  das  conexões 

internet banda larga, que foi deixada comodamente a cargo de estados e municípios, a maioria 

sem condições orçamentárias e também disponibilidade técnica para assumir essa e outras 

responsabilidades exigidas como contrapartida pelos programas.

A Educação, como reitera Pretto (2013b), precisa estar estreitamente vinculada às diversas 

áreas,  como  ciência  e  tecnologia,  com  a  cultura,  as  telecomunicações,  dentre  outras. 

Entretanto, a questão da internet é apenas um dos exemplos concretos de como as políticas 

públicas e os programas voltados à Educação e tecnologia no País são desarticulados, não 

dialogam entre si.  As ações que disponibilizaram as tecnologias digitais (dos laboratórios, 

passando  pela  internet,  aos  dispositivos  móveis),  que  deveriam  ser  complementares,  se 

mostraram desconexas, como nos casos em que instituições receberam os  laptops sem ter 

links de  qualidade  (ou mesmo instalações  elétricas  adequadas  para  carregar  a  bateria  dos 

equipamentos),  limitando  os  processos  educativos  ao  desenvolvimento  de  atividades 

relacionadas prioritariamente ao manuseio dos dispositivos e dos softwares embutidos nestes, 
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não  favorecendo  a  imersão  de  alunos  e  professores  no  contexto  digital,  bem  como 

enfraquecendo  a  construção  de  processos  pedagógicos  que  integrassem  e  articulassem  a 

Educação  e  as  questões  sociais,  os  usos  pessoais  das  tecnologias,  os  saberes  e  culturas 

construídos e vividos cotidianamente fora das salas de aula.

Também salientamos a ocorrência dos mesmos problemas, repetidamente nas distintas fases 

dos programas de inserção das tecnologias móveis, mesmo havendo estudos que destacaram 

fragilidades, como, por exemplo, os relatórios da Fundação Pensamento Digital (2010) e da 

Câmara  dos  Deputados  (2008),  inclusive,  com  o  Governo  Federal  adotando  um  novo 

dispositivo,  o  tablet,  sem  ter  resolvido  ou  mesmo  encaminhado  respostas  para  as 

insuficiências das ações anteriores de inserção dos dispositivos nas escolas.

Consideramos de  suma importancia  a  implantação de  projetos  e  programas voltados  para 

viabilizar  o  acesso  aos  artefatos  computacionais  (independente  se  móveis  ou  não), 

principalmente se levarmos em conta que para muitos sujeitos da comunidade escolar esta 

talvez seja a unica oportunidade de dispor dessas tecnologias. Da mesma forma, disponibilizar 

tablets aos professores também foi uma ação oportuna, pois a inovação tecnológica é bem-

vinda  e  os  docentes  precisam  estar  contextualizados,  acompanhando  as  mudanças  e  a 

evolução da sociedade. Porém, é necessário superar a visão instrumentalizante da inserção das 

tecnologias digitais na escola, há muito criticada, de que apenas distribuir e oferecer acesso a 

equipamentos  seja  o  suficiente  para  que  essas  tecnologias  sejam  incorporadas  em  uma 

perspectiva mais ampla, para além da técnica, como potencializadoras para a vivência das 

escolas  no  contexto  digital.  Necessário  também  compreender  que  fomentar nas  escolas 

programas e projetos que não se articulam, que são feitos para ser aplicados em todo País sem 

considerar  as  demandas  de  cada  região  e  sem  atender  as  necessidades  e  interesses  dos 

professores (formação sólida, condições dignas de trabalho, melhores salários, dentre outros), 

não é suficiente para melhorar a qualidade da Educação, sob pena de continuar repetindo os 

mesmos problemas, que se prolongam por anos.

Partindo  da  nossa  concepção  de  educação,  entendemos  que  os  dispositivos  móveis 

“educacionais”  pesquisados,  especialmente  os  laptops,  são  essencialmente  máquinas 

limitadas, repletas de aplicativos, bloqueadas, especificadas para atender a uma necessidade 

pré-determinada,  considerada educativa,  reforçando um modelo pedagógico historicamente 

consolidado e ainda vigente em diversas instituições de ensino, baseado na centralidade, nas 

lógicas do controle do fluxo comunicacional, do conteúdo homogêneo, da memorização e 

repetição.  Nesse contexto,  ratificamos que a questão não é ser “educacional”,  mas qual a 

qualidade, qual o tipo de educação pretendida.
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Assim, a partir das análises tecidas no decurso da pesquisa, foi possível responder aos nossos 

questionamentos. Neste sentido, consideramos que as definições das características técnicas e 

conceituais dos dispositivos móveis disponibilizados para as escolas públicas foram centradas 

em  concepções  de  Educação  que,  ao  se  apropriarem  dessas  tecnologias,  reduziram  suas 

potencialidades.  As limitações dos dispositivos,  que,  reforçamos, foram desenvolvidos em 

consonância com as especificações  técnicas determinadas  na elaboração dos programas,  e 

descritas nos editais de licitação, restringiram as potencialidades dessas tecnologias digitais.

São concepções que não demonstraram priorizar o desenvolvimento de novas dinâmicas nas 

escolas,  indicando  a  intenção  de  instituir  “mais  do  mesmo”,  com as  tecnologias  digitais 

servindo como instrumentos  de apoio ao ensino de disciplinas escolares.  Concepções  que 

entendem que basta o equipamento ter capacidade mínima para executar alguns aplicativos 

que  já  terá  serventia  para  a  Educação  (inclusive,  em  virtude  da  desatenção  quanto  a 

disponibilidade dos links internet), e quanto mais barato for, melhor, mesmo considerando que 

os  dispositivos  móveis  não  foram  necessariamente  máquinas  de  baixo  custo  final,  mas, 

certamente, de baixo desempenho.

Ressaltamos a necessidade e importância de um pensamento estratégico da gestão pública, 

voltado para o desenvolvimento  de políticas  públicas  de Educação e  tecnologia de longo 

prazo, que sustentem a continuidade dos programas. Neste sentido, entendemos ser primordial 

a integração das mídias, dos artefatos, que precisariam ser complementares e não excludentes.

Consideramos que os tablets, aparelhos mais recentes a fazer parte dos programas de inclusão 

dos  dispositivos  móveis  nas  escolas,  embora  práticos,  leves  e  simples  para  transportar  e 

manusear, não são os mais adequados para determinadas práticas, como, por exemplo, digitar 

textos mais longos. Além do mais, existe a dificuldade de reposição de peças quando ocorrem 

defeitos, tanto em virtude dos preços quanto da mão de obra mais especializada. Também, 

melhorar as especificações (upgrade)  desses dispositivos,  dependendo da mudança que se 

queira  implementar,  pode ser inviável,  pois algumas peças  são soldadas e não podem ser 

removidas individualmente.

Por  isso,  entendemos  ser  importante  fortalecer  o  uso  dos  laboratórios,  mas  em  uma 

perspectiva  diferente  da  comumente  adotada  nas  escolas:  sempre  abertos  e  acessíveis, 

enquanto espaços essencialmente coletivos, de uso compartilhado, de integração, de pessoas e 

tecnologias. Com  desktops de alta-performance, de arquitetura aberta (do tipo padrão  IBM 

PC) e softwares livres, com peças e manutenção disponíveis (esta última podendo, inclusive, 

ser desenvolvida localmente, representando um reforço para a economia regional), dotados de 
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dispositivos e programas para edição de áudio e video, capacidade para rodar games, para o 

desenvolvimento de softwares, dentre outros, além de altamente conectados.

Dessa forma,  não seria  necessário colocar  nas  mãos  de cada  aluno e professor  máquinas 

“poderosas”, já que as tarefas mais pesadas e complexas seriam executadas nos laboratórios. 

Neste caso, os aparelhos para uso individual poderiam ser mais simples, com um custo mais 

baixo, como os próprios tablets ou mesmo smartphones, que seriam utilizadas para gravação 

de  áudio  e  vídeos,  fotografias,  acessos  às  redes  sociais  (e  aos  demais  sites e  serviços 

disponíveis na internet), além de diversas outras práticas de comunicação e socialização de 

informações, conteúdos, conhecimentos e ideias, tornando-os, assim, sujeitos de sua própria 

história.
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