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RESUMO

XAVIER, Luiz Guilherme de Souza. O Programa Um Computador por Aluno - PROUCA
- e o ensino de Geografia. 2010. 251 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de
Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
A pesquisa exploratória teve por objetivo analisar o PROUCA a partir dos contextos
da Geografia Escolar, em especial, da vivência dos professores de geografia nos experimentos
pré-pilotos da política pública. A estruturação da pesquisa partiu do princípio de inserção da
informática na educação e da utilização da Internet como ambiente de realização de relações
sociais, econômicas, políticas e culturais, impondo novos desafios à ciência geográfica e à
educação. A pesquisa seguiu a idéia inicial de que o PROUCA faz parte do novo contexto de
políticas públicas de informatização educacional brasileira, considerando as influências
internacionais (EUA e França). O PROUCA foi analisado em seus aspectos estruturais,
políticos e pedagógicos, tendo como objetivo principal, analisar as visões dos docentes de
geografia frente o desafio de adotar novas tecnologias educacionais no cotidiano escolar.
Palavras-chave: Geografia escolar. PROUCA. Ciberespaço. Informática na educação.
Formação de professores.

ABSTRACT

The exploratory research aimed to analyze the PROUCA from the contexts of school
geography, in particular, the experience of teachers of geography in the experiments predrivers of public policy. The structuring of the research assumed inclusion of computers in
education and the use of the Internet as an environment of achievement of social, economic,
political and cultural, imposing new challenges to geographical science and education. The
research followed the initial idea that the PROUCA part of the new political context of public
education computerization agenda, considering the international influences (U.S. and France).
The PROUCA was analyzed in its structural, political and educational, with the main
objective, consider the views of geography teachers face the challenge of adopting new
educational technologies in everyday school life.
Keywords: School geography. PROUCA. Cyberpace. Computers in education. Teacher
education.
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INTRODUÇÃO

O atual momento vivenciado pela sociedade contemporânea representa o grau de
complexidade construído na relação da sociedade com o estágio recente das técnicas.
Não estamos simplesmente tecendo argumentos referentes à caracterização de “meras” e
“pragmáticas próteses” das ações humanas, como qualquer outra ferramenta que não
responde interativamente aos estímulos humanos. O que está em questão é a emergência
de um conjunto de técnicas sob a primazia da ciência e informação, que não envolve
apenas a potencialização das ações corporais, mas também uma nova forma de
produção de idéias, circulação e disponibilização de capitais e serviços.
Essas tecnologias, denominadas da informação e comunicação, nos últimos 30
anos tem sido integradas as dinâmicas da sociedade a partir de uma estrutura em rede
telemática, que ao suportar os diversos fluxos informacionais cada vez mais densos e
heterogêneos, gera o fenômeno social e tecnológico do surgimento e fortalecimento do
ciberespaço, dimensão espacial da sociedade em rede baseado no substrato dos vínculos
mediativos virtualizados, percebidos como “novos entes sociais”.
De certa forma, o surgimento e densificação do ciberespaço não somente
compreende um fenômeno tecnológico, mas social, criadas não somente para responder
as diversas dinâmicas da sociedade, mas também ressignificando diversas formas de
ação,

representação

e

funções

características

das

relações

socioespaciais

contemporâneas.
As relações de influência entre as escalas espaciais global e local estão cada vez
mais intrínsecas e recíprocas, não sendo possível visualizar e analisar esses dois recortes
simplesmente por um processo de hierarquização, mas sim, de complementaridade,
associando ações e tendências globais com as respostas e realizações locais, ou seja, o
local como ponto de articulação específicos e espacializados de acordo com a estrutura
tecnológica existente, e a função que uma determinada localidade ocupa na hierarquia
dos fluxos globais que definem os nós da globalização, principalmente, considerando as
grandes cidades.
Analisando as pesquisas sobre o processo de globalização amparado pelas redes
tecnológicas e as concepções difundidas por diversas teorias científicas, Pires (2001b)
adverte sobre a negligência que muitos autores realizam ao desconsiderarem justamente
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o papel do espaço local nos circuitos globais contemporâneos, principalmente,
considerando a espacialização da produção e serviços transnacionais através da
materialização das redes em condensados tecnológicos localmente específicos.
De acordo com o autor (PIRES, 2001b, p.159), o lugar representado pelas
cidades tem importância fundamental na prestação de serviços para certos tipos de
atividades e funções da economia mundial transnacional, potencializando suas funções
nos novos circuitos globais, pois
Ao contrário do que fora previsto por alguns pesquisadores e analistas, o espaço local
não perdeu sua importância com o desenvolvimento das telecomunicações e das
indústrias de informação. Pari passu a dispersão das atividades econômicas da
globalização, as cidades adquiriram novas formas de composição do capital e de
centralização territorial, associadas aos novos arranjos de gerenciamento e comando
operacional dessas atividades em escala planetária (PIRES, 2001b, p.158).

Podemos afirmar que o cenário econômico mundial vem apresentando mudanças
significativas devido à emergência do ciberespaço. O crescimento do comércio
eletrônico, por exemplo, referencia a importância dessa modalidade de comércio não
somente para ampliar a capacidade de venda de determinadas empresas, hoje
consideradas globais ou transnacionais, mas também, ampliar a espacialização de
serviços antes limitados a determinadas localidades.
As formas de produção, realização do trabalho e composição do capital estão
cada vez mais baseados na intelectualidade, virtualidade e inovação como elementos
determinantes, dada a complexidade dos novos meios tecnológicos, como as novas
relações das empresas com o trabalhador (cada vez mais autônomo) e o consumidor
(cada vez mais participativo na composição final do produto a ser comercializado).
As manifestações culturais adquirem novos suportes e conteúdos. As
comunidades virtuais e redes sociais reúnem indivíduos que compartilham gostos
semelhantes, independente das distâncias. O espaço vivido passa a ser considerado tanto
em seu substrato material, como o imaterial, dada a condição de estabelecimento de
nexos componentes da cotidianidade do individuo no ciberespaço.
As questões sociais ganham contornos relevantes relacionando-se a dimensão
ciberespacial. Considerar as oportunidades de acesso ao ciberespaço representa o
estabelecimento de quem está no centro ou a margem dos fluxos informacionais e
produção social do conhecimento. Projetos de inclusão digital têm sido considerados
como um dos componentes fundamentais para o estabelecimento de equidades
socioculturais.
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Toda essa conjuntura reporta a educação desafios cada vez mais intensos, uma
vez que a educação e a sociedade devem estabelecer um relacionamento de
reciprocidade e não de antagonismo diante da realidade vigente.
No momento atual, é possível perceber que a educação tem sido abarcada pelas
seguintes problemáticas:
1º Responder as novas necessidades de formar mão de obra compatível com os objetos
tecnológicos da sociedade atual, dita da informação e do conhecimento (viés
economicista da educação).
2º Constituir um cenário de veiculação de políticas disseminadoras de padrões globais
de ensino, o que condiciona a educação ao alcance de objetivos verticalmente
estabelecidos, num processo de divisão global de funções e ações (viés reprodutivista de
políticas globais, sem discussões e contextualizações locais).
3º Alcançar padrões avaliativos quantitativamente determinados, o que envolve o
resumo da função da escola às questões performativas, que são considerados como
elementos de transcrição qualitativa do ensino (viés baseado no desempenho e no
aspecto quantitativo per ser sobre o qualitativo).
4º Práticas docentes e espaços escolares integrando as tecnologias informacionais ao
cotidiano escolar (viés minimalista da função docente e do potencial pedagógico das
tecnologias).
Todas essas questões nos levam a seguinte indagação: E a construção do
conhecimento? Pensar em uma educação baseada na construção do conhecimento
requer abdicar da visão tradicional de ensino/aprendizagem e repensar a ação docente, o
que envolve uma reflexão sobre as políticas educacionais, a valorização docente, a
estrutura escolar, a carga-horária, propostas curriculares e critérios avaliativos da
educação, dentre outros.
Acreditar nas NTICs como solução por si só dos problemas educacionais é um
equívoco,

inclusive,

podem

assumir

funções

pragmáticas

diante

da

sua

contextualização.
É inegável o potencial dessas tecnologias. Pensando o ensino de geografia,
podemos citar a cartografia digital, as redes sociais, as imagens de satélites, sites de
laboratórios e de institutos de pesquisa geográfica, animações e vídeos sobre temas
geográficos, e a própria possibilidade do docente criar suas próprias ferramentas
interativas a serem utilizados no processo educacional. Mas também, cabe ressaltar os
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possíveis conflitos envolvendo algumas questões que podem precarizar o conhecimento
de alguns temas geográficos, como o caso de páginas de turismo ou qualquer outro
endereço eletrônico de cunho propagandista que caracteriza lugares e situações sobre
concepções relativistas e simplistas, que ao não serem visualizadas pelos docentes
durante um processo de pesquisa discente, podem ser consideradas como verdade
absoluta e base para a consolidação de determinados “conhecimentos geográficos”.
De uma maneira geral, o que deve ser considerado é se a mudança que se propõe
está relacionada às estruturas físicas das escolas ou da educação como um todo.
Dentro dessa problemática é que se insere essa pesquisa, com objetivo principal
de estabelecer a elucidação das reais mudanças que ocorrem no cotidiano escolar, e em
especial, no ensino de geografia, a partir da materialização de políticas públicas de
informatização escolar, principalmente, o Programa Um Computador por Aluno –
PROUCA, considerando a especificidades das visões dos docentes integrantes dessas
iniciativas preliminares.
Compreender essa situação torna-se importante, tanto para percebermos quais
são os reais impactos das políticas públicas, colocando em evidência quais são as
verdadeiras potencialidades das NTICs conforme vêm sendo empregadas, onde os
contextos em que elas se inserem são fundamentados para a realização de práticas
inovadoras ou o fortalecimento de diversos problemas “comuns” a partir de sua
subutilização, já que a principal meta que deveria ser mudar a educação tem sido
reportada, em diversos casos, para solidificação de um novo mecanismo de circulação e
reprodução do capital, fortalecendo alguns setores industriais e de serviços.
Nesse sentido, a pesquisa foi estruturada em quatro capítulos sequenciais.
No primeiro capítulo é realizada uma reflexão sobre os impactos das novas
técnicas nas dinâmicas espaciais, relatando suas implicações sociais, culturais e
econômicas, bem como, a configuração espacial baseada nos novos objetos técnicos que
demandam um novo agir humano a partir da intrínseca relação construída entre espaço e
ciberespaço.
Mediante a compreensão das mudanças sociais, o capítulo aborda a relação da
educação escolar diante da problemática envolvendo a relação da sociedade e as NTICs.
A questão central se baseia na consideração da escola como instituição que deve realizar
duas importantes mudanças: Educar para sociedade e a partir das potencialidades dos
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recursos tecnológicos que fazem parte dos movimentos sociais e ampliam os horizontes
do ensino e aprendizagem.
Isso não envolve somente o conhecimento das tecnologias e estruturação de
espaços informatizados na escola, mas considerar toda conjuntura que engloba o
cotidiano escolar, pois só dessa maneira é possível imprimir mudanças com o auxílio
tecnológico. Essa questão é traçada de acordo com as especificidades da geografia
escolar, mas integrando-a ao contexto mais abrangente que caracteriza a escola como
um todo, e não segmentada por disciplinas específicas e desarticulada.
No segundo capítulo é realizada uma análise das políticas de informatização
escolar. Inicialmente, foram consideradas as iniciativas internacionais ocorridas nos
EUA e na França, que imprimiram maior influência às iniciativas brasileiras.
Posteriormente, foi desprendido esforços para a reflexão dos projetos iniciais
correspondentes a experiência brasileira, desde os primeiros encontros sistematizadores
de questões básicas que comporiam os primeiros programas nacionais (Seminários 1 em
1981 e o Seminário 2 em 1982) até o PROINFO (iniciado em 1996), preterindo
desmistificar os caminhos e descaminhos da informatização da educação brasileira,
considerando as transformações que envolve cada etapa percorrida, servindo como
parâmetro para compreendermos o PROUCA, considerando as hipóteses de
continuidade da trajetória dos programas de informática na educação já realizados,
como as possíveis especificidades implementadas pelo recente programa, já que a
análise do PROUCA não pode ser desarticulada do conjunto de políticas educacionais
de informatização educacional que se estabeleceram no Brasil.
No terceiro capítulo inicia-se a abordagem sobre o PROUCA em seus contextos
políticos, estruturais e escolares (escolas pré-piloto). Essa questão começa com a análise
das iniciativas de informatização móvel da educação ocorrida nos EUA, devido à
variedade de experiências existentes e as possíveis referências comparativas que podem
ser analisadas em relação à experiência brasileira materializada no PROUCA, dada a
consideração das especificidades de cada contexto territorial de realização política.
Posteriormente, é traçado um panorama considerando o surgimento do segmento
mercadológico dos laptops educacionais, que ao passo que viabiliza a disseminação de
projetos educacionais de informatização móvel da educação, principalmente, em países
que vivenciam crises financeiras, e criam produtos mais condizentes ao público-alvo
(crianças e jovens), também é considerado como uma estratégia mercadológica de
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grandes empresas internacionais de informática que pretendem criar e explorar um novo
segmento mercadológico, acirrando a disputa comercial das grandes transnacionais do
setor e podendo interferir na determinação dos principais objetivos das políticas de
informatização móvel, que devem ser fundamentalmente educacionais.
O PROUCA passa a ser percebido como a mais audaciosa iniciativa nesse setor,
pesquisas in loco e relatórios publicados por instituições governamentais foram
utilizados para elucidar os resultados entre a política planejada e proferida nos discursos
e a realidade dos impactos ocorridos.
No quarto capítulo ocorre a aproximação aos docentes de geografia que
vivenciaram e vivenciam o PROUCA. A abordagem considera vários fatores, tais como
perfil (carga-horária, disciplina em que lecionam, cursos realizados, tempo de docência,
nº de alunos e etc.), formação (percepção sobre o processo formativo, relação da
formação docente com a autonomia referente à utilização da informática na educação),
nível de apropriação tecnológica (condição antes da realização do PROUCA,
capacitação para o PROUCA), concepções didático e pedagógicas (metodologias de
utilização das tecnologias, ferramentas tecnológicas utilizadas no ensino de geografia),
impactos e concepções sobre o PROUCA (resultados alcançados, percepção sobre o que
precisa ser melhorado e o que realmente representa o programa na realidade educacional
brasileira), acreditando na importância de todos esses elementos na configuração de
uma análise que consiga não só transparecer os impactos do programa, como a
compreensão do que precisa ser repensado para a configuração satisfatória do programa
para alcançar resultados positivos.
De uma maneira geral, consideramos as informações obtidas com os professores
a partir de um questionário construído dialogicamente como fundamentais para
reflexões e constatações alcançadas, contribuindo justamente para concluir o objetivo da
pesquisa nesse momento, analisando os aspectos sociais, escolares, políticos e docentes
com relação à informatização da educação.
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1 A GEOGRAFIA ESCOLAR NO CONTEXTO SOCIAL DA ERA DA
INFORMAÇÃO

Nesse capítulo analisaremos os impactos decorrentes da evolução e densificação
das tecnologias nas relações sociais, imprimindo novos usos, arranjos e representações
espaciais na atualidade. Isso envolve um intrínseco relacionamento com a emergência
de novos desafios à escola, instituição historicamente (e politicamente) concebida como
responsável na formação do sujeito enquanto cidadão, porém, entendido agora como
cidadão na era da informação, já que nesse trabalho a escola é compreendida não como
promotora por excelência da sociedade (numa perspectiva utópica de que a sociedade é
modificada pela escola, dotada de um status de autonomia face à sociedade, seja sob a
perspectiva da equidade social ou fortalecedora de desigualdades socioeconômicas e
culturais), e também numa perspectiva dicotômica a realidade, na qual a escola aborda
um mundo circunscrito a seus muros, e fora de seus muros, o mundo é outro.
A escola aqui é abordada como unidade complexa de (re)produção-formação
social na qual as condições sociopolíticas específicas são critérios de formatação de sua
função em uma dada sociedade, podendo através de uma concepção pedagógica críticoreflexiva e realidade social contemporânea, atuar na formação de um cidadão que
melhor compreenda a sociedade atual e seu papel na posição de interferente e
interferido pelas práticas espaciais atuais (no caso, referente a sociedade da
informação).
Tal análise é traçada não sob um viés de um determinismo tecnológico, no qual a
adequação da escola às tecnologias será condição sine qua non para a formação plena
do indivíduo enquanto sujeito do/no mundo atual, mas sobre uma perspectiva que
valoriza outros fatores complexos que envolvem uma práxis colaborativa e de
aprendizagem na prática docente.
O que está em questão é uma nova concepção de educação escolar, em especial,
de geografia, que se estabeleçam num conjunto integrativo envolvendo a formação
docente, conhecimentos científicos, pedagógicos, tecnológicos, além das questões
políticas que norteiam o cotidiano escolar como um todo (tanto no sentido unitário,
como considerando seu pertencimento a um todo sistêmico verticalizado por
hierarquias, tanto nacionais, considerando as esferas governamentais de poder – local,
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estadual e nacional – como internacional, na medida em que organismos supranacionais
(Banco Mundial, OMC, UNESCO, ONU, OCDE, BID, OEA) difundem políticas que
são integradas às dinâmicas educacionais nacionais sob a perspectiva de hibridização,
legitimando nacional, estadual e localmente tais políticas de objetivo neoliberal, que
torna a questão educacional em um dos ramos intrinsecamente ligados aos aspectos
econômicos, que acabam se sobrepondo aos educacionais, cada vez mais considerados
sob perspectivas superficiais e de quantificação de dados.
Embora ressaltemos nossa ênfase na geografia escolar, propomos uma análise
contextualizadora, não fragmentando a escola em disciplinas específicas, realizando
uma pesquisa a partir de uma visão parcelada do objeto abordado. Percebemos como
fundamental a contribuição da escola em um momento de tantas incertezas sob o qual
todos os aspectos da sociedade têm sido (desigualmente) afetados, já que, não só a
geografia, mas os diversos outros campos do saber que compõem os conhecimentos
escolares constituem instrumentos que não se definem como fins em si mesmos, mas
mecanismos mediadores da formação do aluno enquanto cidadão consciente e
autônomo, dado a compreensão das condições e fenômenos referentes à produção e
reprodução espacial.

1.1 As relações sociais a partir do movimento das tecnologias informacionais

A sociedade atual apresenta um estágio de constantes transformações. O
desenvolvimento tecnológico adentra todos os setores e atividades sociais, revelando a
vigência de um momento em que algumas categorias antes consolidadas, emergem
sobre condições de reinterpretações face às situações contemporâneas.
Segundo Harvey (2001, p.258) a sensação de que “tudo o que é sólido se
desmancha no ar” raramente foi mais pervasiva, o que explica o de pesquisas científicas
relacionadas a esse fenômeno nos últimos anos. O ambiente em que vivemos é corolário
do encontro de novas perspectivas de práticas espaciais que inauguram um novo cenário
histórico-social, expondo claramente a impossibilidade de prever o desdobramento da
dinâmica espaço-temporal, em suas múltiplas escalas.
As tradicionais noções de espaço e tempo têm sido impactadas fortemente, e as
novas possibilidades tecnológicas podem forçar presenças múltiplas em ambientes
distintos e (i)materialmente conflituosos, podendo um determinado indivíduo, estar
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presente material e imaterialmente ao mesmo tempo em espaços seculares (salientando
a ruptura social entre as populações abarcadas ou não por tal potencialidade).
Por isso concordamos com Santos (2006, p.111) ao afirmar que as características
da sociedade e do espaço geográfico, em um dado momento de sua evolução, estão em
relação intensa com um determinado estado dos sistemas técnicas, que atualmente
possuem o potencial de condensarem nos novos objetos técnicos, ciência e informação,
gerando o atual sistema técnico sob a premissa da possibilidade de dar suporte aos
fluxos informacionais cada vez mais velozes (e virtualizados), o qual se denomina meio
técnico-científico-informacional.
O estágio tecnológico em que estamos inseridos, tratado por Milton Santos como
meio técnico-científico-informacional aliado ao desenvolvimento das redes tecnológicas
contribuiu para confirmação do sentido de totalidade ao lugar (embora parcial, já que se
estabelece como 3ª totalidade1) em virtude dessa disponibilidade de onipresença dada
pelas redes tecnológicas, uma interface entre o local e o global, entre as
horizontalidades e as verticalidades. Daí a argumentação do geógrafo Milton Santos em
considerar a necessidade da geografia em tecer novos estudos referentes a uma nova
geografia das redes pautada nas novas estruturas tecnológicas, conforme assinala Pires:

Milton Santos em meados dos anos 90 apontou para a necessidade de se estudar a
Geografia das Redes. Para cumprir esta meta teórica de desenvolver os fundamentos
de uma crítica a geografia crítica, tornava-se necessário introduzir o tema do
ciberespaço e da internet na geografia contemporânea. Milton Santos em seu último
livro, não conseguiu concluir esta meta investigação científica de estudo da geografia
das redes tecnológicas, embora o glossário desta já antevisse essa intenção (PIRES,
p.8, 2009).

Tal elo comunicativo amplia os horizontes do lugar e definem a emergência do
global no local, visto que o elo comunicativo e relacional entre as duas escalas fazem
com que, antes categorias tidas como delimitadas por fronteiras bem definidas (política,
econômica e culturalmente), passem a ser vistas por um híbrido global/local, incapaz de
ser analisada de forma dissociada, assinalando que o lugar se apresenta como recorte da
materialização da totalidade parcial, já que sua estrutura se encontra aberta e em
movimento, principalmente, em função de ampliação dos limites através das
tecnologias, sejam eles, econômicos, culturais e políticos.
1

De acordo com Santos (2006, p.182) o lugar é a terceira totalidade (a primeira é o mundo e a segunda o território
nacional), onde fragmentos da rede ganham uma dimensão única e socialmente concreta, graças à ocorrência, na
contiguidade, de fenômenos sociais agregados, baseados num acontecer solidário, que é fruto da diversidade e num
acontecer repetitivo, que não exclui a surpresa.
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Segundo Carlos (2007a, p.21) as comunicações têm sido elemento constitutivo
da redução das distâncias baseadas, principalmente, na perenidade dos fluxos
informacionais. Com isso, cada vez mais o lugar se constitui em relação com o mundial.
O lugar se redefine pelo estabelecimento e/ou aprofundamento de suas relações numa
rede de lugares em constante relação de reciprocidade, dotadas de estruturas técnicas
equivalentes e associadas como elementos que constitui uma lógica de funcionamento
singular-universal.
Ainda de acordo com a autora (CARLOS, pp. 21-22) a primeira consequência
que se observa nessa questão “é a necessidade de se relativizar a idéia de situação”. É
evidente que o lugar se define, inicialmente, como a identidade historicamente
construída que liga o homem ao local onde ocorre a vida cotidiana, mas cada vez mais a
“situação“ se vê influenciada, determinada, ou mesmo ameaçada pelas relações do lugar
com um espaço mais amplo, ao tempo em que ela determina que o lugar se apresentaria
como o ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local enquanto
especificidade concreta, enquanto momento material, lócus de empiricização do mundo
Ocorre um fenômeno de hibridização das tendências globais com as
especificidades das temporalidades locais, fazendo com que cada lugar, seja
sincronicamente, “objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo
dialeticamente” (SANTOS, 2006, p.131).
O lugar não só se materializa como totalidade parcial como a própria identidade
local assume um caráter de totalidade parcial na medida em que as redes tecnológicas
impõem situações de imbricação com os diversos espaços, formando uma identidade
local de (i)materialidade múltipla.
[...] a nova mídia eletrônica não apenas possibilita a expansão das relações sociais
pelo tempo e espaço, como também aprofunda a interconexão global, anulando a
distância entre as pessoas e os lugares, lançando-as em um contato intenso e imediato
entre si, em um “presente” perpétuo, onde o que ocorre em um lugar pode estar
ocorrendo em qualquer parte [...] Isto não significa que as pessoas não tenham mais
uma vida local — que não mais estejam situadas contextualmente no tempo e espaço.
Significa apenas que a vida local é inerentemente deslocada — que o local não tem
mais uma identidade “objetiva” fora de sua relação com o global (DU GAY, 1994
apud HALL, 1997).

Ainda sobre esse ponto de articulação local/global, podemos citar a afirmação de
Haersbaert (2006a, p. 269) ao considerar que os lugares se apresentam sob uma
“perspectiva seletivista e restrita”, na medida em que ocorre não um processo de perda
da importância da materialidade nas relações sociais, mas sim que os espaços passaram
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a condensar em áreas ou redes fisicamente muito mais restritas essa materialidade –
verdadeiros “condensados tecnológicos” de ação, de movimento da sociedade,
conforme Pires (2001b) já assinalava ao citar as grandes cidades.
Parafraseando com Claval (2007, p.407) concluímos que as atividades de
impulsão, concepção e controle tendem a se concentrar nas áreas onde existem os
melhores suportes técnicos em relação ao conjunto da economia mundial, sustentada
justamente por essas localidades específicas globais.
Nos anos 70, definido por Castells (2001, p.64) como o “momento de divisão
tecnológica”, presenciamos parte desses mecanismos tecnológicos adentrando no cerne
do

sistema

produtivo

capitalista,

modificando

a

lógica

de

produção

do

Fordismo/Taylorismo para a denominada Acumulação Flexível.
Segundo Hall (1997) essa transição permite a consolidação do trinômio mercado
global/processo produtivo material/fluxos informacionais, quando os próprios fluxos
passam a ser produtos na consolidação desse novo “sistema nervoso”.
Pires (2004) define essas novas bases econômicas da produção capitalista como
“Estruturas Virtuais de Acumulação – EVA” 2:
Isso tornou realidade o que Marx apenas imaginara — o surgimento de um verdadeiro
mercado “global”. Os recursos que antes iam para a indústria pesada da era industrial
do séc. XIX — carvão, ferro e aço — agora, na virada do terceiro milênio, estão
sendo investidos nos sistemas neurais do futuro — as tecnologias de comunicação
digital e os softwares da Idade Cibernética. [...] A mídia encurta a velocidade com que
as imagens viajam, as distâncias para reunir bens, a taxa de realização de lucros
(reduzindo o “tempo de turn-over do capital”), e até mesmo os intervalos entre os
tempos de abertura das diferentes Bolsas de Valores ao redor do mundo — espaços de
minutos em que milhões de dólares podem ser ganhos ou perdidos. Estes são os novos
“sistemas nervosos” que enredam numa teia sociedades com histórias distintas,
diferentes modos de vida, em estágios diversos de desenvolvimento e situadas em
diferentes fusos horários (HALL, 1997).

Com o aprimoramento e barateamento dos recursos computacionais e a abertura
das redes tecnológicas para a utilização empresarial e comercial, e posterior
disseminação de utilização civil, houve um vertiginoso crescimento da usabilidade de
computadores pela população, principalmente, a partir do final da década de 80 e início

2

De acordo com Pires (2004), as estruturas virtuais de acumulação (EVA), expressam a constituição do novo
regime de acumulação flexível capitalista, pois institui o teletrabalho, intensifica e cotidianiza a exploração
inovativa do trabalho, efetuada pela fetichização digital através da transferência de trabalho ao consumidor no
processo de consumo. Ou seja, o ato de pagar, consumir, transferir nominalidade a partir de docs eletrônicos, enseja
um trabalho alienado, efetivado quando da realização de pagamentos com código de barra no caixa eletrônico do
banco ou pela internet, e custos: eletricidade, provedor, aquisição e manutenção de equipamentos, que são
definitivamente repassados ao consumidor, possuidor privilegiado da tecnologia de informação e comunicação para
efetuá-lo.
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de 90, inaugurando a realização de lógicas cotidianas em dois espaços com substratos
distintos e dialeticamente relacionados.
O adensamento da utilização dos computadores interligados por redes
telemáticas gerou a consolidação de um espaço denominado ciberespaço 3, caracterizado
por se tratar de um espaço de substrato imaterial, tendo como fundamento a tramitação e
convergência de fluxos informacionais a partir da sociedade em rede.
Esse fenômeno, que, diga-se de passagem, caracteriza-se por se tratar de um
movimento social, 4é capaz de potencializar as relações socioespaciais existentes através
de um tempo instantâneo e um espaço descontínuo e perpétuo, diante de uma nova
dimensão de espaço de tráfego de informações imperceptível a nossa noção euclidiana
tridimensionalizada, dada a sua multidimensionalidade5.
Suas características são infindas e dentre elas podemos assinalar a possibilidade
de desterritorialização (no sentido de desmaterialização) das relações, onde qualquer
lugar em que exista uma cobertura tecnológica adequada pode haver o estabelecimento
de contatos interpessoais independente das distâncias, o que caracteriza esse espaço
como um espaço relacional.
As fronteiras no ciberespaço são delimitadas a partir do condicionamento
material das tecnologias-suporte6 no espaço. Essa situação nos remete a um constante
movimento de reterritorialização, na mediada em que novos objetos têm sido inseridos
na dinâmica territorial e reforçando os laços de contato entre os diversos territórios e as
formas de controle e relações de poder impingidas no espaço.
Nesse caso, antes do fim ou aparecimento de territórios, ocorre à emergência da
multiterritorialidade, baseada na superconexão informacional de territórios, que
3

4

5

6

No entanto, é a partir de 1984 que o termo ciberespaço é grafado pela primeira vez através da obra Neuromancer,
romance de ficção científica de Willian Gibson. De acordo com a conceitualização gibsoniana, esse termo delimita
um lócus de representação gráfica oriundo de bancos de dados de cada computador gerando uma espécie de
alucinação conceitual experimentada diariamente por milhões de pessoas, constituindo um fenômeno de extrema
complexidade (FRAGOSO, 2000).
De acordo com Levy (1999, p. 123) a emergência do ciberespaço é fruto de um verdadeiro movimento social, com
seu grupo líder (a juventude metropolitana escolarizada), suas palavras de ordem (interconexão, criação de
comunidades virtuais, inteligência coletiva) e suas aspirações coerentes.
De acordo com Fragoso (2000), “analogamente, a partir dos links que seleciona o usuário da Web atravessa
fronteiras entre diferentes agrupamentos de informação, apreende o fato de haver efetuado movimento, mas não
consegue visualizar em que sentido ou direção o deslocamento aconteceu. Como o 'ser plano' que atravessa o Corte
de Riemann inadvertidamente, o usuário da World Wide Web deliberadamente experiencia a múltipla
dimensionalidade do espaço informacional, que unifica enquanto memória da experiência de navegação como um
todo.”
É importante constatar que é um equívoco acreditar que a imaterialidade dos fluxos do ciberespaço se traduz em
desterritorialização, no sentido de esvaziamento do conteúdo e importância do espaço, visto que o ciberespaço é
estruturado a partir do IP- Internet Protocol - como marcador de referência locacional física.
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ampliam a integração e acesso aos diferentes lugares e seus possíveis substratos
(material e virtual) em que se ancora o “espaço de fluxos” (CASTELLS, 1999 apud
FRAGOSO, 2008).
Quando efetuamos operações bancárias, reservar hotéis ou passagens de avião,
ou para mandar mensagens de e-mail, ou seja, quando utilizamos diversos serviços
possibilitados pelas redes telemáticas, na realidade, estamos “viajando” no ciberespaço
(BELLONI, 2009, p.65) e facilitando a nossa circulação no espaço concreto, num
contexto de materialização da relação dialética entre “os espaços”.
Outra característica diz respeito ao fato de que o ciberespaço tem sido
considerado como um espaço de criação, de idéias, de construção coletiva do
conhecimento, no qual as informações são selecionadas e manipuladas, acrescidas de
novos conteúdos que tendem a aprimorar dados diversos. Essa característica
manipulável das fontes (que, podem estar ligadas a linguagens distintas e não somente a
escrita), se dá devido à estruturação desse espaço através do paradigma do hipertexto,
conforme abordado com freqüência por Silva (2000), possibilitando o entendimento do
sujeito a partir da unificação emissor/receptor, concebida como uma categoria única e
não fragmentada conforme os mass media tradicionais estabeleciam mediante a lógica
da distribuição7 um-todos:
O hipertexto se apresenta então como novo paradigma tecnológico que liberta o
usuário da lógica unívoca, da lógica da distribuição, própria dos sistemas massmidiático predominante no século XX. Ele permite a reinvenção da própria natureza e
materialidade das velhas tecnologias informacionais em novas tecnologias
informatizadas conversacionais. Ele democratiza a relação do indivíduo com a
informação, permitindo que este ultrapasse a condição de consumidor, de espectador
passivo, para condição de sujeito operativo, participativo e criativo. Pode-se dizer,
então, que o hipertexto é o grande divisor de águas entre a comunicação massiva e a
comunicação interativa (SILVA, 2000, p.15).

As novas tecnologias impetram a necessidade de modificação das formas de
linguagem e comunicação. Os novos objetos técnicos com aporte conversacional sui
generis inauguram uma nova concepção da capacidade dialógica dos indivíduos.
Capacidade essa, associada à mudança de paradigma da atual “sociedade da

7

A lógica da distribuição é a caracterização que se dá ao período industrial, com base nos preceitos fordistas de
padronização e serialização, diante de uma perspectiva de homogeneização de gostos através de uma distribuição
em massa de informações, imagens e produtos. De acordo com Silva (2000, p.9), ocorre que a “lógica da
distribuição”, própria da fábrica, da mídia e da escola, que predominou desde Gutenberg, passando pela Revolução
Industrial, pelo ideal de “escola para todos” até chegar aos meios de comunicação de massa, perde terreno com a
emergência da “lógica da comunicação”.
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informação” à Lógica da Comunicação que se estabelece sob a Lógica da Distribuição,
dado o surgimento da interatividade como fenômeno característico das NTICs.
A interatividade, porém, não advêm do surgimento das novas tecnologias
informáticas de caráter conversacional, tão pouco é um meio de comunicação, “mas
uma função dentro de um processo de intercambio entre duas entidades humanas ou
máquinas” (VILCHES, 2003, p. 229), “definidas por vários graus (imersão) de
interatividade (tempo real da informação; maior ou menor margem de escolha; as ações
executadas podem ser mais ou menos personalizadas, ou individualizadas; o programa
pode ser mais ou menos complexo)” (VILCHES, 2003, p. 243), e com o advento dos
objetos técnicos informáticos conversacionais, a interatividade alcança um grau
elevado, levando o termo a ganhar notoriedade e singularidade, na consolidação dessa
nova interatividade sob a perspectiva de “interatividade digital”:
O termo interatividade tem sua origem nos anos 70 e ganha notoriedade a partir do
início dos 80 entre os informatas e teóricos que com ele buscaram expressar a
novidade comunicacional de que o computador conversacional é marco
paradigmático, diferente da televisão monológica e emissora. (p.14) [...] O termo
“interatividade foi posto em destaque com fim de especificar um tipo singular de
interação (SILVA, 2000, p. 105).

O albor da interatividade digital tem gerado três reações freqüentes, a primeira
relacionada a um “modismo” com relação à nova denominação dada a velhas ações
como diálogo e comunicação, a segunda relaciona-se a estratégia de marketing e de
cunho mercadológico que tem como pretensão expandir a adesão e o poder da produção
tecno-informática, e a terceira condiz com o receio em relação à crença da
harmoniosidade homem-máquina, mas sim um processo subjugador do homem em
relação ao computador.
De acordo com Silva (2000), compreendemos que a interatividade deve ser
analisada diante do pensamento complexo moriniano 8, propondo uma análise múltipla

8

O pensamento complexo aqui trabalhado é baseado nas argumentações de Edgar Morin. O pensamento complexo
moriniano parte do princípio da não compartimentação e separação dos conhecimentos, a aversão ao reducionismo
onde se enfatiza o conhecimento da parte ao invés do todo. A complexidade não oculta o acaso e não retira o objeto
de seu contexto e da sua totalidade, sendo a favor da compreensão das ligações e intercomunicações, a
multidimensionalidade dos fenômenos e a utilização da abstração acordada com o contexto. De acordo com Morin
(2003, p.71), complexus significa, originalmente, aquilo que é tecido junto. O pensamento complexo é um
pensamento que busca distinguir (mas não separar), ao mesmo tempo em que busca reunir. Portanto, o propósito do
pensamento complexo é, ao mesmo tempo, o de reunir (contextualizar e globalizar) e ressaltar o desafio do
procedimento incessante de ida e vinda entre certezas e incertezas, entre o elementar e o global, entre o separável e
o inseparável, operando a união da simplicidade com a complexidade. Morin também evidencia sete princípios para
pensar a complexidade, sendo els complementares e interdependentes: Princípio sistêmico, ou organizacional;
princípio “hologramático”; princípio do ciclo retroativo; princípio do ciclo recorrente; princípio de auto-
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do real, onde a nova modalidade comunicacional não se dá sobre um ponto de vista,
mas sob uma conjuntura complexa de um imbricado formado pela nova configuração
tecnológica, (com base nas tecnologias informáticas conversacionais) a nova dimensão
mercadológica (com relação à nova concepção dialógica entre produtor-produto-cliente)
e a esfera social, que ao mesmo tempo em que se vê abarcada pelos novos ditames
tecnológicos, experimenta uma autonomia sob este processo que lhe garante a
adequação das outras esferas às suas necessidades historicamente construídas de um
mais comunicacional (SILVA, 2000):
O advento e desenvolvimento das tecnologias digitais vêm provocando aceleradas
modificações não apenas na organização social, econômica e política mundial, mas
também - e talvez principalmente - nos modos de perceber, pensar e agir sobre o
mundo dito 'real' e a própria condição humana. Evidentemente esta consideração não
implica que o curso da transformação tecnológica e a natureza das tecnologias sejam
determinantes das formas da experiência e da ação dos sujeitos e grupos
socioculturais, mas apenas que exista um diálogo entre as práticas tecnológicas e a
percepção, o raciocínio e a ação, individuais e coletivos. As estruturas socioculturais e
econômicas influenciam o desenvolvimento tecnológico ao mesmo tempo em que
sofrem seus efeitos. Incluídos nesta concepção, também os modos de ser e pensar
sobre nós mesmos e sobre o mundo influencia e são influenciados pela
disponibilidade e configuração de novas tecnologias (FRAGOSO, 2000).

Conforme salienta Levy (1999, p. 79) o termo “interatividade” em geral ressalta
a participação ativa do beneficiário de uma transação de informações. A cultura de
massa, característica da “sociedade industrial” do século XX, baseada no sistema massmidiático (televisão, rádio, cinema e impressos), estabelece um canal de comunicação
unilateral, unívoco, de informação homogênea em que o contato se estabelece entre a
transmissão da informação e a recepção passiva do espectador, ou seja, recepção e
emissão como elementos antagônicos e desintegrados, onde as relações ocorrem sob a
lógica da distribuição centrada na emissão, pautada na linearidade estática e na
percepção simplista de causa e efeito.
Entretanto, diante da lógica da distribuição dos sistemas mass-midiáticos, a
passividade nunca é extrema, é relativa, pois ao receber a informação, o destinatário
decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e
sempre de forma diferente em relação a seu vizinho (LEVY, 1999, p.79). Essa
“limitação interativa” só sucumbiu a partir da mudança do paradigma da lógica da
distribuição, baseado no dispositivo de comunicação “Um e todos” para a lógica da
comunicação, baseada no dispositivo de comunicação “Todos e Todos” (LEVY, 2000),
ecoorganização (autonomia/dependência); princípio dialógico e o princípio da reintrodução do conhecido em todo
o conhecimento.
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engendrado na metamorfose da sociedade, que passa de “industrial” para sociedade da
“informação”, que tem nas redes telemáticas marco importante para tal mudança.
Novos ditames socioeconômicos globais erigem a partir da densificação
(desigual) desses equipamentos tecnológicos na sociedade. As atividades econômicas,
devido à complexidade desses recursos tecnológicos e a autonomia dos indivíduos
imersos na lógica da comunicação interativa, evidenciam o conhecimento e a
subjetividade como matérias-primas do processo de acumulação capitalista atual,
caracterizado pela fluidez global que se dá como “sincronização despótica” (SANTOS,
2006, p.226).

Afirmamos isso concordando com Lojkine (2002, p.38) ao assinalar que a
revolução informacional não se reduz as potencialidades sociais da microeletrônica,
antes, manifesta-se no conjunto de formas novas da informação que ela mobiliza,
estando numa relação estrutural permanente com a ciência, com as condições
econômicas e culturais existentes, fortalecendo novos usos que estimulem as
competências científicas e respondam as necessidades socioespaciais efetivamente, indo
de encontro ao conceito de meio técnico-científico-informacional de Milton Santos,
como também as afirmações de Marcuse em relação às tecnologias (1999, p.73):
A tecnologia é vista como um processo social no qual a técnica propriamente dita
trata-se de um fator parcial [...] Não estamos tratando da influência ou efeito da
tecnologia sobre os indivíduos, pois são em si uma parte integral e um fator da
tecnologia, não apenas como indivíduos que inventam ou mantém a maquinaria, mas
também como grupos sociais que direcionam sua aplicação e utilização.

A sociedade contemporânea, caracterizada pela informação, a descartabilidade, a
obsolescência instantânea, prima pelo processo de criação do novo, o novo enquanto
commodity. A aquisição de conhecimentos passou a ser determinante na consolidação
de um processo produtivo baseado num trabalhador cada vez mais intelectualizado,
unificando neste a trialidade trabalhador/meios de produção/vida social no seu
engajamento na produção de si (commodityzação do conhecimento), na perspectiva de
inovação contínua, consolidando o desequilíbrio como elemento característico da
atividade produtiva, rompendo-se os equilíbrios preexistentes e impondo novos, porém,
instáveis “do ponto de vista da quantidade e da qualidade da população e do emprego,
dos capitais utilizados, das formas de organização das relações sociais etc.” (SANTOS,
1996, p.161).
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Matterlart (2005) associa esse processo de commodityzação do conhecimento
como um processo de ruptura com o conhecimento reflexivo através da pujança de um
anti-intelectualismo, onde as dinâmicas dominantes se apropriam da produção de
conhecimento e informação realizada pelo trabalhador intelectualizado e tecnologizado.
“Ou seja, cada um faz o que quer, mas ninguém faz nada” (MATTERLART, 2005,
p.22).
O transtorno dos processos de trabalho e o surgimento de uma intelectualidade de
massa” na sociedade pós-fordista surge num contexto em que a esperança no
reconhecimento do “trabalho da produção de si” pelo desenvolvimento da criação e da
cognição como base de uma sociedade liberada das coerções do produtivismo da era
fordista, é contestada pela precariedade, pela superexploração, pela mobilidade
forçada, pela surperimplicação e pela captação pela empresa, do “capital humano”
para fins de lucro (MATTERLART, 2005, p.22).

De certa forma, essa afirmação vai de encontro ao posicionamento de Pires
(1992), onde a sociedade pós-industrial teria como princípio fundamental a centralidade
do conhecimento teórico, onde a ciência ampliaria a sua participação no processo
produtivo, através do crescimento das chamadas “atividades científicas de concepção da
produção”, podendo se desvincular de sua função social de melhoria das condições de
vida da sociedade em geral.
O conhecimento teórico passa a compor a centralidade da sociedade
contemporânea, assumindo papel decisivo no processo produtivo, representando não só o
deslocamento da produção “material” em direção à de serviços e bens intangíveis – embora
não os exclua – mas sim da progressiva hibridização das tradicionais esferas de produção e
circulação (COCCO & VILARIM, 2009, p.148) e exploração da mais-valia, fortalecendo os
processos de segregação socioespacial.

Marx já salientava que o conhecimento seria a força produtiva principal,
afirmando que ela se tornaria “die grösste Productivkraft e a principal fonte de riqueza”.
“O trabalho em sua forma imediata”, mensurável e quantificável, deverá, por
conseqüência, deixar de ser a medida para a riqueza criada (GORZ, 2005, p.15).
As trocas de mercadorias, antes centradas na materialidade e nos empregos de
esforços (trabalho material) que estabeleciam como medida de valor do trabalho se
refuncionaliza, e tanto os produtos materiais ou imateriais, não são mais determinados
em última analise, pela quantidade de trabalho social geral que elas contêm, mas,
principalmente, pelo seu conteúdo de conhecimentos, informações e inteligências gerais
(GORZ, 2005, p.29).
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A complexidade das tecnologias modernas pode ser percebida no movimento
impactante de seu desenvolvimento com o contexto das relações sociais em seus vários
níveis de ocorrências, uma lógica de sucessivos acontecimentos delimitados a partir da
confluência entre cultura, política e economia.
Porém, somente no contexto de sua complexa cientificidade, as tecnologias não
revolucionam a sociedade como se fossem uma espécie de panacéia socioespacial, mas
contribuem para o advento de mecanismos possibilitadores de mudanças nas diversas
esferas espaciais, inaugurando não somente a emergência da superexploração do
trabalho sob uma nova estruturação (intelectualizado e multilocalizado), mas uma
dialética entre a intencionalidade subjetiva de uso das tecnologias e a mudança no
pensar/agir/representar o espaço.
Essa concepção nos faz perceber que a sociedade da informação (ou outras
denominações que venham a identificar o atual estágio da sociedade) não é apenas um
modismo, mas sim um momento histórico em que a sociedade reconfigura suas relações
espaciais suportadas pela convergência tecnológica (comunicação, ciência e conteúdos),
apropriadas pelas diversas esferas componentes da sociedade, e sendo assim,
abrangendo particularidades que vão além do caráter científico das tecnologias.
O ciberespaço enquanto ente social introduz uma nova configuração espacial. Os
objetos e as ações predominantes nas sociedades contemporâneas estão cada vez mais
baseadas nesse espaço imaterial que também é relacional. Essas novas formas de pensar
e agir no espaço interpõe um esforço de análise à geografia, uma vez que as NTICs,
mesmo estabelecendo-se como meios, introduzem novas dinâmicas de usos e relações
em diversas escalas.
Conforme afirma Fragoso (2008), as peculiaridades da comunicação mediada
pela internet9 permitem o estabelecimento de ‘ambientes’ de interação muitos-muitos,
que são compostos por representações visuais e/ou textuais visíveis e acessíveis em
meio às quais acontecem as práticas sociais.
Os novos nexos de conectividade dos circuitos globais inauguram novas
fronteiras (ciber)espaciais, precisando que na materialidade, as fronteiras se definem a
9

De acordo com Pires (2009b, p.11) mais amplo que a Internet, o Ciberespaço é o fruto da combinação avançadas
das redes de comunicação e de informação, as infovias. Sua estrutura se assemelha a imagem de um “rizoma” ou a
uma forma de Inteligência Coletiva. No entanto, o autor afirma (2005) que a materialização do ciberespaço se dá
através da expansão da rede mundial de computadores, a Internet, que além de ser a maior biblioteca da
humanidade é um processo que interfere e altera as novas formas de composição do capital dos lugares, cidades e
regiões, que possuem fluxos e conexões em rede, consolidando-se como principal rede do ciberespaço.
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partir da proximidade da localização de recortes espaciais delimitados politicamente,
além das fronteiras culturais e econômicas, tradicionalmente impingindo formas
espaciais perceptíveis e funcionais, enquanto na imaterialidade tecnológica, as fronteiras
se definem a partir do grau de imersão tecnológica, podendo estar próximo ou distante
das grandes correntes de fluxos informacionais, dado o equilíbrio ou desigualdade da
cobertura de redes tecnológicas.
No entanto, fronteiras simbólicas também são possíveis de serem estabelecidas
no ciberespaço, tendo as comunidades virtuais como exemplos de uma cibersemiosfera,
referenciando os grupos de indivíduos que através de similaridades de gostos, crenças e
representações, criam identidades ciberespaciais que constituem apropriações
simbólicas do ciberespaço, definidoras de espaços que se diferenciam entre a
interioridade e a exterioridade subjetiva que lhe é dada (essa questão será aborda mais
adiante!)

O conceito de distância no ciberespaço baseia- se no número de servidores entre
pontos que desejam se comunicar. O tempo, por sua vez, depende da velocidade de
conexão, da configuração de proxies, gateways, etc. Assim, países fisicamente
vizinhos podem não mais o ser no ciberespaço, continentes são percorridos em
segundos, downloads ocorrem com maior ou menor rapidez, dentre outras
peculiaridades (MARIETTO, 2001, p.33).

Segundo Matterlard (2005, p.8) a OCDE confecciona um quadro que classifica
hierarquicamente os países-membros na escala que leva à dita sociedade da informação
que se torna o novo parâmetro da chamada “modernização”, o que de fato constitui uma
geopolítica global baseada em uma hierarquia de espaços nacionais concernente ao seu
papel num contexto de divisão ciberespacial dos fluxos globais.
O autor ainda afirma (MATTERLARD, 2005, p.9) que a tomada de consciência
por parte dos países em desenvolvimento referente à importância do ciberespaço diante
da densificação global dos fluxos de informação e de comunicação vai suscitar as
reivindicações de uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação
(NOMIC) da parte dos Países Não-Alinhados que pleiteiam uma nova ordem econômica
perante o atual ordenamento mundial.
Não estamos aqui tecendo argumentos sobre a necessidade de uma nova
geografia, mas uma geografia com novos desafios teórico-metodológicos para lidar com
esse meio técnico-científico-informacional que insere novos conteúdos aos territórios e
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corporifica a relação local-global através da instantaneidade e da espacialização das
redes tecnológicas a nível mundial.
É preciso estabelecer novos paradigmas levando-se em consideração a relação
entre as tecnologias e a sociedade a partir das cinco características assinaladas por
Castells (1999, pp.78-79), referentes “à possibilidade tecnológica de agir sobre a
informação, a penetrabilidade dos efeitos dessas novas tecnologias, a lógica das redes, a
flexibilidade e a convergência de tecnologias específicas formando um todo sistêmico
integrado”:
É evidente que esta redefinição topológica agride necessariamente a geografia
tradicional, ou pelo menos a geografia que privilegia os acidentes geológicos e as
fronteiras políticas. Os centros tornam-se múltiplos e as periferias chocam-se umas
contra as outras, misturam-se, confundem-se aqui e ali com os próprios centros. Neste
sentido, vale também lembrar da reação de Steven G. Jones, para quem continua
indispensável a manutenção do vínculo entre o ciberespaço e o espaço geográfico
(FRAGOSO, 2000).

A nova dialética que emerge está diante de uma relação entre o espaço concreto
e o ciberespaço, já que no seu movimento informacional intangível os espaços buscam
cada vez mais a refuncionalização no intuito de compor a trama nodal que conformam
esses circuitos, onde o ciberespaço, mais do que um espaço de comunicação, torna-se
elemento determinante para as novas políticas e estratégias da acumulação capitalista,
pois como afirma Pires (2009b):
O ciberespaço é um território articulado e estruturado pela primazia de suas estruturas
sociais de acumulação [...] O ciberespaço deixou de ser um “espaço público”
constituído eminentemente pelas redes acadêmicas, e se transformou em uma
estrutura virtual de acumulação subsumida pela migração digital. [...] O imperativo do
ciberespaço e da era digital é um fato irreversível. O crescimento do comércio
eletrônico e a troca de bens tangíveis e não-tangíveis pela Internet revelam essa
tendência.

A apropriação do ciberespaço pela acumulação capitalista é iminente, o que tem
gerado disparidades assim como as disparidades espaciais que ocorrem no espaço
concreto. Elas se repetem no ciberespaço sobre a forma de vazios digitais, como
verdadeiros territórios “off-line”, abrigando centenas de “aglomerados de exclusão
digital”, revelando a racionalidade esquizofrênica dessa dimensão de espaço.
Podemos fazer menção à máxima de Perrenoud (2005, p.66) que ao invés de
NTICs indicarem novas tecnologias da informação e comunicação, podem também
gerar o entendimento de Novos Tipos de Iniqüidades Culturais.
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Com base na distribuição mundial da Internet no ano de 2009, é possível
perceber uma polarização entre as maiores economias do mundo, principalmente EUA e
China, paralelos aos territórios off-lines localizados na África, Ásia e América Central e
América do Sul, regiões que apresentam os maiores déficits sociais globais, clarificando
a relação existente entre os níveis de exclusão no espaço material e no ciberespaço.

Figura 1 - Mapa da Distribuição Global de Usuários da Internet
Fonte: http://www.indexmundi.com/map/?v=118&l=pt
Analisando graficamente os 30 países que representam os maiores números de
usuários da Internet, visualizamos apenas dois países africanos nas quatro últimas
posições, a Nigéria em 27º e o Egito em 30º. Entretanto, é importante considerar que
correlacionando o nº de usuários com o total populacional existente, fica visível o grau
de exclusão digital existentes nesses países, pois a Nigéria que em 2007 contabilizava
148.000.000 de habitantes possui apenas 10.000.000 de usuários, ou seja, apenas 7% da
população acessam a rede mundial de computadores. Já o Egito, que contabilizou em
2008 cerca de 81.713.517, apresentou 8.620.000 usuários, o que representa 10,5% da
população possuidora de acesso à internet.
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Gráfico 1 – Os 30 países com o maior nº de usuários da internet
Fonte: http://www.indexmundi.com/map/?v=118&l=pt
Dados mais recentes divulgados pela Internet World Stats confirmam essa
situação de distribuição desigual da internet pelo mundo, porém, considerando o
número de usuários.
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Gráfico 2: Distribuição de usuários da Internet por Regiões do Mundo
Fonte: http://www.internetworldstats.com/stats.htm
A tabela abaixo demonstra não só o crescimento da internet perante o
quantitativo de usuários no mundo, o que representa o alastramento das redes
telemáticas nas práticas sociais globais, mas também, transparece a desigualdade da
população abarcada pelo acesso ao ciberespaço, onde cerca de 30% da população
mundial utilizam a internet e os outros 70% representam os aglomerados de exclusão
off-lines.

Tabela 1: Distribuição de usuários da Internet por Regiões do Mundo
(Continua)
Estatística do Uso da Internet Pela População Mundial (até Março de 2011)

População
(2011 Est.)

Usuários de
Internet
31 de
dezembro de
2000

Usuários de
Internet
Dados mais
recentes

Penetração
(População%)

Crescimento
2000-2011
(%)

Usuários
da
Tabela
(%)

África

1037524058

4514400

118609620

11,4%

2,527.4%

5,7%

Ásia

3879740877

114304000

922329554

23,8%

706,9%

44,0%

Europa

816426346

105096093

476213935

58,3%

353,1%

22,7%

Oriente
Médio

216258843

3284800

68553666

31,7%

1,987.0%

3,3%

Regiões
do
mundo
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Tabela 1: Distribuição de usuários da Internet por Regiões do Mundo
(Conclusão)
Estatística do Uso da Internet Pela População Mundial (até Março de 2011)

Regiões
do mundo

População
(2011 Est.)

Usuários de
Internet
31 de
dezembro de
2000

América
do Norte

347394870

108096800

272066000

78,3%

151,7%

13,0%

América
Latina /
Caribe.

597283165

18068919

215939400

36,2%

1,037.4%

10,3%

Oceania /
Australia

35426995

7620480

21293830

60,1%

179,4%

1,0%

Total
Mundial

6930055154

360985492

2095006005

30,2%

480,4%

100,0%

Usuários de
Internet
Dados mais
recentes

Penetração
(População%)

Crescimento
2000-2011 (%)

Usuários
da Tabela
(%)

Fonte: http://www.internetworldstats.com/stats.htm

A materialização de um cenário também excludente no Brasil pode ser percebida
ao analisarmos a distribuição espacial de TICs por domicílio, onde as regiões que mais
enfrentam problemas sociais, como é o caso do Nordeste, e as famílias que possuem os
menores ganhos salariais, cerca de 1 salário mínimo mensal, representam os menores
quantitativos e menores taxas de crescimento do acesso as tecnologias informacionais
em domicílios perante as demais regiões e níveis mais elevados de rendas familiares:
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Gráfico 3 - Distribuição espacial das TICs por domicílio pelas Regiões Brasileiras
Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2010/apresentacao-tic-domicilios-2010.pdf

Gráfico 4 - Distribuição das TICs de acordo com a renda familiar
Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2010/apresentacao-tic-domicilios-2010.pdf
O acesso à informação é imprescindível para o desenvolvimento de um estado
democrático. Uma nova sociedade jamais será desenvolvida se os códigos instrumentais
e as operações em redes se mantiverem nas mãos de uns poucos iniciados (MAPA DA
EXCLUSÃO DIGITAL, 2003).
A desigualdade social tende a diminuir ou aumentar na medida em que as
pessoas possuem ou não condições de acesso a essas tecnologias em sua amplitude, pois
este se associam aos demais mecanismos que consolidam a segregação socioespacial
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existentes. Sem dúvida nenhuma, o que estamos vivendo é o surgimento de uma
dimensão de espaço que potencializa as relações existentes no espaço material, ou seja,
o ciberespaço.
Diversas pesquisas sobre desenvolvimento social já levam em consideração o
acesso a NTICs como referência. Excluir parte da sociedade desse fenômeno social,
político, econômico e cultural, significa a impossibilidade de fazer parte do processo de
construção da inteligência coletiva que caracteriza a sociedade da informação.
Entretanto, garantir a inclusão digital em sua plenitude vai além de
disponibilizar instrumentos técnicos de acesso, como é o caso de computadores e redes
de banda larga (que, diga-se de passagem, não é uma tarefa das mais fáceis), mas sim, a
equidade (ciber)socioespacial será possibilitada na medida em que a população obtiver a
capacidade de usufruir e se apropriar conscientemente desses recursos para o melhor
exercício da cidadania:
Contudo, inclusão digital não significa apenas ter acesso a um computador e à
Internet. É preciso saber utilizar esses recursos para atividades variadas, classificadas
em três diferentes patamares, segundo sua relação com o exercício da cidadania. Num
primeiro nível, a Internet, hoje especialmente através das redes sociais, permite a
comunicação entre as pessoas, o que já potencializa formas de articulação em torno de
demandas sociais variadas. Num segundo nível, a Internet viabiliza a obtenção de
informações e a utilização de serviços de interesse público. Num terceiro patamar, no
entanto, certamente ainda mais importante para a cidadania e a nação, a inclusão
digital deve permitir a geração e a disponibilização de conteúdo, através das mais
diferentes formas – geração de conteúdos multimídia, digitalização de conteúdos
variados, criação de páginas e de blogs etc (WAGNER, 2009, p.47).

Segundo Pires (2004) a dimensão social do ambiente inovativo é decisiva na
manutenção e na continuidade do processo de inovação. Quando a sociedade é colocada
à margem do processo de conformação tecnoespacial face ao período inovativo vigente,
maiores serão os riscos, as crises, a vulnerabilidade e a incerteza de apropriação
territorial dos frutos do crescimento econômico de maneira igualitária.
Isso ganha mais notoriedade quando percebemos as práticas culturais passando a
ser estabelecidas no ciberespaço através de redes sociais e blogs, definindo
territorialidades que não são apenas às territorialidades referentes ao pertencimento a
um dado espaço vivido, mas sim, a partir de gostos, estudos, gêneros, semelhanças, ou
seja, uma perspectiva de territorialidade ligada às concepções mais abstratas (no sentido
simbólico e imaterial), atreladas a um ideário comum da comunidade virtual, concebida
como “um novo (ciber)espaço vivido” baseado na constituição de uma semiosfera
ciberespacial que se apropria de gostos, crenças e representações sociais do espaço
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material para constituir ambiências simbólicas específicas de indivíduos de ideais
recíprocos e confluentes no ciberespaço.
Santaela (2003) circunscreve essa emergência em um contexto de seis fases de
mudanças culturais: “a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de
massas, a cultura das mídias e a cultura digital”. No entanto, a autora é categórica ao
afirmar que essas divisões estão pautadas na “convicção de que os meios de
comunicação, desde o aparelho fonador até as redes digitais atuais, não passam de
meros canais para a transmissão de informação”. Portanto, embora não acreditemos nos
atuais recursos informáticos apenas como canais de transmissão de informações, mas de
múltiplas possibilidades como

manipulação, diversas linguagens, relações e

representações, cumpre salientar que não devemos cair no equívoco de julgar que as
transformações culturais são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e novos
meios de comunicação e cultura.
Estas transformações são resultados dos símbolos, mensagens e processos de
comunicação que circulam nesses meios, considerados responsáveis pela conformação
social desses novos objetos, e a criação de ambientes socioculturais dialógicos,
interativos e instáveis.
Nesse caso, a cibercultura pode ser considerada como resultado da simbiose
entre a subjetividade e a tecnologia, onde as novas possibilidades de representação e
interação inauguram processos de sociabilidade. O espaço-tempo relacional não se
restringe ao espaço vivido sob a perspectiva do palpável, mas se expande através da
confluência dos fluxos multiterritorializados, visto que diferentemente de um espaço
homogêneo, o que se estabelece são comunidades, redes ou tribos, que partilham dos
mesmos gostos, interesses, sentimentos, saberes e dinâmicas, onde o ciberespaço passa
também a ser um espaço vivido na dimensão do intangível. Um elo comunicativo entre
o saber coletivo e societário. Nesse caso, estar à margem desse processo significa estar
alijado do direito de participar da rede de cooperação que rege o processo de construção
da inteligência coletiva a partir das externalidades positivas10.
Aquilo que identificamos, de forma grosseira, como novas tecnologias recobrem na
verdade a atividade multiforme de grupos humanos, um dever coletivo complexo que
10

Externalidades positivas são os resultados coletivos que surgem de interações individuais e tem sobre estas uma
ação positiva. São sempre coletivamente úteis, beneficiam tosos os indivíduos, não podem ser estabelecidas
conforme o plano de uma empresa qualquer que ela seja, nem compradas por dinheiro algum, e nunca são
convertidas como propriedade privada. O saber universal e a cultura do cotidiano pertencem às externalidades
positivas (GORZ, 2005, p.21).
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se cristaliza, sobretudo em volta de objetos materiais, de programas de computador e
de dispositivos de comunicação. [...] A cibercultura dá forma a um novo tipo de
universal: o universal sem totalidade. E, repetimos, trata-se ainda de um universal,
acompanhado de todas as ressonâncias possíveis de serem encontradas com a filosofia
das luzes, uma vez que possui uma relação profunda com a idéia de humanidade.
Assim, o ciberespaço não engendra uma cultura do universal porque de fato está em
toda parte, e sim porque sua forma ou sua idéia implicam de direito o conjunto dos
seres humanos. [...] Em resumo, o programa da cibercultura é o universal sem
totalidade. Universal, já que a interconexão desse ser não apenas mundial, mas quer
também atingir a compatibilidade ou interoperabilidade generalizada. Universal, pois
no limite ideal do programa da cibercultura qualquer um deve poder acessar de
qualquer lugar as diversas comunidades virtuais e seus produtos (LÉVY, 1999, pp.
28-119-132).

De fato, o que ocorre é a delimitação simbólica e intotalizável de comunidades
que estabelecem lógicas específicas referentes aos seus gostos particulares que criam
estruturas coletivas no ciberespaço, ocorrendo muitas vezes à transformação do
particular localmente materializado no coletivo construído no ciberespaço.

1.2 Educação e Geografia Escolar na Era da Informação: Novos desafios, velhos
problemas?

A nova conjuntura tecnológica ao modificar o nosso pensar/agir o/no espaço
reporta novos desafios à educação, pois se a sociedade muda, a educação precisa
acompanhar esse ritmo de transformações, visto que o papel da escola não pode se
estabelecer tergiversando a contemporaneidade, mas sim, em relação dialética com ela,
na medida em que seus fundamentos básicos são estabelecidos a partir do contexto
histórico-social de uma determinada realidade vigente.
De acordo com Nóvoa (1999) “as escolas têm de pautar suas ações e
movimentos institucionais e pedagógicos em uma grande mobilidade e flexibilidade,
incompatível com a inércia burocrática e administrativa que as tem caracterizado”, já
que a própria aceleração dos ritmos cotidianos exige transformações nas formas como
interpretamos e criamos informações e conhecimentos em suas múltiplas perspectivas,
sejam elas simbólicas, históricas, científicas e sociais, reportando-nos a um repensar das
estruturas comprometidas com esses fins:
A escola está chamada a ser, nos próximos anos, mais do que um locus de apropriação
do conhecimento socialmente relevante, o científico, um espaço de diálogo entre
diferentes saberes – científico, social, escolar, etc. – e linguagens. De análise crítica,
estímulo ao exercício da capacidade reflexiva e de uma visão plural e histórica do
conhecimento, da ciência, da tecnologia e das diferentes linguagens (CANDAU,
2000, p.14).
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Portanto, presenciamos diante dos diversos caminhos (e descaminhos) que vem
sendo percorridos pela escola, novos aspectos constituintes do processo de adequação
do pensar/fazer educacional na atualidade: o primeiro se insere no papel da escola em
contribuir na formação de cidadãos que compreendam as transformações recentes de
forte aporte tecnológico, delimitando causas, efeitos, limites e possibilidades,
consolidando no educando o sentimento de pertencimento à dinâmica global de
transformações aceleradas e o papel que ele pode desempenhar como sujeito crítico,
reflexivo, autônomo e emancipado a partir de sua rede de subjetividades11.
Conforme afirma Perrenoud (2005, p.65) a escola fundamentalmente pode
explicar e proporcionar as ferramentas para compreender e exercer um controle
democrático das novas ferramentas tecnológicas, consubstanciando no seu trabalho
principal: proporcionar a todos os meios de pensar livremente, criar competências, os
conhecimentos, a identidade a que todos têm direito e que é necessária. Não é à toa que
a escola tem sido encarada como lugar por excelência para a promoção da inclusão
digital (ou veiculação de políticas com esse rótulo!).
A analogia da educação do sujeito a partir de sua rede de subjetividades propõe a
valorização das experiências particulares de grupos e indivíduos, “aceitando a
coexistência e postura de códigos e de mundos com diferentes campos e objetivos,
reconhecendo então a heterogeneidade dentro da singularidade” (AZEVEDO &
GRINSPUN, 2001, p.3), num processo de entendimento das lógicas globais a partir das
lógicas locais (cotidianas), acreditando que a centralidade na singularidade nos permite
esclarecer fenômenos, formas, funções e possibilidades da globalidade empiricizada, a
partir da cientificização das representações espaciais de cada sujeito.
Na medida em que tais representações constituem perspectivas de entendimento
da elaboração de conceitos e imagens da realidade, torna-se possível criar “um caminho
metodológico – no caso da geografia especificamente – para a construção e
reconstrução de conhecimentos necessários ao desenvolvimento intelectual dos alunos”
(CAVALCANTI, 1998, p.33).
Já a segunda questão permeia a integração e utilização desses recursos no
processo educacional. Essa afirmação não é condizente com uma possível defesa de um
11

De acordo com Alves (2001a) ao entendermos a cada um de nós e a todos nós, como nos indica Santos (1995),
como uma rede de subjetividades assumimos que devemos buscar as múltiplas e diferentes relações que
estabelecemos nos múltiplos contextos cotidianos nos quais vivemos e, especialmente, em seis deles: o doméstico,
o da produção, o de mercado, o da comunidade,o da cidadania e o da mundialidade (SANTOS, 2000).
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determinismo tecnológico, acreditando que a tecnologia é o único mecanismo na
atualidade que poderá resolver todas as questões que completam a complexidade da
realização

da

educação

escolar,

conforme

alguns

discursos

“ciberutópicos”

argumentam. Seu estabelecimento ocorre devido ao potencial que as NTICs 12
proporcionam ao processo de ensino/aprendizagem, principalmente, acreditando nas
possibilidades de recontextualização desses recursos no ambiente escolar (dos Planos
Políticos Pedagógicos às salas de aula), partindo da lógica de usuabilidade econômica
ou social dessas ferramentas para uma lógica pedagógica, sem excluir as outras
concepções de uso, porém, acrescentando e priorizando a utilização pedagógica até
como condição do entendimento das relações espaciais que norteiam o surgimento,
utilização e impactos dessas novas tecnologias nos arranjos espaciais atuais.
Conforme afirma Belloni (2009, p.73) a utilização satisfatória das TICs
dependera da “base pedagógica de orientação das atividades escolares, onde a inovação
ocorrerá muito mais pelas metodologias de ensino do que o uso puro, simples e
mecanicista de aparelhos eletrônicos”.
Os sentidos das tecnologias se estruturam perante os modelos adotados de
institucionalização e socialização (CANCLINI, 1997), e no caso da educação, isso se
torna essencial. Aliás, justamente esse processo de institucionalização e de socialização
deve ser pensado não só pela perspectiva da ampliação do sentido do aprender, mas
também como mecanismo de subversão das tecnologias como suporte de práticas
educativas centradas em um contexto crítico-reflexivo.
Essa preocupação resulta da relação de subordinação que possa existir entre a
integração desses recursos nas escolas permeada por uma política curricular que
enfatize o cumprimento de um currículo verticalizado como finalidade da educação,
onde os objetivos das práticas educativas ficam condicionados aos desempenhos
quantitativos, “uma cultura de comparações dos desempenhos, visando controlar uma
suposta qualidade” (LOPES, 2003), garantindo a reprodução dos contextos políticos a
partir da performatividade e da concorrência.
Ball (2004) afirma que a performatividade encoraja as instituições a se
preocuparem cada vez mais com seu estilo, sua imagem, sua semiótica, priorizando a
12

Utilizamos a denominação Novas Tecnologias de Informação e Comunicação reportando ao contexto escolar, onde
a sua não inserção lhe caracteriza como nova, como um novo recurso comunicacional diante das tecnologias já
utilizadas, que, diga-se de passagem, também são utilizadas para informar e comunicar. Parafraseando com Barreto
(2004) os discursos que tratam das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), também chamadas de
“novas”, na medida em que ainda não inteiramente incorporadas às práticas pedagógicas sistemáticas.
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forma de visualização do que o funcionamento, por isso precisamos nos ater que uma
imagem límpida de uma escola moderna, com computadores para todos, pode significar
a opacidade de seu uso para a construção do conhecimento em seu sentido ontológico,
relegando sua usabilidade somente aos preceitos economicistas.
O que está em questão é a criação de um ambiente visual escolar dotado de uma
concepção externa de desenvolvimento e modernidade perante a imbricação entre os
objetos que compõe as lógicas escolares tradicionais com os novos objetos oriundos das
lógicas sociais contemporâneas, ao passo que a concepção interna repudia a concepção
meramente externa de desenvolvimento e modernidade justamente pelo fato dessa
dinâmica reivindicar tanto os objetos quanto os conteúdos subjetivos que lhe dão
sentido na dinâmica educacional, conteúdos que denunciam à verdadeira empiricização
de tais políticas performativas nos contextos educacionais.
Dessa forma, o que deveria se configurar como tecnologias da educação podem
se estabelecer como fortalecedores de tecnologias políticas, envolvendo “a distribuição
calculada de técnicas e artefatos para organizar forças e capacidades humanas em redes
operacionais e funcionais de poder” (BALL, 2002).
Essa

situação

acaba

desarmando

o

cidadão

da

possibilidade

de

compreensão/ação no espaço, a partir de práticas sociais estabelecidas pelo
entendimento do seu papel enquanto sujeito que interfere e é interferido pelos
fenômenos de (re)organização espacial, conforme salienta a crítica de Santos (2007,
p.154):
A educação não tem como objeto real armar o cidadão para uma guerra, a da
competição com os demais. Sua finalidade, cada vez menos buscada e menos atingida,
é a de formar gente capaz de se situar corretamente no mundo e de influir para que se
aperfeiçoe a sociedade humana como um todo. A educação feita mercadoria reproduz
e amplia as desigualdades, sem extirpar as mazelas da ignorância. Educação apenas
para a produção setorial, educação apenas consumista, cria, afinal, gente deseducada
para a vida.

No entanto, mesmo criados para outros fins (conforme vimos anteriormente), ou
até podendo ser integrados na escola para fortalecer os parâmetros mercadológicos
hegemônicos da atualidade, ligados tanto à construção de competências tecnológicas ou
a adoção de produtos informáticos, a ressignificação dos contextos integrativos da
tecnologização escolar para fins exclusivamente pedagógicos poderá prevalecer, já que
entendemos o espaço escolar como um híbrido formado por diferentes histórias,
concepções pedagógicas e formas de organização, que produzem diferentes experiências

49

e habilidades em responder, favoravelmente ou não, às mudanças curriculares,
reinterpretando-as (LOPES, 2003).
Conforme salientou Belloni (2009, p.70) citando Linard (1996, p.16), é possível
considerar que a busca pelos conhecimentos científicos cognitivos de base estéticolinguístico não buscam desconsiderar o caráter central das ciências exatas que dominam
o campo das tecnologias informacionais, mas sim, não se reduzir a esses campos
científicos em relação à integração dessas tecnologias na educação escolar, pois, essa
ampliação do contexto científico tem o objetivo de compreender a tecnologia em
contextualização educacional, permitindo que o aprendente se aproprie de tais
tecnologias e não seja dominado por sua lógica banal.
Mesmo que a introdução das tecnologias seja norteada por uma política
curricular verticalizada (no sentido de transferência de políticas, ou seja, adequação
local perante as políticas de escalas mais amplas – estadual, nacional e global, tal como
assinala Ball (2001)), legitimada a partir da estruturação de políticas pelo processo de
recontextualização por hibridismo 13 que favorece a formação de um indivíduo
autônomo, crítico e criativo a serviço da economia globalizada, mantendo, com isso, a
submissão da educação ao mundo produtivo (LOPES, 2004), esse mesmo mecanismo
de justificação de tais políticas, pode ser aplicado na realidade escolar, acreditando que
esse hibridismo possui multiplicidades interpretativas que podem favorecer um processo
de bricolagem de novas práticas escolares sustentadora do combate às hierarquias.
Nesse sentido, segundo Lopes (2004) as políticas estão sempre em processo de
vir a ser, sendo múltiplas as leituras possíveis de serem realizadas por múltiplos
leitores, ou, parafraseando com Ball (1994) um constante processo de “interpretação das
interpretações”.
De certo, não há como invalidar a capacidade dessas tecnologias concernentes a
interação entre professor/aluno, aluno/aluno, a possibilidade de informações atualizadas
e de quantidade incomensurável. A elaboração de condições sensoriais de aprendizado
13

Segundo Lopes (2004) a recontextualização desenvolve-se tanto na transferência de políticas entre os diferentes
países, na apropriação de políticas de agências multilaterais por governos nacionais, quanto na transferência de
políticas do poder central de um país para os governos estaduais e municipais, e destes para as escolas e para os
múltiplos textos de apoio ao trabalho de ensino. Na medida em que as políticas curriculares são entendidas como
políticas culturais – políticas que visam orientar determinados desenvolvimentos simbólicos, obter consenso para
uma dada ordem e/ou para uma transformação social almejada (CANCLINI, 2001) –, é possível associar o conceito
de hibridismo aos processos de recontextualização dessas políticas. Em função do contexto, discute Ball, um texto
pode ser mais ou menos aberto a múltiplas possibilidades de interpretação. Textos trazem em si possibilidades e
constrangimentos, contradições e espaços; contudo, a maior ou menor possibilidade de ressignificação de um texto
em direção não prevista inicialmente depende das condições históricas do contexto de leitura (BALL, 1992; 1994).
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de conteúdos, que em um primeiro momento se apresentavam distantes da percepção do
aluno, agora ganha contornos que podem facilitar sua apreensão, possibilitando a
participação ativa do educando na efetivação do seu próprio conhecimento.
Conforme afirma Claval (2007, p.349), a utilização do computador e os
programas que foram preparados para dele tirar partido oferecem procedimentos
eficazes de formação geral, criando novas formas de mediatização dos conteúdos
pedagógicos.
A interatividade, elemento característico dentre as possibilidades tecnológicas
atuais, surge como metáfora da construção do conhecimento de forma colaborativa e
significativa, pois inaugura a possibilidade de colocar os atores do processo educacional
sob uma perspectiva relacional horizontalizada (embora isso não seja exclusividade das
tecnologias).
Candau (2000, p.14) considera que toda a rigidez que se reveste boa parte das
organizações e dinâmicas pedagógicas escolares, assim como o caráter monocultural da
cultura escolar precisam ser fortemente questionadas e reinventadas. Ainda segundo a
autora (CANDAU, 2000, p.14), deve ser enfatizada a “dinamicidade, a flexibilidade, a
diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de
expressão, o debate e a construção de uma perspectiva cultural crítica”. É preciso
constatar que
a mudança não está em mais educação na forma atual. Salas de aula mais eficientes,
que se concentrem no ensino e na aprendizagem, em vez de disciplina, mais tempo
gasto em alfabetização e outros aspectos básicos, mais cursos de férias e aulas aos
sábados para alunos que estão com dificuldades de aprendizagem, um dia de aula com
mais horas, um ano escolar com mais dias: todas essas coisas ajudam a melhorar o
desenvolvimento dos alunos, mas apenas aquele desempenho já existente. Elas não
transformam esse desempenho ao sujeitá-los a mais quantidade das estratégias que já
existem (HARGREAVES, 2003).

Há, sem dúvida, uma necessidade de redefinir em novas bases (do mundo atual)
o conteúdo do ensino que fazemos (e também de Geografia) e de criar e recriar formas
pedagógicas capazes de dar um sentido (ontológico) ao nosso trabalho de professores, e
à aprendizagem que entendemos necessária para os alunos, socializando o
conhecimento (CALLAI, 2001, p.136), colocando a educação em relação dialética com
o presente, onde a educação assume o desafio de clarificar a sociedade em sua dinâmica
contemporânea.
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O momento atual exige uma escola reformulada para o cumprimento da
formação do cidadão que constitui sua função social específica, na medida em que não
podemos mais conceber essa instituição como centro único da difusão de informações,
em uma espécie de pirâmide na qual ela está no topo e a sociedade em geral está na
base, ou dentro do escopo da sala de aula, o professor está exercendo o papel de
transmitir “conhecimentos” aos alunos em um processo educacional que se caracteriza
pela linearidade e verticalização.
Certamente, a escola não pode reduzir seu papel a uma mera submissão ao
movimento das técnicas atuais, ela precisa caminhar na dianteira do processo inovativo,
não pode mais desconsiderar a importância das tecnologias na educação, deixando
empresas a frente do processo de inovação (GADOTTI, 2000), ou se apropriando de tais
artefatos para formação de competências tecnológicas sem que se possa estabelecer uma
adequação pedagógica de tais recursos como favorecedores de um ambiente reflexivo e
socializante.
Não cabe mais em tempos de globalização, com informações disponíveis em
diversos lugares extra-escolares, permanecer em uma lógica de distribuição de
informações, como verdadeiros “pacotes informacionais prontos”, onde os alunos
recebem os dados dos professores de forma linear, verticalizada e unívoca, e os
professores alijados da criticidade e limitados ao papel de veículos dos conteúdos prémoldados, exercendo a função de verdadeiros técnicos do ensino, praticando uma
pedagogia pautada na educação bancária, conforme nos detalha Paulo Freire (1987).
Quando renunciamos à crítica deixamos também, que, dentro de nós, produza-se o
assassinato de um cidadão. [...] Se assim não entendo o mundo em torno, tampouco
sei quem sou, nem posso propor outro mundo, e passo a aceitar comodamente tudo
que me mandam fazer. É assim que se criam homens instruídos, mas não educados,
desinteressados de qualquer discussão mais profunda, subordinados ao pensamento
técnico e à lógica dos instrumentos, mantendo uma fé cega nos ritos já dados, nos
caminhos preestabelecidos (SANTOS, 1998).

A metodologia pedagógica deve ser considerada a partir de uma visão de
flexibilidade, a mesma que caracteriza a instabilidade do momento vivenciado pela
sociedade, caso contrário, não tem como compreender a dinâmica atual. Se não nos
esforçarmos para transformar também os instrumentos analíticos e pedagógicos da
escola perante o contexto em que ela está circunscrita no presente, consolidaremos uma
dicotomia entre a rigidez de metodologias tradicionais X presente dinâmico e instável.

52

A tecnologia é o suporte, o corpo teórico-metodológico é que lhe dá sentido, sinalizando
a concepção/ação do contexto histórico-social vigente.
De acordo com a afirmação de Belloni (2009, pp. 72-73) baseada em Dieuzeide
(1994, p.86), a utilização dessas tecnologias exigem situações de aprendizagem que
difere do que tradicionalmente se tem utilizado, ou seja, ênfase em atividades coletivas
e colaborativas como oficinas, grupos de trabalhos que ocorrem em ambientes de
aprendizagem equipados (das salas de informática ou propriamente as salas de aula, até
as respectivas residências dos alunos ou telecentros), onde essas técnicas fortalecem o
potencial de criação e a possibilidade de dedicar um tempo maior a reflexão e análise e
organização dos dados obtidos.

Figura 2 - Novas técnicas e velhos hábitos
Fonte: PERRENOUD, 2005
A escola arraigada aos métodos tradicionais passa a ser vista como um lugar de
reprodução e não de criação. Reproduz informações, reproduz desigualdades, fugindo a
regra do termo, mas não da lógica, produz indivíduos alienados e acríticos. Não se
estabelece como instituição de construção do conhecimento (embora sustente esse
rótulo), pelo contrário, ela se apresenta como instituição utilitarista, transmissora e
impositiva, baseado em abordagens dicotômicas, incapaz de ver o homem e/no mundo,
a escola e/na sociedade, aprendizado e/no cotidiano, professor e/com aluno na
construção coletiva do conhecimento.
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Por isso, concordamos com Keacher (2004, p.41) ao elucidar que a escola (em
diversos aspectos, não em todos, pois se trata de um espaço heterogêneo) por aversão a
mudança, tem ido à direção da homogeneização e da simplificação exageradas. Isso
pode se constituir, ainda nas palavras de Bachelard em obstáculos epistemológicos 14
importantes na educação, porque difíceis de superar. Obstáculos que abafam a
criatividade e a curiosidade (BACHELARD, 1996, p. 21 apud KEACHER 2004, p.41).
Os alunos estão imersos na cultura dos novos medias (embora muitos ainda não
estejam, mas é preciso estabelecer formas de apropriação mais abrangentes, onde a
escola tem papel de destaque!), manuseiam com facilidade os recursos informáticos e
buscam informações quando querem e as têm instantaneamente. Nesse caso, o que os
motivaria a ficarem enfileirados dentro de uma sala de aula aprendendo “coisas” que
sequer sabem de sua real utilidade?
Partilhamos da opinião de Levy (1999, p.172) que alega não se tratar de usar as
tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente
uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as
mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo os papéis
de professor e de aluno.
Sem dúvida nenhuma a educação se encontra em crise, na medida em que a
sociedade se apresenta imersa (desigualmente) em uma cultura informacional, de
construção do conhecimento além das distancias, e a escola mantém seus padrões
educacionais historicamente construídos e dicotômicos a realidade. Porém, segundo
Arendt (1979, p.223) uma crise só se torna desastrosa quando lhe pretendemos
responder com idéias feitas, quer dizer, com preconceitos. Atitude que não apenas
acentua a crise como faz perder a experiência da realidade e a oportunidade de reflexão
que a crise proporciona.
Transcorremos nesse caso, o enfrentamento da crise não por uma mera defesa
“tecnoutópica”, credenciando a inserção das tecnologias como resolução dos problemas
educacionais, mas sim, em um processo de estabelecimento de suas reais possibilidade e
potencialidades para que possamos compreender o sentido que pode lhe ser dado na

14

“O termo obstáculos epistemológicos foi utilizado pelo filósofo francês Gaston Bachelard na década de trinta do
século passado. Faz referência àquelas convicções (deduzidas tanto do saber comum, como também do saber
científico) que tendem a impedir toda ruptura ou descontinuidade no crescimento do saber científico e, por
conseguinte, constituem obstáculos poderosos para a afirmação de novas verdades”. (ROSSI, p.29 apud.
KEACHER, 2004, p. 41).
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introdução escolar, já que o sentimento de vislumbre pode obscurecer as velhas
“práticas” trajando-as com “novas roupagens”:
A escola não pode manter-se à parte dessas transformações. Não faltam espíritos, nem
todos desinteressados, para incitá-la a aderir à "revolução numérica". Meu propósito
não é combater essa mensagem, mas apenas a parte de mito libertador e igualitário
que muitas vezes veicula: a alienação e as desigualdades intelectuais e culturais
manifestam-se de maneiras diversas diante das novas tecnologias e diante do livro,
mas não desaparecem como num passe de mágica e podem inclusive agravar-se
momentaneamente, ou mesmo permanentemente, se não tomarmos cuidado
(PERRENOUD, 2005, pp. 57-58).

A escola deve estabelecer um enfrentamento dialético entre um “realismo virtual
como posição mediadora entre o realismo ingênuo e o idealismo das redes”, tal como
aborda Santaela (2003) citando Heim (1999, p.41) tendo como objetivo se apropriar das
inteligências gerais criadas coletivamente pela potencialização de tais redes. É função
primordial formar alunos críticos e reflexivos, para que saibam questionar, contestar,
pesquisar, e aprender, ou seja, aprender a aprender, principalmente em uma realidade de
informações diversas e caminhos, por vezes, conflituosos em busca do conhecimento.
Nesse sentido, a escola é responsável pelo acesso à informação e ao conhecimento,
além de promover o reconhecimento da importância e do uso das novas tecnologias.
Ademais, é fundamental preparar o aluno para desenvolver o senso crítico necessário
para que possa selecionar e utilizar informações e não perder-se no “dilúvio
informacional” das redes de comunicação (PONTUSCHKA; PAGANELLI;
CACETE, 2009, p.263).

É preciso fortalecer a dialogicidade e entender a tecnologia como suporte de
novas práticas pedagógicas interativas, onde o aluno possa visualizar o espaço escolar
não como o lócus pré-histórico e massificante do falar/ditar, mas sim um espaço de
construção de redes colaborativas de conhecimentos alicerçados na dialogia digital15.

1.3 O papel docente no cenário educacional atual

Um processo de ensino/aprendizagem na era da informação deve perceber o
aluno como sujeito da aprendizagem, como um novo ator, capaz de intervir ativamente
na construção do conhecimento. Isso requer a elaboração de ambientes de criação, e não
de mera formação aquisitiva que prioriza a performatividade.
15

Para saber mais sobre Dialogia Digital, ver Pesce em: DIALOGIA DIGITAL: UM OLHAR SOBRE A
FORMAÇÃO
DE
EDUCADORES
EM
AMBIENTES
TELEMÁTICOS.
Disponível
em:
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/126-TC-D2.htm
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A Geografia Escolar, por exemplo, ao passo que ocupa um espaço privilegiado
no currículo escolar como disciplina capaz de possibilitar ao aluno o entendimento das
questões sociais como cidadão crítico e participativo, compreendendo seu papel como
agente e agido na organização do espaço, tendo como perspectiva norteadora a visão de
espaço, deve ter como fundamento o confronto dialético entre os conceitos cotidianos,
estruturadores das representações espaciais de indivíduos especificamente, e os
conceitos científicos, com o objetivo final de estabelecer um processo de construção
cognitiva do conceito a partir do esforço mental de elevar o estagio dos conceitos de
cotidianos para os científicos, culminando na formação plena do cidadão diante da
consolidação do raciocínio geográfico.
Para tanto, não se pode limitar a cumprir currículos impostos e fetichizados sem
suas respectivas adequações locais (tanto a partir da consideração das lógicas locais
como a dinâmica interna dos educandos),16 a estrutura física da sala de aula e da escola
especificamente, mas buscar ir além de seus muros, paredes e ideologias 17, intentando
alcançar um conhecimento mundano, integral, percebendo nas tecnologias a
possibilidade de criar um novo nexo comunicacional com aluno e a consolidação de
uma educação hibrida, a partir da junção entre a modalidade presencial e a distância.
Nesse caso, a revisão dos quadros teóricos no qual a escola tem pautado grande
parte do seu fazer educacional frente à contemporaneidade da sociedade da informação
torna-se fundamental, dado a necessidade de novos paradigmas que forneçam condições
para que ela responda as questões colocadas em pauta pela atual fase de densificação
tecnológica, visto que os fundamentos tradicionais não são capazes de nutrir a
construção da cidadania perante a complexidade em que as relações sociais estão
inseridas, tal como assinala Goméz e Pérez (2009):
Sin duda, la introducción de las TIC en el sistema escolar debería insertarse en un
mucho más profundo cambio en la concepción de los espacios y los tiempos en la
escuela del siglo XXI. Ello implicaría, entre otras cosas, una diferente concepción de
los espacios escolares (la arquitectura habría de adecuarse a nuevos usos más acordes
con las nuevas actividades y con los objetivos educativos) y de los tiempos escolares
(¿tiene sentido seguir manteniendo horarios tan compartimentados que obligan al
16

Nem todos os conhecimentos ensinados na escola pretendem se justificar como recursos para atuar na vida. Alguns
se apresentam como bases para uma formação posterior e mesmo como ferramentas de seleção. A hipertrofia dos
programas é resultante dessa acumulação de conteúdos que é preciso ter "visto" para ingressar no ensino médio e
depois na universidade. Enquanto a lógica dominante do ensino básico preparar para os estudos longos, enquanto se
pretender antecipar alguns anos na formação superior, se estará sacrificando a formação de competências úteis à
maioria! (PERRENOUD, 2005, p. 71).
17
Ideologia nesse trabalho é entendida como idéias ou representações, que tenderão a esconder dos homens o modo
real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e de
dominação política (CHAUÍ, 1985, p.7).
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cambio de profesor, de materia y de espacio cada hora seis veces cada día?). Y eso, a
su vez, nos obligaría a replantear el sentido de un currículo que seguramente aparece
como demasiado academicista y distante de los problemas del mundo.

Através das NTICs em rede, os indivíduos encontram um vínculo mediativo com
a informação coletiva. Não se concebe mais a escola com status hegemônico do saber, e
isso ocorre não só porque as tecnologias conversacionais disponibilizam o acesso ao
ciberespaço independente da localização, mas sim pelo fato da escola não ter se
adequado a nova lógica comunicacional contemporânea, que se caracteriza por uma
perspectiva horizontalizada em que o aluno reivindica sua autonomia de busca.
Segundo Levy (1999, p.158) se a escola e a universidade perdem
progressivamente o monopólio da criação e transmissão do conhecimento, os sistemas
públicos de educação podem ao menos tomar para si a nova missão de orientar os
percursos individuais no saber e de contribuir para o reconhecimento dos conjuntos de
saberes pertencentes às pessoas, aí incluídos os saberes não acadêmicos, que fazem
parte do espaço vivido de cada educando. O que se propõe na verdade é o
estabelecimento de uma razão integrativa entre a permanente dualidade existente entre
tempos escolares e tempos sociais.
Capel (2009) afirma a necessidade de uma mudança radical considerando a
função do professor. O autor afirma que o fato mais importante é, talvez, que este
profissional perdeu o controle e o monopólio da informação. Estudantes antes
dependentes da bibliografia do professor; tem agora a própria capacidade de pesquisa na
Web como um dos pilares do aumento da autonomia discente.
Lacoste (1988, p.88), na mesma perspectiva de Capel, porém, levando em
consideração o ensino de geografia e estando num momento anterior ao das tecnologias
interativas, mas diante da lógica da distribuição dos mass media, já alegava que a
relação pedagógica veio a ser transtornada, pois o mestre não tem mais, como outrora e
como ainda acontece com outras disciplinas, “o monopólio da informação”.
No entanto, o autor argumenta que tal situação se dá pela “massificação de
informações que produz uma geografia em pedaços, caótica, que encontra um professor
de geografia tendo como base uma formação despolitizada”, materializadora de
obstáculos epistemológicos, a partir de uma abordagem alinhada à premissa da alma
professoral18, equiparando a docência aos próprios retalhos noticiados e veiculados nas
18

Conceito criado por Bachelard que caracteriza um conhecimento imóvel e inquestionável, voltado para a dedução e
reprodução, um saber totalizado, repetido sucessivamente pelo professor de forma linear, o saber como dogma.

57

mídias. Pontuschka et al (2009, pp. 263-264) assinala justamente que a pretensa
facilidade de encontro de informações ao encontro de informações sem credibilidades e
banalizadas, ao mesmo tempo que tem inculcado em muitos alunos, o costume de
realização de trabalhos de pesquisa sem o esforço de reflexão mas apenas a junção e
impressão de um “amontoado de páginas”.
Por isso há a necessidade de revalorização do professor como ator insubstituível
não só na promoção da aprendizagem, mas também no desenvolvimento de processos
de integração que respondam aos desafios da diversidade e de métodos apropriados de
utilização das novas tecnologias (NOVOA, 2007) e na elucidação do que nela é
veiculada. Não assumir tal posicionamento significa abdicar do processo educacional
pelos professores e credenciar seu controle a terceiros, de modo a restar somente à
reprodução do que é veiculado e a conformação quanto à formação de alunos que se
tornarão infracidadãos19, já que professores avessos a tal situação também podem ser
considerados infraprofessores20:
“Nossa missão é organizar a informação do mundo e torná-la universalmente
acessível e útil”. É assim que a firma Google anunciou em dezembro de 2004 seu
mega-projeto de uma nova biblioteca de Alexandria, digitalizando os acervos de
algumas das maiores bibliotecas do mundo anglo-saxão e colocando-os online
gratuitamente.
Convém lembrar que desde 1978 os franceses Simon Nora e Alain Minc, num
relatório oficial, que se tornou clássico, sobre a “informatização da sociedade”, já
observavam sobre o risco da hegemonia de um modelo único de estruturação dos
conhecimentos por grandes sociedades transnacionais: “Deixar para os outros, ou seja,
para essas últimas, o cuidado de organizar a ‘memória coletiva’ contentando-se
apenas em utilizar-se dela, equivale a aceitar uma alienação cultural”
(MATTERLART, 2005, p. 4).

Parafraseando com Perrenoud (2005, p. 63), a tecnologia não elimina a
desigualdade diante das tarefas intelectuais. Ela pode até reforçá-la, dada a relativa
abstração das informações numéricas. Conforme ainda argumenta o autor, navegar em
um hipertexto é uma operação aparentemente simples, mas, cujo domínio - para além do
procedimento - requer uma representação dos níveis e das redes de saberes e da
informação que provém de um patamar muito elevado de abstração e de complexidade.
Ou seja, mesmo que os alunos estejam integrados às possibilidades das novas
tecnologias interativas, que permitem a participação, a intervenção, bidirecionalidade e
19

Para Damiani (1999, p.52) é infracidadão aquele que não se reconhece em sua obra e vivencia, de forma totalmente
alienada, suas relações humanas, sendo seu espaço vivido reduzido ao espaço geométrico.
20
Infraprofessor é o docente que abdica da essência crítica de seu trabalho, da intelectualidade, para cumprir funções
reprodutivistas, ou seja, uma alienação consensual que impede o docente de perceber o seu insucesso em termos de
ação pedagógica devido ao cumprimento de planos e metas externamente implementadas, subjugando seu caráter
criativo.
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a multiplicidade de conexões, ampliação da sensorialidade e rompimento da com a
linearidade e a separação emissor/receptor (SILVA, 2000, p.33), a materialização do
aprendizado só ocorrerá na medida em que o professor realizar um enfrentamento
dialético entre as possibilidades tecnológicas e as práticas pedagógicas progressivistas,
num processo de orientação dos alunos nesse espaço informacional que também se
estabelece como metáfora de labirinto, no sentido que nem todo caminho (informação)
irá resultar na saída (conhecimento) e no esforço ativo do aluno.
Potencialidades tecnológicas e mediação pedagógica fundamentada teóricometodologicamente (tanto sob a perspectiva tecnológica como científica e pedagógica)
devem ser os pilares fundamentais da educação na atualidade.
As novas tecnologias tendem a exercer uma mudança estrutural nas escolas, uma
espécie de convívio em um mesmo ambiente de objetos tecno-escolares de
temporalidades distintas, transformando a paisagem, as estruturas físicas e mesmo
organizacionais. No entanto, há de se considerar que essa convivência se dá a partir de
novos usos ou uma adequação dos novos objetos aos usos anteriores. A questão está
justamente nessa situação dialética entre a potencialidade e a realidade.
A latência que nos assola está na recorrência dessa mudança no sentido de
transformação do espaço escolar, mantendo velhos preceitos hegemônicos, ou diante de
seu substrato, uma mutação no processo de construção do conhecimento em sua
essência historicamente praticada? Essa dúvida se estabelece quando analisamos a
citação de Barreto (2004):
O que há de novo são discursos muito mais elaborados, sob os mais diversos pontos
de vista, assim como mais ágeis na conquista de materialidade mais espessa. Assim,
nas relações entre discurso e mudança social, a “comodificação” do discurso
educacional ultrapassa os limites da dimensão simbólica e instaura, concretamente, o
lugar da sobremercantilização da educação: os cursos como pacotes, a prestação de
serviços educacionais, o gerenciamento da OMC. Ou, por outro ângulo, o campo da
ideologia teria sido reconfigurado para promover as condições mais favoráveis às
mudanças pretendidas.

Tais discursos, conforme afirma Barreto, nos reporta a formação por hibridismo
das políticas de currículo, como salienta Lopes (2004) que devem ser combatidos
através do conhecimento de seus mecanismos de apropriação dos sentidos culturais e
intelectuais (tanto os que são exaltados como os que são silenciados) reinterpretando as
concepções economicista da educação e dessa forma, aproveitar os híbridos culturais
para uma tentativa de desconstruir hierarquias estabelecidas (LOPES, 2004).
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A satisfação no processo de ensino/aprendizado está ancorada em uma proposta
pedagógica renovada que oriente a prática docente e a escola como um todo. Se nosso
problema fosse somente à questão tecnológica, em muitos casos, os problemas
educacionais já estariam solucionados.

“Não basta modernizar (em seu sentido

aparente) a escola como querem alguns. Será preciso transformá-la profundamente”
(GADOTTI, 2000):
O importante é não sucumbir, mais uma vez, ao pensamento mágico de visar
obstinadamente à igualdade das aquisições básicas por meio de uma pedagogia ativa e
diferenciada. As tecnologias podem contribuir para isso se elas forem dominadas e
pensadas nesse sentido, mas não podem resolver o problema da desigualdade e, muito
menos, eliminá-lo. Embora não sejam sua causa, elas tornam as desigualdades
intelectuais ainda mais visíveis e gravam suas conseqüências (PERRENOUD, 2005,
p.63).

Se a escola, em conjunto com gestores e professores, baseadas em normatizações
das esferas federais, estaduais e municipais (e internacionais), não realizarem
planejamentos pedagógicos ressaltando a utilização desses instrumentos informáticos
como recursos a serem integrados na prática docente, num processo de
recontextualização desses discursos e não a sua acomodação, o risco das NTICs se
tornarem apenas uma atividade extraclasse sem validade para o aprendizado em sua
totalidade poderá se concretizar.
Evidentemente, se o professor não estiver habilitado, e isso requer não somente
conhecer os recursos informáticos, mas sua aplicabilidade pedagógica, levando-se em
consideração

novas

concepções

pedagógicas

de

valorização

da

construção

conhecimento do/com aluno, da sua ação autônoma e coletiva, nada de novo e inovador
será acrescentado à educação, ocorrendo o que podemos chamar de modernização com
essência conservadora.
Confirmamos isso levando em consideração a afirmação de Capel (2009) ao
assinalar que o papel do professor não diminui, mas sim, aumenta (e se complexifica).
Ele tem de desenvolver outras funções; tem de ajudar a diferenciar o útil do inútil, entre
o verdadeiro e o que não é verdadeiro. Antes da multiplicação de sites e páginas da web,
hoje é mais urgente do que nunca a necessidade de critérios para avaliar a qualidade da
informação que se acessa.
Segundo Pontuschka et al (2009, p.262) o professor tem um papel fundamental
na medida em que atua na mediação entre o aluno e a informação recebida, promovendo
o “pensar sobre” e não apenas recepcionando, desenvolvendo dessa maneira, a
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capacidade de contextualizar, estabelecer relações e conferir significados às
informações.
Isso requer uma adequação dos cursos de formação de professores, pensando
esse processo para dentro da profissão, tal como salienta Novoa (2007) afirmando que
não haverá nenhuma mudança significativa se a “comunidade dos formadores de
professores” e a “comunidade dos professores” não se tornarem mais permeáveis e
imbricadas, ainda mais, quando pensamos em novos suportes tecnológicos.
Conforme afirma Azambuja e Callai (1999, p.188) pensar a escola de qualidade
supõe, dentre outros aspectos também fundamentais, a qualificação técnica do educador
ao mesmo tempo em que se define o compromisso político desse profissional, que são
considerados como pilares essenciais do processo formativo, o entendimento da
sociedade, da realidade educacional e as especificidades da ciência, além das
possibilidades de mediatização de conteúdos pedagógicos também devem ser tratados
com relevância.
Vesentini (2002) analisando especificamente os cursos de Geografia acredita que
sua elaboração satisfatória deve estar baseada na formação de alunos com ênfase na
autonomia, pesquisa e reflexão e não na divisão da geografia em “várias geografias”.
Portanto, percebemos a formação de professores a partir do entrecruzamento do
conhecimento específico e o conhecimento pedagógico, não a partir de um
estabelecimento dicotômico, mas sim relacional e imbricado:
Na formação de um professor de Geografia (como de resto, de qualquer outro) hão de
ser discutidos os fundamentos teóricos, a história da formação da ciência, as formas
possíveis de investigação, os instrumentos adequados e a forma de considerar e
organizar as informações. Quer dizer que é de importância inequívoca que o professor
conheça tanto de sua ciência, com os fundamentos que lhe deram origem, assim como
do pedagógico, do que significa aprender, no sentido de construir um conhecimento
próprio (CALLAI, 2002, pp. 255).

Conforme afirma Perrenoud (2005, p.59) o domínio dos procedimentos não
garante a inteligibilidade das informações e de sua organização - e tampouco a
segurança do julgamento sobre sua qualidade e sua pertinência, isso só é possível
quando esses recursos são apropriados a partir de um processo pedagógico
intercultural21, tanto de formação quanto de ação, o que nos permite não negligenciar

21

A educação intercultural afeta não somente aos diferentes aspectos do currículo explícito – objetivos, conteúdos
propostos, métodos e estilos de ensino, materiais didáticos utilizados, etc. -, como também o currículo oculto e as
relações entre os diferentes agentes do processo educativo – professores/as, alunos/as, coordenadores/as, pais,
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condições salariais, mudanças na grade de horários e currículo, ou seja, mesmo
acreditando na centralidade da sala de aula e na condução do processo educacional pelo
professor, existem mecanismos agregados que também influenciam esse processo.
Devemos atuar simultaneamente em várias frentes quando se trata do sistema
educacional: formação inicial, formação continuada, material de apoio, relação
“responsabilidades-horário e trabalho-salário” tal como salienta Castellar (1999, p.53).
Segundo a autora, atuando nessas frentes, poderemos garantir uma melhoria na
qualidade do ensino, pois à medida que o professor tiver condições de trabalho, será
possível cobrar-lhe o aperfeiçoamento na relação ensino/aprendizagem.
Sem dúvida nenhum, essa questão suscita justamente um não pensar das
tecnologias como solução dos problemas educacionais, mas que, associada ao
enfrentamento das demais problemáticas supracitadas, podem gerar uma ambiência de
uma educação mais construtiva e atraente, na medida em que os recursos tecnológicos
não fortaleçam o paradigma instrucionista da realidade escolar historicamente
construída, mas conciliar a realização do ensino com a razão interativa e hipertextual do
ciberespaço, que instiga a participação de todos na formação de conteúdos, que ocorrem
em um processo ininterrupto e multilocalizado, onde o aprender pode ser estender ao
longo da vida, e não se limitar a “rigidez” e “autoridade da gestão” e transmissão do
conhecimento das instituições de ensino tradicionais.
Estamos em uma etapa de grandes mudanças na transição para a Sociedade da
Informação, que afetam também à educação. Temos que repensar seriamente os
modelos aprendidos até agora (MORAN, 1997).
Ensinar e aprender com tecnologias telemáticas constitui um desafio que até
agora foi abdicado de um enfrentamento epistemológico e político. Temos feito
adaptações do que já conhecíamos. É preciso assumir a difícil tarefa de se colocar em
mobilização permanente, substituir um saber fechado e estático por um conhecimento
aberto e dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, dar, por último, à razão
razões para evoluir (BACHELARD, 2006, p. 168).
Se a escola de uma maneira geral, e a geografia escolar em particular, não
compreender o aluno em sua multidimensionalidade, indivisa em seu espaço vivido, a
relação interdependente entre o processo de construção do conhecimento e a sociedade

agentes comunitários, etc. Nesse sentido, trabalhar os ritos, símbolos, imagens, etc., presentes no dia-a-dia da
escola e a auto-estima dos diferentes sujeitos e construir relações democráticas (CANDAU, 2000, p.59).
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como um todo; uma visão holística, sistêmica, contextualizada, que veja o indivíduo,
suas relações e representações cotidianas, os impactos das novas tecnologias, o local e o
global, a pesquisa e o ensino, como elementos integrados e complementares,
considerando a dialogicidade construtiva entre ambos, nada pode fazer a tecnologia,
apenas aprofundar as contradições do que não vem se realizando como deveria.
Estamos defendendo a tecnologia como um meio, e por mais que tenham
potencialidades, seus atributos serão aplicados na medida em que os contornos teóricometodológicos os direcionam, são eles que darão o seu significado no ambiente escolar,
portanto, precisamos pensar em novas abordagens!
Torna-se imprescindível que o processo de ensino/aprendizado esteja ancorado
em uma proposta pedagógica elaborada a partir de um novo paradigma educacional
emergente, um paradigma holonômico, baseado na complexidade e holismo atrelado a
lógica do vivente, tal como assinala Gadotti (2000), tendo como objetivo:
Gerar novos ambientes de aprendizagem, que deixa-se de ver o conhecimento de uma
perspectiva fragmentada, estática, e o reconhecesse como um processo em construção
a ser desenvolvido num contexto dinâmico do vir-a-ser. Ambientes capazes não
apenas de acompanhar e incorporar a evolução no mundo da ciência, da técnica e da
tecnologia, mas também de colaborar para restabelecer o equilíbrio necessário entre a
formação tecnológica do indivíduo e – para que ele possa viver num mundo cada vez
mais tecnológico e digital -, a sua formação humana e a sua dimensão espiritual. Uma
educação voltada para a humanização, a instrumentalização e a transcendência. Uma
proposta educacional centrada na pessoa, que compreenda a importância do pensar
crítico e criativo, que seja capaz de integrar as colaborações das inteligências humanas
e da inteligência da máquina, lembrando, no entanto, que só o ser humano é capaz de
transcender e criar (MORAES, 1997a, p.18).

Mais do que estabelecer um discurso de reestruturação escolar na perspectiva do
visível, o que está em questão é uma reformulação do processo formativo, capaz de
conciliar as necessidades e fenômenos sociais atuais com a formação de cidadãos que
realizem práticas espaciais centradas no estabelecimento de um nexo entre as
possibilidades técnicas e as necessidades sociais da população.
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2 A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO MUNDIAL E
BRASILEIRO

Neste capítulo faremos uma análise preliminar da evolução histórica das
iniciativas internacionais para a integração da informática na educação, enfatizando as
experiências ocorridas nos Estados Unidos e França, que constituem as ações que
exerceram maior influência na introdução da informática na educação no Brasil,
servindo-nos de exemplos comparativos ao desenvolvimento brasileiro nesse processo,
ressaltando as especificidades de cada contexto espacial. Posteriormente, analisaremos a
estruturação do processo de informatização da educação brasileira, desde os primeiros
seminários sobre o tema, até o PROINFO – Programa Nacional de Informática na
Educação, iniciativa antecedente ao Programa Um Computador por Aluno-PROUCA.
Esse esforço assume importância na medida em que se propõe integrar o PROUCA, que
será analisado no próximo capítulo, dentro de um contexto de iniciativas no setor, que
servirão de parâmetros referenciais em relação aos possíveis rumos a serem tomados
considerando experiências antecessoras.

2.1 O Contexto da Informática na Educação nos Estados Unidos da América

Nos Estados Unidos da América as pesquisas e a consequente associação da
informática na educação surgem sob um viés liberalista, ou seja, com diretrizes
estabelecidas independentemente do Estado, mas sim, com base na competitividade
mercadológica e desenvolvimentista do ramo tecnológico empresarial. De fato, isso se
reveste em grande crescimento do potencial tecnológico dos equipamentos produzidos,
mas seus fins educacionais podem não partilhar da mesma potencialidade. É importante
deixar claro que o desenvolvimento tecnológico por si só, não é capaz de imprimir
mudanças paradigmáticas no agir pedagógico.

2.1.1 O Contexto da Informática na Educação nos Estados Unidos nos anos 70 e 80

Embora os anos 50 surjam como marco referencial para o início de estudos
considerando a aplicação de recursos computacionais na educação, somente a partir dos
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anos 70 é que teremos pesquisas acadêmicas considerando os impactos decorrentes da
inserção de programas do modelo CAI (Computer Aided Instruction) estruturado a
partir de teorias behavioristas e no instrucionismo.
Segundo Almeida e Valente (1997) diversas discussões ocorreram nesse cenário
de inserção tecnológica nos EUA, conforme a conferência Ten-Year Forecast for
Computer and Communication: Implications for Education, realizada em Setembro de
1975 e patrocinada pela National Science Foundation. Esses encontros se
caracterizavam pelo impasse que se estabelecia entre os que defendiam o computador
como ferramenta auxiliar do processo de ensino, tal como era a concepção do CAI, e
aqueles que defendiam um processo de reformulação abrangente da educação e não
apenas instrumental, como Minsky (1977), Papert (1977), e Dwyer (1977).
Embora a prioridade da discussão devesse ser estabelecida a partir de um viés de
mudança do sistema educacional, acabou se caracterizando como lugar de apresentação
e defesas de produtos informáticos de caráter educacional, fato que impediu a resolução
do rumo que a informatização deveria tomar no país, se seguia as premissas da instrução
programada ou associação entre informática e mudança no sistema educacional como
um todo.
Nos anos 80, com a produção de microcomputadores, as questões técnicas e
financeiras possibilitaram sua adesão pelo ensino escolar não superior (visto que o
ensino superior já vinha utilizando recursos tecnológicos desde a década de 60, e até
aquele momento, questões de ordens técnicas limitavam a utilização desses recursos nas
escolas básicas). O nº de escolas que passaram a dispor de microcomputadores
aumentou consideravelmente, inclusive a disseminação de software de instrução
programada, por meio de software de instrução programada, exercício e prática, tutorial
do tipo CAI, produzidos pelas empresas IBM, RCA e Digital, o que referencia o grau de
inserção empresarial no cenário da informática na educação norte-americana,
influenciando as formas de utilização da informática na escola.
De acordo com Pires (1996, p.66) no final da década de 70 e início dos anos 80,
através da redução dos custos de produtos e do surgimento de algumas inovações no
processo de miniaturização de componentes dos computadores, na capacidade de
retenção de memória dos microprocessadores (4bits, 8bits, 16 bits, 32bits, etc.) foi
possível o surgimento do computador pessoal (PC) ocorrendo o seu consequente
sucesso comercial em massa e a possibilidade estrutural de diversos ambientes, como os
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escolares, utilizarem esse recurso (visto que seus antecessores, os mainframes, por
exemplo, que pesavam toneladas e ocupavam grandes espaços incompatíveis com a
maioria das estruturas escolares tradicionais).
Diante desse momento tecnológico inovativo, foi possível perceber a
disseminação da utilização dos computadores em diversas instituições, contextos e
práticas espaciais, como os econômicos, políticos, culturais, educacionais e sociais.
De acordo com Almeida (2008, p.103) mesmo o software do tipo CAI não tendo
proporcionado os resultados almejados na melhoria da aprendizagem, manteve-se
influente na estruturação de processos de ensino mediante a utilização de computadores,
como a educação a distância online, no entanto, cumpre considerar a ocorrência de
melhorias e sofisticações (como a inserção de uma lógica de instrução por módulos
sequenciais subordinados ao alcance de objetivos propostos por questões-problemas,
requisito para o avanço dos estudos).
A criação dos microcomputadores foi elemento determinante na diversificação e
difusão dos CAI pelas escolas primárias e secundárias, como também deram base para a
que houvesse a diversificação da disseminação de outros modelos de softwares
informáticos voltados para a educação, como os modelos de representação de soluções
de problemas, com destaque para a linguagem LOGO, passando a ser adotado e usado
em muitas escolas, ocasionando no período de 1983 até 1987, uma verdadeira explosão
no número de experiências, na produção de material de apoio, livros, publicações e
conferências sobre seu uso (ALMEIDA & VALENTE, 1997; VALENTE, 1999, p.5).
O LOGO foi elaborado com base no construtivismo, na medida em que havia a
incredulidade do potencial do CAI, que automatizava métodos tradicionais e passivos
de educação e não enfatizava o esforço cognitivo do aluno. Entretanto, a satisfação do
LOGO no processo de ensino/aprendizagem sucumbiu pela falta de preparo dos
professores quanto à apropriação do mesmo. Almeida (2008, p.105) chega a citar a
afirmação de Papert, que sugeriu que a função docente deveria se realizar mediante a
restrição da observação do processo de construção do conhecimento pelo aluno em
interação com o computador.
Atualmente, já é conhecida a importância da ação docente no ambiente LOGO, e
que o preparo do professor não é algo simplista ou apenas baseado no contexto
meramente funcional, não acontecendo do dia para a noite (VALENTE, 1996 apud
ALMEIDA & VALENTE, 1997).
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Na década de 80, dois projetos lançados nos EUA podem ser destacados no
processo de empiricização das experiências com informática educativa. Um é o projeto
ACOT – Apple Classroom of Tomorrow, lançado pela Apple Computer, introduzindo na
educação os novos computadores Macintosh, no intuito de compreender os possíveis
impactos no processo de ensino/aprendizagem quando todos os alunos possuem acesso
aos recursos computacionais (hardwares e softwares), além das respectivas famílias e os
professores (KEEFE & ZUCKER, 2003, pp.2-3).
Estabelecida sob um viés descritivo e exploratório, baseado nas bases
epistemológicas do construtivismo, o projeto foi estruturado e ocorrido em cinco salas
de aulas, localizadas em cinco escolas diferentes (ALMEIDA & BERTONCELLO,
2010, p.35).
Em dez anos de investigação, em colaboração com escolas públicas,
universidades e órgãos de pesquisas, os resultados obtidos mostraram que ao mesmo
tempo em que os computadores não são a “chave para solucionar os problemas das
escolas”, também não são objetos alienadores e diminuidores da função docente,
contribuindo para a ampliação da aprendizagem colaborativa e interdisciplinar, onde os
professores assumem um papel central no processo de utilização dos computadores
mediante antevisão/estruturação de resoluções de possíveis problemas gerados com a
anexação da informática na educação que se desenvolve ciclicamente, segundo as
seguintes fases de: 1.exposição (inicialização técnica), 2.adoção (inicialização da
utilização prática), 3.adaptação (integração às práticas tradicionais aumentando a
produtividade em sala de aula), 4.apropriação (total domínio técnico e introdução de
novas práticas pedagógicas), 5.inovação (amplitude de uso e criação de novos
ambientes de aprendizagem, com novos padrões instrucionais e de interação entre os
alunos) (ALMEIDA & BERTONCELLO, 2010, p.35-36), considerando o caráter ainda
limitado das tecnologias informáticas sem o teor interativo das redes telemáticas.
O outro projeto foi o Buddy, iniciado em 1988, onde cerca de 30 mil alunos do
4º nível receberam computadores, agregando, nesse processo, toda a família dos alunos,
acreditando que independente dos recursos financeiros, todos tinham direitos de acesso
a tecnologia informação e treinamento, buscando uma melhora na aprendizagem na
escola, na casa e na comunidade (KEEFE & ZUCKER, 2003, p.03), numa compreensão
de que a educação deveria abranger o ambiente além-escola, um processo contínuo e
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ilimitável divergindo da perspectiva de totalização em um único ambiente (a escola) e
pessoas (os professores).

2.1.2 O Contexto da Informática na Educação nos Estados Unidos a partir dos anos 90

Nos anos 90, houve um grande crescimento do uso de computadores nas escolas,
tanto secundárias quanto primárias. A oferta de cursos de graduação e pós-graduação
em informática na educação também sofreu um aumento vertiginoso. O surgimento da
Internet e de novos softwares de caráter colaborativo passaram a assumir a dianteira em
detrimento dos programas de “instrução automatizada”. Destarte, os resultados sob a
perspectiva educacional não foram tão estimulantes.
O avanço tecnológico impingido pelo mercado não se traduziu em mudanças
pedagógicas, ou seja, em muitos casos presenciamos uma desarticulação entre aspectos
pedagógicos e tecnológicos, onde os interesses são díspares e ideologicamente
complementares.
Enquanto um interesse se baseava na busca do fortalecimento do mercado de
tecnologia educacional, os interesses pedagógicos sucumbiam a essa ofensiva, se
mantendo em um processo educacional que embora abarcado por tecnologias, se
realizava sob a perspectiva da transmissão mecanicista de informações por parte dos
professores, focando o aprendizado do manuseio dos recursos tecnológicos e não uma
mudança metodológica na prática educativa, não recebendo uma formação centrada na
utilização pedagógica dos recursos tecnológicos, priorizando o aluno como co-autor da
aprendizagem e priorização da aproximação técnica (futura mão-de-obra):
85% das escolas têm já computadores multimédia se bem que a utilização dos
diferentes tipos de tecnologia não seja homogénea e dependa de factores que podemos
designar por sócio-culturais, tais como o índice de pobreza e as minorias étnicas que
condicionam os níveis de acesso e até o tipo de utilização. [...] Em relação ao uso dos
computadores pelos professores, os dados do relatório revelam que a maioria dos
professores não possui formação neste domínio (apenas 15%) e que os curricula das
licenciaturas em ensino continuam a não ter formação em tecnologia educativa
(FONTES et al, 1999, p. 517).

O que presenciamos é a consolidação da associação entre educação e mercado
da informática sob duas perspectivas: Uma se apóia na disseminação de hardwares e
softwares no sistema de ensino, criando e fortalecendo a idéia de um novo mercado para
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os produtos informáticos22. A outra está baseada na formação de um capital humano
intelectualizado, pautado na manipulação dos objetos tecnológicos que suportam as
novas ações da sociedade da informação, articulando o saber/fazer tecnológico sem uma
abordagem que fortaleça a reflexão crítica do aluno, fortalecendo o processo de
ensino/aprendizagem.
Surgem termos como “economia pedagógica” (geradora de aprendizagem), para
caracterizar o novo padrão organizacional que a educação assume para gerenciar melhor
os fluxos financeiros23 e os produtos (ensino) destinados aos seus clientes (alunos). A
escola passa ser percebida diante de uma lógica utilitarista, como outros
estabelecimentos de comercialização de produtos, entretanto, sua produção centra-se na
produção simbólica, tendo a espacialização de seus serviços potencializados pela
infraestrutura on line24.
O governo dos EUA, presenciando o aporte fortemente mercantilista que
assolava a educação, e o caráter conservador que muitos instauravam com relação à
disseminação do uso da informática na educação, levou o Estado a negociar a absorção
das novas tecnologias a partir do que denominam como Academic Standards
(referenciais de qualidade e excelência em educação), documento normatizador do
processo de inserção da tecnologia na educação elaborado num diálogo entre os
Distritos Educacionais e os próprios educadores.
Desde 1996, o Departamento de Educação vem solicitando aos estados da
confederação uma profunda revisão e reformulação dos parâmetros curriculares do
ensino básico e secundário associando-os às novas tecnologias, com base em quatro
22

De acordo com Oliveira (2000, p.65), a revista Syllabus informa em sua edição de abril de 2000, que mais de 170
Universidades norte-americanas haviam firmado aliança com 60 grandes corporações para colocarem em
funcionamento a Internet2 – ou NGI – Next Generation Internet – num esforço colaborativo para desenvolver a
infraestrutura, as ferramentas e os aplicativos destinados especificamente à indústria da educação online. É
importante lembrar que as universidades não serão apenas as compradoras ou as usuárias do novo sistema, mas
estão se tornando seus autores, controlando o processo de sua criação por meio da UCAID – University
Corporation for Advanced Internet Development.
23
De acordo com Arthur Levin, citando a universidade, afirma que ela é um tipo de indústria que perde bilhões de
dólares anualmente por não seguir as normas de uma “boa administração”: tem fama de apresentar baixa
produtividade, alto custo, mau gerenciamento e quase nenhum uso de tecnologias (LEVIN: 25). Levin recorda
como já mencionamos que o ensino universitário apresenta, em seu conjunto, um rendimento anual de 225 bilhões
de dólares, sendo reconhecido como um dos negócios mais ambicionados por investidores no país. No entanto, não
é na universidade tradicional que os investidores estão pensando, e sim num novo tipo de instituição totalmente
reestruturada a partir da aplicação das tecnologias da informação (OLIVEIRA, 2000, p.66).
24
Muitos são os percalços desse processo de “telematização” do ensino nos EUA, como por exemplo, um mestrado
numa chamada universidade virtual custa, para o americano, não mais que 6 mil dólares, enquanto numa
universidade tradicional, como Harvard, o mesmo serviço estaria sendo orçado em mais de 22 mil dólares anuais.
As universidades virtuais iniciaram também o sistema de desmonte da estrutura acadêmica tradicional, ao criarem,
sem corpo docente próprio, cursos estruturados a partir do empréstimo de disciplinas provenientes das mais
diversas origens (OLIVEIRA, 2000, p.69).
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metas nacionais, onde cada Estado e a cada Distrito elaboraria seus paradigmas,
definindo os princípios educacionais a partir dos quais passariam a usar as novas
tecnologias da informação, sendo essas metas (OLIVEIRA, 2000, p.69):
1. Todos os estudantes e professores devem ter acesso aos computadores;
2. Todas as salas de aulas devem estar conectadas à Internet;
3. Todos os professores devem ter acesso a uma formação que os habilite a trabalhar
com as tecnologias;
4. Todas as salas de aulas devem dispor de softwares interativos, adequados às
necessidades do ensino.

O que emerge no âmago do sistema educativo norte-americano é uma tentativa
de modificação de um panorama educacional-tecnológico, estabelecendo autonomia aos
Estados da Federação, considerando questões como a formação de um aluno consciente
de si e de seu papel enquanto cidadão e trabalhador, principalmente, na atual era da
informação, suportado pela orientação de um professor mais capacitado e habilitado
para a realização da operacionalização adequada das TICs no ensino, estrutura
tecnológica adequada nas escolas (computadores e conexão a internet) além da criação
de programas que visem equidade nas possibilidades de apropriação de computadores
por parte de indivíduos de diferentes condições sociais, econômicas e culturais.
Oliveira (2000, p.70), ao estudar o caso do estado de Wisconsin, baseado na
Educomunicação, afirmou que esse objetivo seria alcançado com base nas seguintes
metas pedagógicas que abarcam o Standards aprovado no estado, referenciando ações
que são:
a) A conquista da habilidade de pensar;
b) O desenvolvimento da habilidade de comunicar-se;
c) A conquista de padrões de disciplina interior que disponibilize o futuro trabalhador
para a busca permanente da qualidade;
d) A disposição de servir a comunidade.

Fica claro que mesmo com a autonomia dos estados e alguns distritos
educacionais nos EUA, ocorre um esforço de reformulação de uma concepção que
impregnou toda a evolução da relação da tecnologia com a educação 25, onde mesmo
elencando um posicionamento até contraditório em relação ao processo histórico de
evolução da informática na educação nos EUA, visto a tentativa de padronização de
metas previamente estabelecidas, possibilitando a consolidação de condições para que
25

Para Oliveira (2000, p.79) a pesquisa indica dentre outras questões, que está emergindo uma nova geração de
profissionais profundamente articuladas e familiarizadas com os novos recursos da informação, inconformada e
disposta a discutir as políticas que regem o sistema de comunicação e de informação do país.
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os professores e alunos possam efetivar práticas inovadoras e construtivistas com base
nas tecnologias.

2.2 O Contexto da Informática na Educação na França

Diferentemente dos Estados Unidos, a França se caracteriza por ser um Estado
de caráter mais centralizador e planejador, sua rede pública de escolas é bem
consolidada e se sobrepõe às escolas privadas 26, além de proporcionar condições para a
inter-relação dos centros escolares com outros segmentos da sociedade.
Com forte identidade cultural, historicamente influente em diversas partes do
globo, a França foi o primeiro país ocidental que se programou como nação para
enfrentar e vencer o desafio da informática na educação (ALMEIDA & VALENTE,
1997; VALENTE, 1999, p.4), pleiteando se consolidar como modelo a ser seguido no
mundo, através da construção de bases sólidas para a inserção da informática na
educação, priorizando sua ligação com os aspectos culturais, ou seja, buscou-se
enfatizar a essência da informatização educacional, a produção, manipulação e
disseminação de softwares e hardwares dentro do contexto nacional e a reprodução das
condições de continuidade através da formação dos futuros cidadãos adaptados ao uso
das tecnologias.
Abaixo, faremos a abordagem do processo de inserção da informática educativa
na França sob quatro fases distintas.
2.2.1 A fase de experimentos – “Os 58 Liceus”

É comumente aceito que a introdução dos computadores no ensino francês geral
encontra sua origem no Seminário do Centro de Investigação e Inovação (CERI-OCDE
criado em 1968) Centro Internacional de Estudos Pedagógicos (CIEP), sobre "O ensino
de ciência da computação na escola secundária" ocorrido em 1970 na cidade de Sèvres
(PÉLISSET, 1985; BOULE, 1984; PAIR, 1987; BARON, 1987).
As recomendações do seminário se apóiam na intenção de destacar a
contribuição da tecnologia da informação na educação em geral, enfatizando que "uma
26

De acordo com o Ministério de Educação Francês, 16,9% de todos os alunos do jardim de infância ao ensino
médio no período 2008-2009 estavam matriculados em escolas particulares. Disponível em
http://www.education.gouv.fr/

71

característica da TI é criar nos alunos uma atitude de algoritmos, operacionais e
organizacionais, o que é desejável para muitas disciplinas", e incentivar os países
membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE a
introduzir a tecnologia da informação no ensino secundário (PÉLISSET, 1985).
Com base nas constatações do seminário, o Ministério da Educação
implementou a Circular Ministerial nº 70-232 de 21 de maio de 1970, na tentativa de
agregar a informática ao ensino secundário, considerando o papel que essas inovações
tecnológicas passariam a exercer como fenômeno técnico-social e que o ensino
secundário não poderia estar à margem, e sim, no cerne das transformações correntes,
conscientizando os alunos das suas responsabilidades a partir da provável generalização
dessas tecnologias na sociedade.
Os primeiros experimentos ocorreram através dos “58 liceus 27”, realizado de
1970 até 1976. As escolas foram instrumentalizadas com minicomputadores de
fabricação francesa (modelos Mitra-15 e T 1600) (BARON, 1987, p.71).
A instrumentalização dos liceus ocorreu paulatinamente, sendo quatro em 197273, 11 em 1973-74, 23 em 1974-75 e 20 em 1975-76, onde desse total, 60% partilhavam
suas instalações com um colégio e 20% recebiam regularmente alunos externos
(PÉLISSET, 1985).
Segundo Vetois (1984), esse experimento tinha dois objetivos:
Introduzir uma cultura de formação geral em informática em todas as disciplinas, sem a
criação de uma disciplina específica.
Melhoria do ensino através da utilização de Computer Assisted Instruction (CAI), e
levar os professores a refletir sobre o conteúdo de seu ensino.
Evidencia-se que objetivo principal não era uma mudança pedagógica, mas sim,
uma mudança cultural, que levasse em consideração a habituação aos novos objetos que
iriam formar os novos arranjos espaciais globais. Ou seja, podemos considerar que
ocorria uma perspectiva maior de aproximação e utilização das tecnologias criando uma
sociedade da tecnologia, do que uma mudança e construção de uma nova metodologia
de ensino/aprendizagem que seria potencializada com a tecnologia, contribuindo com a
tecnologia, para a construção de uma sociedade do conhecimento em sua totalidade.

27

O liceu representa a unidade escolar do ensino secundário, que no sistema educativo Francês varia da faixa etária
de 16 aos 18 anos.
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Um grande investimento na preparação dos professores foi feito acreditando na
centralidade do papel do professor para a realização dessa revolução no sistema
educativo, considerando essa ação como primordial para a preparação dos futuros
cidadãos face os instrumentos constitutivos dos novos sistemas técnicos.
No início, os professores dos liceus receberam formação através de um processo
de longa duração: um ano, com meio período diário (ALMEIDA & VALENTE, 1997;
VALENTE, 1999, p.5).
Os docentes vivenciaram a realização dos processos industriais de produção de
hardware nas instalações de grandes fabricantes (IBM, CII e Honeywell Bull),
posteriormente, houve uma renovação (em 1975-76) onde a formação passou a ser
realizada em centros localizados em universidades (GRENOBLE, NANCY, PARIS,
RENNES, TOULOUSE) (BARON, 1987, p. 116).
Esta iniciativa objetivava dotar os professores de conhecimentos técnicos (como
linguagens de programação) para que cada um pudesse desenvolver os softwares a
serem utilizados em suas respectivas disciplinas. Baron (1987, p. 114) afirma que essa
experiência de formação foi subdividida em três fases, duas técnicas, pautada no
desenvolvimento de equipamentos e softwares, caminhando em direção a terceira fase
que seria a fase pedagógica, essa última, ficando a cargo das iniciativas por parte dos
professores, onde eles poderiam agregar os conhecimentos técnicos obtidos aos métodos
tradicionais de ensino.
Mesmo que houvesse o estímulo para a aplicação dos conhecimentos técnicos no
processo educativo, a perspectiva pedagógica de utilização era circunscrita ao professor,
que era formado apenas sob uma fundamentação tecnicista, não havendo uma formação
especificamente pedagógica para a utilização desses recursos, embora algumas ações
facilitassem a utilização educacional da informática, como a criação de uma linguagem
computacional específica para educação (o LSE - Symbolic Language Teaching), o
compartilhamento de experiências (EPI – Associação de Educação Pública e
Informática, criada pelos docentes participantes da capacitação), e a criação de EAO
(Enseignement Assisté par Ordinateur – modelo francês do CAI) específicos para
determinadas áreas, porém, ainda muito arraigados de características que pouco
modificava a estrutura instrucionista que dominava o cenário da informática na
educação nesse momento histórico.
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No total, foram formados 528 professores, cerca de 80 por ano (BOULE, 1984),
além de outros seis mil que receberam uma "ligeira formação" sob a forma de um curso
por correspondência divulgado pela CNTE – Centro Nacional de Tele-Educação
acompanhado por cursos de dois a três dias (VETOIS, 1987).
A expectativa da possibilidade de mudança pedagógica no sistema educativo
francês era grande, no entanto, sucumbiu aos problemas decorrentes da
pequena utilização na prática pedagógica, denúncias dos professores em relação a
problemas técnicos e de logística e insatisfação dos gestores públicos e, por fim, a
resistência de professores interessados em manter as práticas convencionais
inalteradas (ALMEIDA, 2008, p.109).

Nesse caso, podemos completar afirmando que a iniciativa que ocorreu não foi
de introduzir uma mudança pedagógica, mas sim, um processo de anexação, ou melhor,
migração de meios, mas não de objetivos educacionais.

2.2.2

As Políticas Tecnológicas de Escala

na Educação

–

“os 10

mil

microcomputadores” e o “100 mil microcomputadores e 100 mil professores formados”

O final dos anos 70 e a primeira metade da década de 80 são marcados por
discussões e sucessivos programas de desenvolvimento da informática na educação. As
discussões versavam entre a adoção de uma disciplina específica ou uma associação da
informática com as disciplinas escolares já existentes, enfatizando a importância do
papel da formação docente. Eram também implantadas iniciativas de disseminação em
grande escala de microcomputadores, que se associavam aos pretextos de melhoria do
ensino, formação de mão de obra qualificada e fortalecimento do mercado de
informática.
Em 1978, o relatório elaborado por Símon Nora e Alain Minc, destacava a
necessidade de um novo plano para aumentar a eficiência dos computadores e a
competitividade econômica no setor, sendo necessário desenvolver uma demanda de
usuários para os novos computadores surgidos, os microcomputadores (PÉLISSET,
1985). Nesse sentido, sob a parceria do Ministério da Educação com o Ministério da
Indústria, foi lançado em vias de equipar escolas e faculdades, o plano “10 mil
computadores”.
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Essa ação possuía o duplo objetivo de desenvolver o uso do computador como
ferramenta do processo de ensino de praticamente todas as disciplinas e familiarizar os
alunos à informática.
Enfatizada em uma perspectiva mais economicista e mercadológica, essa
generalização era um pretexto de fundamentação de uma operação industrial em apoio
aos fabricantes nacionais de micro-computadores, como a empresa Logabax (VETOIS,
1984), o que evidencia uma condição de sobreposição econômica face aos preceitos
educativos, materializada pela própria inserção do Ministério da Indústria Francês no
processo de estruturação e espacialização da política dita “educacional”.
Em um primeiro momento (1979-1980) foram introduzidas 416 máquinas pagas
pelo Ministério da Indústria (LX 500 Logabax, X1 Occitane Electronics Corporation)
em 170 estabelecimentos (uma, duas, quatro ou oito máquinas por escola). Já em um
segundo momento (1980-1981), 800 máquinas foram dadas gratuitamente, metade pelo
Ministério da Indústria e a outra metade pelo Ministério da Educação (LX e Logabax
Micral de R2E); foram também doadas 8 máquinas e uma impressora por escola. No
terceiro trimestre, começaram a substituir os minicomputadores dos 58 liceus por
microcomputadores (PÉLISSET, 1985).
Segundo Almeida (2008, p.109), é também nessa época que se inicia as
experiências com o uso da linguagem de programação LOGO 28, divergindo das
concepções metodológicas das instruções programadas do tipo EAO. A adoção da
linguagem LOGO foi empregada no desenvolvimento de projetos para os níveis de
ensino elementar e secundário, inspiradas nas ideias de Seymour Paper, que junto com
J.J. Servan Schreiber assumiram a direção do Centro Mundial de Recursos Humanos
para a Informática, instalado pelo governo francês em 1982 (VALENTE, 1999, p.5).
Em 1983, é ampliada a escala da política de inserção dos computadores na
educação, através do plano “100 mil computadores e 100 mil professores formados”. De
acordo com Pélisset (1985) de 1983-1984, 20 mil professores deveriam estar
envolvidos, todos os liceus em 1986 e todos os colégios em 1988 deveriam ser
equipados. Também se estabeleceu que todos os estudantes que estivessem concluindo
o ensino fundamental deveriam ter tido uma significativa “abordagem” em informática.

28

Embora os estudos sobre o uso do Logo tenham surgido em 1977, somente nos anos 70 é que essa linguagem sai
do campo acadêmico para o sistema geral de ensino através de uma versão francesa instalada nos
microcomputadores (BOULE, 1984).
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2.2.3 O plano de “Informática Para todos”

Esta fase é marcada pelo terceiro plano nacional, Informatique pour Tous
(Informática para Todos), no qual houve maior proliferação da Informática no âmbito
das instituições escolares (ALMEIDA & VALENTE, 1997; VALENTE, 1999, p.5).
Esse plano foi preparado no terceiro trimestre de 1984, sendo apresentado em
1985. Pretendia com a instrumentalização das escolas públicas, criar a possibilidade de
acesso não só aos estudantes, mas também aos cidadãos. O objetivo não era somente
gerar condições de familiarização da informática para os alunos, mas também garantir a
todos os indivíduos o acesso e o uso da informática.
O programa tinha como meta chagar até o final de 1985 com estoque total 160
mil microcomputadores. Propunha a criação de 11 mil oficinas espalhadas em 8 mil
escolas, 2,3 mil colégios, 350 liceus e 400 universidades. As outras 33 mil escolas
receberiam um microcomputador cada. Em setembro de 1985, 500 softwares foram
distribuídos (PÉLISSET, 1985).
A informática ganhou paridade com as restantes disciplinas do curriculum,
sendo obrigatória na formação inicial dos alunos franceses (FONTES et al 1999, p.516).
Nessa fase é que os professores receberam formação propriamente pedagógica
em informática, com períodos de curta duração, tal como assinala Valente e Almeida
(1997):
Foram desenvolvidos programas de formação de professores, inicialmente com 50
horas de duração, remuneradas, uma vez que se realizavam em períodos de férias
escolares. Posteriormente, os professores participavam de outras atividades de
formação, inclusive de estágios de observação e atuação, perfazendo um período de
aproximadamente 3 meses. Em 1985, foram preparados 100 mil professores.

Entretanto, mesmo os estudiosos franceses se preocupando com o uso de
tecnologias na escola, na perspectiva da participação ativa para propiciar ao aluno o
desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender no sentido de aprender a
conhecer, refletir sobre/com e através dos contextos (ALMEIDA, 2008, p.110), não
houve uma mudança considerável, e os objetivos atingidos continuavam sendo os de
aquisição do domínio técnico, criação de softwares e a integração de ferramentas
computacionais ao processo pedagógico vigente, priorizando o processo da
ensino/aprendizagem que venha a dar aos alunos condições de conhecer e usar as
tecnologias computacionais, já que o programa de informática na educação da França
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não tinha como objetivo fundamental a mudança pedagógica, mas sim a preparação do
aluno para ser capaz de usar a tecnologia da informática (ALMEIDA & VALENTE,
1997; VALENTE, 1999, p.5), e de certa forma, o fortalecimento do setor nacional de
informática:
Assim, usando o computador como recurso para o desenvolvimento de tarefas, os
professores orientavam a edição de jornais com processadores de texto, a resolução de
equações do 2º grau através de planilhas ou acompanhavam o desenvolvimento de
projetos experimentais registrando os dados em um banco de dados.

Com base na citação acima, embora percebamos a integração da informática nas
tarefas escolares dotando-as de recursos diferenciados, ela acaba materializando uma
ferramenta mais burocrática e relacionada a práticas tradicionais do que impulsionadora
de ações mais inovativas.

2.2.4 Novas Tecnologias e Novas Estratégias Educacionais

A partir dos anos 90, com a evolução e difusão maciça dos microcomputadores,
ocorre a criação de redes de pesquisa, como a RENATER - Rede Nacional de
Tecnologia de Telecomunicações Educação e Investigação 29, que oferta diversos
serviços, como por exemplo, os serviços de “Education Roaming”- Eduroam.fr30, a
possibilidade de integração nacional e internacional de centros escolares e de pesquisas
via internet.

29

A rede RENATER é composta por uma infraestrutura metropolitana e as ligações internacionais para broadband.
Ela está presente nos departamentos e territórios ultramarinos. A RENATER está interligada com 10 Gb / s com
outras redes européias de investigação e os E.U. - incluindo a Internet 2 rede (Abilene) - através da rede europeia
GIANT, isto é, globalmente, a maior estrutura deste tipo. Na França, a comunicação com a Internet é feita pelo nó
de câmbio Sfinx (Link 2x10 Gbit / s com mais de 80 operadores). Para maiores informações ver:
http://www.renater.fr/spip.php?rubrique12
30
Esse serviço visa proporcionar um acesso seguro sem fio à Internet, pessoal e, possivelmente, estudantes,
instituições de ensino superior e de pesquisa durante suas viagens, estabelecendo uma territorialidade de acesso
expandida para além do escopo da sala de aula. Usuários de uma instituição integrante do projeto terão acesso
seguro à Internet de todas as instituições de outro membro, e isso utilizando sua senha usual. Para maiores
informações ver: http://www.eduroam.fr
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Figura 3 – A (Ciber)Geografia da RENATER
Fonte: http://www.renater.fr/spip.php?rubrique12
As salas de aula são cada vez mais equipadas com computadores. Isso permitiu
aos alunos a realização de experiências assistidas por computador - EXAO, bem como a
observação de fatos históricos ou de situações geográficas através de programas que
permitem analisar todo o contexto sob os diferentes pontos de vista (ALMEIDA &
VALENTE, 1997; VALENTE, 1999, p.5).
Analisando os aspectos da evolução da informática educativa na França,
percebemos que a revolução tão esperada, não aconteceu única e exclusivamente pela
disseminação da tecnologia e a formação técnica em informática dos professores.
De acordo com o Conselho Superior de Educação da França (CSE)

31

, é

necessário um grande plano das TICs nas escolas, levando em consideração seu uso
adequado como ferramenta de trabalho docente e discente, oferecer oportunidades de

31

Disponível em: http://www.education.gouv.fr.
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recursos educativos, construção colaborativa, ampliação da atuação da educação e
flexibilidade.
Ao analisar os aspectos organizacionais das instituições de normatização e
execução das políticas de TIC na educação francesa e seus objetivos, percebemos um
maior engajamento na busca de uma melhor associação entre a espacialização de
recursos e mudança metodológica do agir pedagógico.
O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação –
SDTICE32 tem se responsabilizado pelo desenvolvimento de tecnologias da informação
na educação, incentivando o uso das TICs em sala de aula, melhorando a estrutura
escolar, criação de redes e recursos multimídias, bem como, auxiliando sua produção e
distribuição aliado à formação docente. Suas ações são reforçadas pela espacialização
das academias e as estruturas regionais do Ministério da Educação, que impulsionam a
execução da utilização das TICs nas diferentes escalas, tanto regionais quanto locais,
estabelecendo parcerias com organizações públicas e privadas.
Dentre os projetos, a maioria enfatiza o aspecto colaborativo e a construção de
infraestruturas que venham possibilitar trocas de experiências e materiais de apoio para
professores, como o projeto “Uma chave USB para novos professores”

33

e o

“Edu'bases” 34, e de suporte para os a alunos, como o “Serviço Educativo Virtual” para
professores e alunos”

35

, potencializando o escopo da sala de aula através da

abrangência das redes de interação existentes no ciberespaço .
A

construção coletiva de ações, aulas de intercâmbio instantâneo 36, reforço da

infraestrutura escolar em TIC, das responsabilidades dos usos da internet e formação
32

Disponível em: http://www.education.gouv.fr
Esse projeto foi idealizado para se produzir seis mil chaves (senhas) de acesso on-line durante o primeiro ano do
projeto (2006-2007) em três áreas temáticas: História e Geografia, Física e Química e Ciências Básicas & Ciências
Aplicadas e da Vida e Ciências da Terra, e para o ensino primário em vários departamentos numa base
experimental. Os recursos acessíveis com esta chave - disponível on-line, acessível para download ou diretamente
na própria chave - são exemplos da diversidade da oferta atual em cada uma destas áreas e no ensino primário.
Dentre as possibilidades disponíveis, reúne os programas escolares do assunto, sites de informações prestadas pelo
Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Pesquisa (nacionais e locais da autoridade de ensino) e
estabelecimentos públicos, acesso aos recursos digitais e software educativo, bem como enciclopédica e obras de
referência, além de exemplos de usos das TIC na sala de aula, dentre outros. Disponível em:
http://www.education.gouv.fr
34
Este banco de recursos nacionais fornece acesso a exemplos de práticas de TIC e planos de aula em 20 campos
disciplinares classificadas: nível da escola; tipo de utilização das TIC e da atividade; tema em relação ao currículo.
Para saber mais ver: www.educnet.education.fr / pt / secundário / bancos
35
Esse programa beneficia os estudantes com escritórios virtuais ou mochilas escolares eletrônicas, serviços on-line,
e assistência ao usuário. Todos os alunos e professores, de ensino pré-escolar para o final do ensino secundário,
serão contemplados
com
o acesso a
um escritório virtual.
Para
saber
mais
ver:
http://www.educnet.education.fr/dossier/manuel
36
Um exemplo é o plano “1000 videoconferências para a escola”, lançado em 2007, destinado a promover a
aprendizagem de línguas, permitindo aos alunos conversar com falantes nativos (professores, estudantes de classe
33
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docente atrelado à disseminação de uma postura pedagógica com aporte tecnológico
também são enfatizadas na busca dos resultados ainda não alcançados sob o ponto de
vista pedagógico, tendo como pressuposto norteador a espacialização homogênea das
possibilidades de utilização das TICs:
A ampla implementação de programas voltados ao uso de computadores na educação
da França, associada ao advento de novos recursos e modos de utilização da
tecnologia digital, impulsionou a disseminação do acesso aos recursos hipermídia nas
escolas, colégios e liceus, à criação pela “Fédération des Centres de Documentation
Pédagogique” de Marselha, de um espaço de encontros entre profissionais de distintos
países para a troca de experiências, análise de concepções, tendências e contribuições
da hipermídia à educação através do “Observatoire des Ressources Multimédias em
Education” (ORME apud ALMEIDA, 2008, p.110).

O que pode ser percebido nas novas estratégias de associação da informática
com a educação é a ênfase dada à interligação das unidades educacionais via redes
telemáticas, que tem gerado uma potencialização da espacialização dos serviços
educacionais no território francês 37, como possibilidades de formação de professores a
distancia, troca de experiências e de conhecimentos, ou seja, a tentativa de fortalecer
vínculos formadores de uma rede de cooperação via o ciberespaço. No entanto, as
relações dessas ações com as mudanças efetivas nas práticas pedagógicas ainda não
podem ser percebida como uma mudança consistente e generalista no cenário
educacional francês.

2.3 A Informática na Educação no Contexto Brasileiro

No final dos anos 70, já havia um consenso por parte do Governo Brasileiro da
necessidade de integrar os computadores na educação como condição para formação de
mão-de-obra especializada para dar suporte à consolidação de uma posição de destaque
ao Brasil na área de informática, que estava em grande expansão e constituía-se como
fundamento básico das futuras relações socioeconômicas do século XXI 38.

combinado). O projeto é financiado pela Educação Nacional (equipamentos e operacional) e local (instalação,
infraestrutura). Em troca, as escolas selecionadas para participar ativamente na experimentação, incluindo a
produção de relatórios de atividade para medir as contribuições e limitações da videoconferência na aprendizagem
de línguas. Até agora, os idiomas trabalhados são o Inglês, espanhol, alemão e italiano. Para maiores informações
ver: http://www2.educnet.education.fr/sections/primaire/1000-visios/
37
Um exemplo é a criação da escola digital, como a Escola Digital Rural, que visa atender localidades rurais com
cerca
de
dois
mil
habitantes.
Para
saber
mais
ver:
http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree
38

Cumpre salientar que desde a década de 60 e 70, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (através do
NUTES/CLATES), a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (através

80

Havia uma grande diferenciação entre a produção tecnológica no Brasil e outros
países mais avançados, como os EUA, colocando o país em condição tecnologicamente
dependente. De acordo com Pires (1996, pp. 105-104) esta situação fez emergir um
ideário “pragmático antidependentista” (ADLER,1986), exercendo fascínio quase
ideológico e nacionalista, compartilhado por parte do meio acadêmico (CLINE,1987),
alguns políticos da “esquerda”, setores militares e, oportunamente, os representantes dos
grandes conglomerados financeiros nacionais. Como resultado desses questionamentos,
foi formalizada em 1973, a reserva do mercado nacional de alta tecnologia, com a
premissa que somente desta maneira seria possível desenvolver a indústria nacional,
livrando-se da concorrência desigual em relação a empresas transnacionais do setor
informático.
Para dar cargo a esse processo, foi criado em 1979, a Secretaria Especial de
Informática (SEI), órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional (CSN) cujo
objetivo era assessorar na formulação da Política Nacional de Informática (PNI) e
coordenar sua execução, buscando o desenvolvimento científico e tecnológico no setor
nacional de tecnologia (FRANÇA & SANTOS, 2009, p.5).39 *Essa articulação entre a
SEI e os órgãos de segurança nacional, evidenciava a importância e caráter estratégico
que era destinado à questão da informática no país.
No intuito de consolidar esse almejado desenvolvimento científico e
tecnológico, colocou-se como premissa fundamental, o papel da educação no processo
de disseminação de uma nova cultura tecnológica no espaço nacional. Segundo Oliveira
(1997, p.29) isso fica evidente quando a SEI seleciona em 1979 dentre outros setores, a
educação como um dos seguimentos que receberiam apoio para agregar os
computadores às suas atividades, criando em 1980 a Comissão Especial nº1: Educação
(CEE-1/1980).
A CEE-1/1980 foi uma ação estratégica, representando um elo entre SEI e MEC
no intuito de acumular subsídios entre as duas mais importantes secretarias para definir
do Laboratório de Estudos Cognitivos – LEC) já vinham realizando pesquisas e experiências mediante a introdução
da informática na educação. Essas ações, dentro de uma perspectiva geral, versavam sob a utilização de programas
de instrução programada, auxilio no processo de avaliação de acadêmicos, inserção da linguagem logo no processo
educacional básico e com crianças com dificuldades de aprendizados. Intercâmbios internacionais também fizeram
parte dessas experiências, com destaque pra a aproximação com o MIT, onde eram realizadas as pesquisas de
Seymour Papert e Marvin Minsky referentes a filosofia e linguagem de programação LOGO.
39
Embora citemos a SEI, por considerarmos sua respectiva articulação com as questões educacionais, cumpre
salientar que outros mecanismos surgiram nesse processo instauração da reserva de mercado de alta tecnologia,
como a CAPRE - Comissão Coordenadora das Atividades de Processamento Eletrônico (MORAES, 1993, p.17),
DIGIBRÀS - Empresa Digital Brasileira, e a Cobra - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A, ambas em 1974
(PIRES, 1996, p.107).
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sua filosofia e assumir o papel que lhe cabia como gerador de normas e diretrizes no
novo e amplo campo que se abria para a educação com a missão estratégica de criar
bases de sustentação da relação entre tecnologia e sociedade brasileira (FUNTEVÊ,
1985, p.6).
Composta por membros do governo, representantes das universidades e centros
tecnológicos, suas ações se materializaram na elaboração de dois relatórios que
serviram como bases importantes na implementação da informática educativa no Brasil.
No ano de 1981, foi elaborado o primeiro relatório que argumentava sobre a
necessidade de mão-de-obra especializada frente à situação nacional do setor de
informática. Estava embutido nesse pretexto o fortalecimento qualitativo e quantitativo
de recursos humanos para o mercado nacional emergente de informática, a citar
principalmente os setores industriais, acadêmicos e o de serviços, ainda impingidos por
uma dependência estrangeira. Foi introduzida uma política de criação de cursos de curta
duração, de graduação plena e pós-graduação na área de informática (MORAES, 2002,
p.59) no intuito de equacionar essas questões supracitadas.
No ano de 1982, foi elaborado um segundo relatório que indicava a necessidade
das atividades da informática na educação estar associadas aos aspectos culturais,
sociopolíticos e pedagógicos concernentes à realidade brasileira. O que se pretendia era
romper com a dependência tecno-científica do país, capacitando recursos humanos e
concretizando a consolidação do mercado nacional de informática.
Buscando retirar os debates em relação à anexação dos computadores na
educação do cenário burocrático e envolver a comunidade técnico-científica nacional,
realizou-se no ano de 1981, em Brasília, o I Seminário Nacional de Informática na
Educação, organizado pela SEI, MEC e CNPq, passando a representar o marco inicial
das discussões sobre informática na educação, envolvendo dessa vez, pessoas ligadas
diretamente ao processo educacional (OLIVEIRA, 1997, p. 29), preterindo estabelecer
bases para consolidação do processo de inserção de computadores no processo de
ensino/aprendizagem, a partir de uma concepção de orientação pedagógica e não
exclusivamente de formação de mão de obra qualificada.
Nesse seminário, discutiram-se as possibilidades de utilização do computador no
processo de ensino/aprendizagem, enfocando os aspectos teóricos e a aplicabilidade em
todos os níveis de ensino (FUNTEVÊ, 1985, p.6). Foram consideradas diversas
questões que deveriam estar no cerne desse processo, como o desequilíbrio social na
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oferta de políticas educacionais, a valorização da realidade sociocultural nacional, a
compreensão da tecnologia como mecanismo que não comporta a capacidade de
resolução de todos os problemas do sistema educacional nacional.
Dentre outras ações, foi recomendada a criação de um Grupo de Trabalho
Interministerial para estudar e propor a criação da Comissão Nacional da Informática, a
continuidade dos Seminários anuais, bem como o desenvolvimento de estudos para a
implantação de Centros-piloto (FUNTEVÊ, 1985, p.6). Havia o entendimento da
necessidade de se investir na instalação de projetos pilotos em caráter experimental e
limitado, onde seus resultados serviriam de parâmetros para a elaboração da futura
Política de Informática na Educação (PIE). Mesmo havendo uma preocupação de
formação de recursos humanos em termos tecnológicos, foi enfatizado que os aspectos
pedagógicos deveriam ser priorizados, diferenciando-se (a priori) das iniciativas dos
EUA e França.
Logo após o I Seminário, foi constituído o Grupo de Trabalho Intersetorial com
representantes do MEC, da SEI, do CNPq e da Finep preterindo criar subsídios para um
futuro Programa de Informática na Educação que possibilitasse a implantação dos
sugeridos Centros-Pilotos e colaborasse no delineamento dos principais instrumentos de
ação. Nesse contexto, foi elaborado o documento “Subsídios para a Implantação do
Programa Nacional de Informática na Educação”, estabelecendo as primeiras diretrizes
normativas para renovação das bases tecnológicas do sistema educacional brasileiro,
que deveria estar centrado nas universidades, no acúmulo de conhecimentos técnicocientíficos, na flexibilidade frente às diferenciações regionais do território brasileiro,
nas pesquisas e produção de softwares educativos, capacitação tecnológica e etc.,
buscando sempre realizar as ações mediante discussões com os diversos setores da
sociedade brasileira.
Esse documento proporcionou mecanismos para a criação da Comissão Nacional
de Informática na Educação, que só veio a entrar em vigência em 1983 sob a
denominação de Comissão Especial nº11: Informática e Educação (CE-IE: nº 11/1983)
a qual era formada por representantes do MEC, CNPq, SEI e Finep, e posteriormente,
de representantes da Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações).
Subordinada ao CSN, essa comissão tinha a finalidade de incentivar debates e
pesquisas na busca da inserção dos computadores na educação pública, dando suporte à
instalação dos Centros-Piloto, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos
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realizados e resultados alcançados no processo de inserção da informática na educação
pautado na multidisciplinaridade e padronização tecnológica (Hardware e Software),
coordenação dos recursos financeiros governamentais quanto à aplicação no binômio
informática-educação, articulando-se ao III Plano Setorial de Educação Cultura e
Desporto - PSECD e ao Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
que tinha como uma das premissas que
o esforço educacional faz parte de um esforço geral, não somente dentro da área
social, mas também dentro da área econômica, porque não há solução satisfatória dos
problemas, se não houver suficiente convergência entre as áreas sociais e as áreas
econômicas.[...] Dentro do atual estilo de crescimento econômico, que tem, entre seus
traços característicos, presença ainda reduzida do setor industrial na economia e
propensão pouco absorvedora de mão-de-obra em sua parte mais dinâmica, o impacto
da profissionalização pode ser maior em favor dos empregadores do que em favor dos
empregados (BRASIL, 1980, p.13).

O documento ainda recomendava a seleção de cinco universidades
representativas das regiões brasileiras, para a implantação dos referidos centros, bem
como o acompanhamento e a avaliação por parte do poder público, e posterior
divulgação dos resultados (MORAES, 1993, p.21).
Na intenção de aumentar o cabedal de informações nesse setor, tendo por
objetivo subsidiar técnico e pedagogicamente a estruturação de projetos-pilotos, foi
organizado no estado da Bahia o II Seminário Nacional de Informática na Educação,
tendo como tema central “O impacto do computador na escola: Subsídios para uma
experiência piloto do uso do computador no processo educacional brasileiro, no nível de
2º grau”, co-patrocinado pelo MEC, SEI e CNPq, sediado na Universidade Federal da
Bahia (FUNTEVÊ, 1985, p. 6).
Esse evento foi realizado a partir de uma perspectiva interdisciplinar, se
alinhando a reflexões de especialistas das áreas de educação, psicologia, informática e
sociologia. Os debates ocorridos frisavam que os computadores deveriam se conformar
aos objetivos educacionais e não conformá-los diretamente. Sua utilização deveria
acontecer em todas as modalidades de ensino, como os centros-pilotos de
experimentação dos projetos iniciais deveriam se instalar nas universidades, como os
debates ocorridos no primeiro seminário manifestaram.
As ações dos Centros-Piloto teriam que ser operacionalizadas a partir de uma
abordagem interdisciplinar, ressaltando a centralidade das universidades na elaboração
das diretrizes de aplicação da informática nas disciplinas escolares como condição de
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satisfação das ações pedagógicas, onde os diversos níveis de ensino deveriam ser
abarcados e não apenas o 2º grau conforme inicialmente proposto no tema do evento.
Nesse mesmo ano, o MEC passou a credenciar o desenvolvimento da
informática na educação como condição fundamental para a respectiva melhoria
qualitativa do cenário educacional brasileiro, engajando-se mediante articulação com a
SEI, num processo de criação de suportes necessários a realização de pesquisas e
projetos que viessem estabelecer parâmetros para a realização das primeiras
experiências no território nacional, respaldado pela normatização do III PSECD quanto
a inserção da informática na educação:
Naquele mesmo ano, foram elaboradas as primeiras diretrizes ministeriais para o
setor, estabelecidas no III Plano Setorial de Educação e Cultura - III PSEC, referente
ao período de 1980/1985. Essas diretrizes apontavam e davam o devido respaldo ao
uso das tecnologias educacionais e dos sistemas de computação, enfatizando as
possibilidades desses recursos colaborarem para a melhoria da qualidade do processo
educacional, ratificando a importância da atualização de conhecimentos técnicocientíficos, cujas necessidades tinham sido anteriormente expressas no II Plano
Nacional de Desenvolvimento - II PND, referente ao período de1975-1979
(MORAES, 1997b).

O que estava em questão era estabelecer um processo de absorção de todos os
níveis escolares, na tentativa de articular a informática a um movimento de
transformações educacionais, como um elemento potencializador de dinâmicas
inovadoras de caráter construtivista, pois, a ênfase dada ao segundo grau no título do
segundo seminário, expunha a tentativa de utilizar a informática com o objetivo de
capacitar uma mão-de-obra que iria integrar um novo contexto produtivo em expansão
global, tentando direcionar a questão da informática na educação para o aspecto técnico
e operacional e detrimento do pedagógico.
2.3.1 O Programa EDUCOM – Educação com Computadores

Conforme vimos anteriormente, o primeiro seminário realizado em 1981 já
evidenciava as reivindicações da comunidade científica e tecnológica sobre a
necessidade de criação de projetos pilotos de caráter experimental e limitado, servindo
como ponto inicial para o lançamento das diretrizes visando à elaboração de um
programa de introdução da informática na educação pública brasileira.
Em 1983, a Secretaria do MEC apresentou ações normativas para a construção
de uma política de informática no setor Educação, Cultura e Desporto, baseado na PNI,
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procurando capacitar tecnologicamente e modernizar todos os níveis educacionais e a
administração pública, fortalecendo a condição socioeconômica do país frente as novos
padrões tecnológicos,

ressaltando

o

valor

estratégico

e a necessidade de

desenvolvimento no país de tecnologias para o uso do computador como instrumento
auxiliar do processo de ensino e aprendizagem, orientado por valores sócio-culturais da
realidade brasileira (FUNTEVÊ, 1985, p.11).
Para implementar as ações no sentido de adaptar a estrutura organizacional do
MEC à nova missão que se imprimia ao sistema educacional brasileiro, ou seja, colocar
em um mesmo contexto educação e informática, foi redimensionado em 1983 as ações
do CENIFOR – Centro de Informática Educativa. Ficou sob a responsabilidade desse
órgão a missão de desenvolver, estimular e disseminar tecnologias educacionais de
informática na esfera governamental e na comunidade, como também atuar no suporte
às unidades do MEC que desenvolviam pesquisas, estudos, diagnósticos, informações e
serviços técnicos (FUNTEVÊ, 1985, p.8).
Materializando todas as discussões realizadas e pretendendo alcançar o objetivo
de transformar o computador em um objeto constitutivo do espaço escolar e de novas
práticas pedagógicas, foi elaborado e aprovado pelo CE-IE: nº 11/1983 o EDUCOM –
Educação com Computadores.
Esse programa foi à primeira ação governamental de inserção de computadores
na educação não superior, e tinha o objetivo de realizar estudos e experiências em
informática na educação, formar recursos humanos para o ensino e pesquisa e criar
programas de informática por meio de equipes multidisciplinares, articulando
universidade e escolas, com ênfase no 2º grau (MORAES, 1993, p.22), divergindo das
considerações sobre a aplicabilidade equiparada em todos os níveis, conforme concluído
nos seminários I e II.
Após a aprovação do EDUCOM, foi enviado às universidades um edital (SEI/SS
nº15/83) constando os requisitos necessários para que as instituições pudessem se
candidatar a ser um Centro-Piloto, que deveriam estar adequados aos Interesses da CEIE: nº 11/1983, seguindo as seguintes premissas:
Investigar o uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem, em especial
no 2º grau, bem como a formação de recursos humanos; além de satisfazer os critérios
poucos objetivos que foram estabelecidos para avaliação das propostas encaminhadas
(FUNTEVÊ 1985b, apud OLIVEIRA, 1997, p.35).
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No total, foram realizadas 26 propostas, sendo selecionadas apenas cinco,
pertencentes as Universidade de Campinas – UNICAMP, Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE e Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS.
Em 3 de outubro de 1984, foram firmados os primeiros convênios para o início
das atividades de implantação dos Centros-Pilotos, entre a FUNTEVÊ/MEC e as
Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Estadual de Campinas (MORAES 1993, p.22; 1997b).
A organização e coordenação técnica do EDUCOM couberam ao CENIFOR,
que segundo Oliveira (1997, p.35) passou em 1984 do vínculo junto a Secretaria de
Informática - SEINF, criada em 1981, para a FUNTEVÊ - Fundação de Televisão
Educativa (hoje Fundação Roquette Pinto), órgão do governo responsável pela
coordenação e supervisão da aplicação de tecnologia educacional, ambos sob a alçada
do MEC.
O CENIFOR tinha como premissa de atuação a captação e o repasse do
financiamento40 ao programa, promover a integração dos centros-pilotos, como também
acompanhar as atividades desenvolvidas e promover discussões a respeito da
informática no processo educacional junto a diversos setores da sociedade.
No ano de 1985, com a reformulação política que estava ocorrendo no Brasil
(redemocratização), várias modificações político-administrativas relegaram mudanças
ao EDUCOM, dificultando a sua continuidade. Tais modificações são expressas, por
exemplo, pelo desmonte do CENIFOR devido à mudança administrativa da FUNTEVÊ.
A nova administração passa a desconsiderar a prioridade de pesquisa no setor,
consubstanciando na consequente falta de suporte financeiro, gerando não só o
desmonte do CENIFOR como o descumprimento por parte das instituições de fomento
dos compromissos de financiamento, inclusive o MEC, ficando a cargo dos CentrosPilotos a sustentação das experiências41. Outras questões nos reportam a priorização de
estudos referentes à relação sujeito x objeto, deixando estudos como o de Vigotsky, por
40

De acordo com Oliveira (1997, p.36) ficou definido o financiamento do projeto através da assinatura de convênios
entre FINEP, a FUNTEVE e o CNPq, cabendo a este último à alocação de bolsas para os pesquisadores envolvidos
no Projeto EDUCOM.
41
Os atrasos no repasse financeiro aos Centros-Pilotos eram constantes, e quando chegavam, geralmente, não haviam
as devidas correções.
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exemplo, referente ao desenvolvimento social e cultural da mente sem moradia no
EDUCOM (MORAES, 2006).
Também constatamos como problemas enfrentados, as pressões mercadológicas,
principalmente com relação à abertura do mercado nacional, como é o caso dos
softwares utilizados, tal como assinalava Moraes (1997b):
Lamentavelmente, desde o início do EDUCOM, e em decorrência de alterações
funcionais e interferências de grupos interessados em paralisar a pesquisa em favor de
uma possível abertura do "mercado educacional” de software junto às secretarias de
educação, a questão do suporte financeiro transformou-se no maior problema,
prejudicando, nos mais diferentes momentos, a continuidade do projeto.

Entretanto, cumpre salientar que muitos resultados positivos foram alcançados
pelo programa como:
1. 17 teses de mestrado, cinco livros, 165 artigos publicados, retirando o país da estaca
zero de conhecimento frente ao binômio informática-educação;
2. Mais de duas centenas de conferências e palestras ministradas, além de vários cursos
de extensão, especialização e treinamento de professores;
3. Grande produção de softwares educacionais;
4. Integração das universidades mediante equipes interdisciplinares nas discussões
políticas referentes às ações de introdução da informática na educação, tendo como
objetivo a mudança pedagógica e não somente o desenvolvimento de competências
tecnológicas ou tendências de mercado;
5. Consolidação do preceito de que a educação pode auxiliar no processo de ensinoaprendizado, inclusive, no auxilio de crianças portadoras de deficiências.
No entanto, ficou entendido que não somente caberia integrar os computadores
nas escolas, mas sim articulá-los a uma serie de ações maiores que poderiam alcançar
objetivo principal do programa que não chegou a sua satisfação plena, que se situava na
instrumentalização escolar, forte processo de formação docente, estabelecido de forma
construtiva e contextualizada, suporte financeiro, suporte técnico e pedagógico às
unidades escolares, onde a mudança do paradigma educacional deveria estar centrada
em ações promovidas por um conjunto de atores formado por poder público e privado,
professores, comunidade escolar, alunos, supervisores, diretores e pais.
Abaixo faremos um breve detalhamento das atividades dos 5 Centros-Pilotos do
EDUCOM:
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EDUCOM-UFMG – Aprovado em 1984, estava sediado no Departamento de

Ciência da Computação, e apoiado em quatro laboratórios: Laboratório de
Desenvolvimento de Recursos Humanos para a área de Informática no Ensino; o
Laboratório de Desenvolvimento de programas de Ensino Apoiados por computador;
Laboratório de Aplicações de Programas de Ensino Apoiados por Computador;
Laboratório de Serviços de Informática para o Ensino.
Com experimentos de caráter essencialmente interdisciplinar, fundamentados na
comunicação social como na psico-pedagogia, eles envolveram docentes e não docentes
dos diversos níveis escolares públicos e privados. Seus objetivos estavam alicerçados na
geração de conhecimentos do uso educacional dos computadores; Informatização das
escolas42; desenvolvimento de softwares educacionais – PECs (Programas Educativos
para Computadores); formação de recursos humanos (cursos de introdução a
informática, produção e avaliação de PECs e linguagem LOGO, (geralmente voltados
para professores das diversas redes de ensino e interessados em geral); utilização de
computadores na educação especial.


EDUCOM-UFRJ – A proposta da Instituição surgiu em 1983, com base em

reflexões dos professores da Faculdade de Educação (FE), NUTES e NCE, tendo como
ponto de partida as conclusões do I e II seminários nacionais realizados em 1981 e
1983. Iniciado concretamente em 1986, o projeto centrou-se na introdução de
computadores no ensino das disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática, na
investigação do impacto da informática educacional no 2º grau, em especial, no
selecionado Colégio Estadual Souza Aguiar – CESA.
Foi enfatizada a produção de softwares, coursewares (simulação) e hardwares
com finalidades educacionais43, capacitação de recursos humanos (cursos de curta
duração para professores da rede pública, disciplina eletiva de informática educativa nos
cursos de licenciaturas, pós-graduação lato-sensu em TE (o primeiro no país, apoiado
pelo MEC), capacitação na produção de softwares e treinamentos para estagiários,
42

Segundo Moraes (1996, p. 134), até 1990, duas escolas tinham sido envolvidas, a Escola Municipal Pedro Guerra,
através do projeto “Computador no 1º Grau”, contando com 4 professores e seis turmas de quinta a oitava série do
Centro Pedagógico da UFMG, utilizando a linguagem LOGO; e a Escola Municipal Professora Eleonora
Pieruccetti, com apoio do CNPq, envolvendo dez professores, numa abordagem voltada para o desenvolvimento de
PECs.
43
Elia e Sampaio (2002) salientam que o desafio do experimento foi de um lado a produção e desenvolvimento de
programas de ensino por computador em número suficiente e de qualidade para as quatro matérias no curso de três
anos: quatro equipes interdisciplinares formadas por professores de 3º e de 2º graus (incluindo professores do
CESA) e técnicos em Informática produziram 111 coursewares (em realidade foram produzidos mais de 150
coursewares, mas somente 111 foram revisados, documentados e publicados).
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monitores e a comunidade), informatização da escola 44, levando-se em consideração a
participação de toda a comunidade escolar.
Após uma redefinição sofrida devido ao PRONINFE (que será analisado
adiante), o centro-piloto de informática na educação do Educom/UFRJ transformou-se
em uma Coordenação Superior de Informática na Educação, identificada pela sigla
CIES/EDUCOM-UFRJ, com a participação de dez unidades acadêmicas, tendo a
mesma atuado até 1995/96 (ELIA & SAMPAIO, 2002), voltando seus estudos para
tecnologia educacional, tecnologia de software educacional e investigação dos efeitos
sociais, culturais, éticos e cognitivos decorrentes do uso educacional da informática
(OLIVEIRA, 1997, p. 37).
6. EDUCOM-UNICAMP – Proposta elaborada em 1983, paralela a criação do Núcleo
de Informática Aplicada a Educação - NIED, começou a ser implantado em 1985,
buscando utilizar a linguagem LOGO com alunos do 2º grau das escolas Públicas. Dois
aspectos foram centrais nesse projeto: a criação de uma infraestrutura e de uma
metodologia de utilização do LOGO nas escolas.
Quanto à infraestrutura, iniciou sua construção a partir da escolha junto a
Secretária de Estado da Educação, onde a Divisão Regional de Ensino de Campinas
deveria escolher, dentre as escolas da região que demonstraram interesse, três escolas,
que representassem respectivamente, as camadas média, média-baixa da população
(CHAVES et al,1983), sendo escolhida a EEPSG Tomás Alves, representativa da
camada média da população, a EEPSG João XXIII, localizada em um bairro industrial
da cidade de Americana e que recebe uma população de estudantes da classe média e
média-baixa; e a EEPSG Carlos Lencastre, representativa da camada socioeconômica
baixa da população e localizada em um bairro da periferia da cidade de Campinas.
No início de 1986 foram montados, em cada uma das três escolas, ambientes
computacionais para que houvesse as condições iniciais de realização dos trabalhos com
os alunos45, principalmente nas disciplinas de Português, Matemática, Física, Química e
Biologia do 2º grau.
44

Foi criado um laboratório equipado com 22 microcomputadores (cedidos em comodato pela UFRJ), atendendo a
30 alunos/classe distribuídos em dois alunos por micro, ficando sete micros reservados para eventuais substituições.
O laboratório suscitou a criação da função de Monitor, responsável por organizar e controlar a distribuição dos
coursewares nos micros, o que foi desempenhado por professores que cumpriam uma carga horária, total ou
complementar, nessa tarefa (MORAES, 1996, p. 138).
45
Tanto na EEPSG Tomás Alves como na EEPSG João XXIII o ambiente computacional era constituído de quatro
microcomputadores I7000 da Itautec e uma impressora. Na EEPSG Carlos Lencastre o ambiente computacional
dispunha de dois microcomputadores I7000 da Itautec e uma impressora, já que as atividades computacionais eram
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A metodologia baseava-se na constituição de um trabalho interdisciplinar através
da colaboração entre especialistas da UNICAMP e professores das escolas públicas. Foi
realizada a formação de recursos humanos buscando aproximar os professores da
filosofia LOGO, integrando o uso dessa linguagem ao currículo regular, levando em
consideração a heterogeneidade socioeconômica das realidades escolares.
A integração curricular da linguagem LOGO em algumas situações apresentouse dificultosa, ocorrendo em muitos casos como atividades extraclasses, aulas de
aprendizado de linguagem, subentendendo-se que os computadores se reservariam a
uma disciplina específica e não integrada ao currículo regular, dado o conflito criado
entre a metodologia LOGO e a metodologia tradicional.
Contudo, podemos afirmar que o EDUCOM-UNICAMP, buscou a criação de
uma metodologia LOGO no ensino-aprendizagem nas escolas públicas, intencionando
não só a formação de recursos humanos como a sua utilização na prática docente
escolar, imperando o entendimento que o projeto era de caráter colaborativo entre
escola e universidade, e, portanto, deveria ocorrer no seio escolar e não ficar
circunscrito à universidade.
7. EDUCOM-UFRGS – Com uma estrutura científica já consolidada desde os anos 70
em relação a pesquisas de informática educativa, tanto na produção de softwares como
nas pesquisas do computador como recurso auxiliar no processo de ensinoaprendizagem na educação de crianças com deficiências de aprendizagem, baseados nas
teorias piagetianas de construção do conhecimento, utilizando a linguagem de
programação LOGO, seu projeto foi aprovado em 1984, sendo formado pelo
Laboratório de Estudos Cognitivos - LEC, o Centro de Processamento de Dados e a
Faculdade de Educação – FACED.
Diante das atividades do LEC, podemos considerar que o laboratório buscava:
1. Introduzir a atividade com linguagem Logo como recurso na aprendizagem do
aluno;
2. Elaborar um modelo de interação cognitiva entre o professor e o aluno no trabalho
com o computador;
3. Produzir materiais e formar professores para o trabalho com computador no ensino,
dentro de uma linha construtivista (FUNTEVÊ 1985b apud OLIVEIRA, 1997, p.40).

desenvolvidas somente por dois professores dessa escola. No final de 1986, devido a problemas administrativos,
ficou acordado entre o NIED e a escola o término do Projeto na EEPSG Carlos Lencastre, e os computadores foram
distribuídos para as duas outras escolas do Projeto (VALENTE, 1993a).
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O LEC também buscou realizar pesquisas com crianças de escolas públicas e
adolescentes e crianças da Educação Especial, pretendendo através da linguagem Logo
e das teorias piagetianas, a criação de mecanismos de melhoria do aprendizado a partir
das possibilidades desses sujeitos como agentes ativos na construção do conhecimento.
O Centro de Processamento de Dados atuou no desenvolvimento do sistema
CAIMI (CAI para Microcomputadores), considerado o primeiro software nacional desse
gênero com ênfase na educação, sendo utilizados no ensino médio e superior, e a
FACED atuou na produção de softwares educativos como sistema de autoavaliação,
criação de simulações para o ensino de 2º grau, formação de recursos humanos, com
ênfase no uso do Logo com alunos do 1º grau, criando mecanismos que atuassem na
melhoria da aprendizagem de crianças com deficiências mentais.
8. EDUCOM-UFPE - Tinha como objetivo a realização de pesquisa e atividades de
formação nas áreas do ensino de informática para alunos do ensino médio e uso da
informática com alunos da pré-escola, e os portadores de deficiência auditiva,
priorizando a elaboração de uma metodologia de ensino que se conformasse às
dificuldades de aprendizagem de alunos surdos (indiferente em temos de conteúdos com
relação a crianças não portadoras de deficiências) embasados na linguagem Logo e nas
teorias construtivistas piagetianas.
Segundo Cysneiro (1993, apud OLIVEIRA, 1997, p.39) as atividades de
formação de recursos humanos do EDUCOM-UFPE basearam-se no atendimento de
professores das redes municipal e estadual de ensino, bem como pela realização de
cursos de extensão para alunos do curso de pedagogia e dos cursos de licenciatura,
sendo que no período de 1986 a 1989, a equipe desse centro realizou, semestralmente,
cursos de formação para professores, estudantes universitários, monitores e bolsistas do
próprio centro.
No segundo semestre de 1988, ministrou um curso de especialização, durante
doze semanas, para quinze professores de escolas estaduais de nível médio (VALENTE,
1999, p. 132).

2.3.2 O Programa de Ação Imediata na Educação (PAIE), o FORMAR e os Centros de
Informática na Educação (CIEDs)
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Mesmo com a criação do EDUCOM, levando-se em consideração os
descaminhos

político-administrativos

anteriormente

citados,

havia

um

descontentamento da comunidade científica referente à necessidade de se estabelecer
uma política com diretrizes que dessem contornos a informática educativa brasileira,
dado o caráter experimental e limitado do EDUCOM, tanto espacial como na
perspectiva de relação com o contexto real da educação brasileira.
Em 1986 com base nesses argumentos, o MEC criou o Comitê Assessor de
Informática na Educação – CAIE/MEC, composto por membros de grande competência
técnico-científica, com reconhecimento a nível nacional (não necessariamente ligados
aos centros pilotos EDUCOM), com objetivo de dar suporte as Secretarias de Educação
quanto ao processo de informatização da educação do 1º e 2º grau (hoje, Educação
Básica).
Por se tratar de uma entidade de assessoramento, esse comitê não possuía poder
de decisão quanto à implementação política, porém, sua composição técnico-científica
dotava o Comitê de uma condição de destaque, já que este era o lócus privilegiado para
a realização de encontros e debates quanto à sistematização de novas ações políticas
para o setor.
No mesmo ano de sua criação, o CAIE/MEC recomendou a aprovação do
Programa de Ação Imediata de Informática na Educação, intentando a realização de
algumas ações que dariam suporte ao processo de informatização do ensino, baseado em
duas premissas principais, o “diagnóstico e diretrizes políticas para o desenvolvimento a
Informática na Educação”, e o “Desenvolvimento, estudos, pesquisas, experimentos
visando à capacitação tecnológica na área” (MORAES, 2002, p.106).
As iniciativas se ramificaram através do estímulo a produção descentralizada de
softwares educacionais, desenvolvimento de pesquisas, formação de recursos humanos,
criação de infraestruturas de suporte técnico-pedagógico, condições de financiamento
contínuo e avaliação do programa EDUCOM, este último, primeira condição
fundamental para estabelecer os pontos positivos como parâmetros a serem mantidos, e
os aspectos negativos, para estabelecer reorientações. Após a realização do relatório
pode-se constatar a necessidade de manutenção e revigoramento do apoio técnico e
financeiro aos centros-piloto
maior intercâmbio entre os pesquisadores, e que as atividades de pesquisa fossem a
tônica principal desses centros na busca de conhecimentos seguros que subsidiassem
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futuras decisões políticas e possibilitassem condições de respostas na antecipação de
problemas e no reconhecimento de seus limites (MORAES, 1993, p.23-24).

Nesse mesmo ano, como forma de incentivar a produção descentralizada de
softwares educacionais, foi lançado o 1º Concurso Nacional de Softwares Educacionais.
Para dar cargo da formação de recursos humanos para atuarem como multiplicadores e
orientadores junto às secretarias estaduais de educação quanto à construção e
espacialização de Centros de Informática Educativa – CIEDs foi lançado em 1987 o
programa FORMAR.
De acordo com Moraes (2006) o programa FORMAR (Formação de Recursos
Humanos) foi criado pelo Governo José Sarney mediante o MEC em 1987, como um
dos componentes do PAIE. Contudo, esse programa só conseguiu realizar três cursos de
formação de professores: em 1987 e 1989 na Unicamp e em 1991, na Universidade
Federal de Goiás, quando já estava em vigência o Programa de Informática na Educação
– PRONINFE (será abordado a seguir).
O FORMAR I tinha como objetivo principal formar professores que junto às
Secretarias de Educação onde estavam inseridos, possibilitariam a implementação dos
Centros de Informática na Educação – CIEDs – local onde atuariam como
multiplicadores de informática educativa para outros docentes.
Já o FORMAR II, com estrutura semelhante à primeira versão, buscava
disseminar os conhecimentos em informática na educação para a implantação dos
Centros de Informática na Educação Técnica (CIET) e dos Centros de Informática na
Educação Superior (CIES).
Segundo Prado e Barrella (1994), com os cursos FORMAR, ocorre um
movimento de horizontalização da Informática na Educação por que eles ampliam as
perspectivas de atuação para as Escolas Técnicas, Universidades e Educação Especial.
Ao mesmo tempo, a proliferação da atuação dos centros de informática marca
um crescimento verticalizado da área, havendo, nesse sentido, uma inter-relação entre a
política nacional com o processo de horizontalização, pois a política fomenta a demanda
das necessidades apontadas pelo percurso vertical da Informática na Educação e viceversa (BARRELLA & PRADO, 1994).
Além do binômio horizontalização-verticalização, ocorre também um processo
de espacialização de fixos técnico-pedagógicos, ampliando a abrangência das estruturas
tecnológicas de uma lógica governo federal-universidade-escola, para outra lógica
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governo federal-universidade-governo local-escolas, havendo relativos movimentos
recíprocos e menos hierárquicos, porém, ainda existentes as perspectivas hierárquicas.
Ambos os cursos foram realizados no NIED-UNICAMP, com participação de
especialistas de diversas áreas do país, principalmente, os participantes dos centrospiloto do EDUCOM. Embora o curso fosse estruturado como especialização latu-sensu,
com 360h de duração, sua realização foi intensiva, com carga horária de 8h/dia, devido
aos constrangimentos relativos a despesas de deslocamento, distancia dos familiares, do
trabalho e etc.
As grades dos cursos eram semelhantes, seguindo as seguintes diretrizes:

Duração
80 horas
40 horas
80 horas

Disciplinas Práticas
Programação na
Linguagem Logo
Processador de Texto e
Planilha
Elaboração de Software
Educacional

Disciplinas Teóricas
Piaget, Papert e Turkle
Introdução a Computadores
Skinner e Modelagem

Introdução a Redes, a
Programação na
Inteligência Artificial
80 horas
Linguagem Pascal
e Apresentação dos
EDUCOMs
Elaboração de Propostas
Introdução à Elaboração de
80 horas
para os CIEDs
Projetos e Conferências
Quadro 1 – Estrutura e carga horária e disciplinas do curso FORMAR I
Fonte: VALENTE (1999, pp.133-134)
O FORMAR proporcionou o despertar da consciência crítica quanto às
possibilidades pedagógicas dos computadores no processo de ensino-aprendizagem, no
entanto, podemos frisar alguns aspectos que contribuíram para que o programa não
fosse satisfatório em nível de excelência, tais como:
- Compactação do curso, o que impediu a vivência prática dos conhecimentos adquirido
em ambiente de ensino-aprendizado, o que manteve o problema entre as possibilidades
pedagógicas dos computadores no contexto da realidade educacional brasileira;
- Falta de condições locais para implantação da informática na educação, tanto
infraestrutural como interesse dos integrantes do sistema local de educação;
- Distância da realização do curso do local de residência dos participantes;
- Descontextualização entre o conteúdo apreendido e sua utilização na prática em sala
de aula, tanto no sentido de vivenciar a prática docente através dos recursos
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computacionais, como a heterogeneidade existente em termos de realidade escolar local,
caracterizando o curso mais como disseminador da utilização dos recursos
computacionais na educação (que, diga-se de passagem, obteve êxito), do que formação
que transcenda o uso técnico e estereotipado dos recursos computacionais.
- Conhecimento teórico centrado basicamente no pensamento de Papert e Piaget,
deixando de estabelecer conexões com as idéias de outros estudiosos, tais como
Vygotsky, Dewey e Paulo Freire, cujas colocações poderiam ajudar a compreender o
fenômeno educativo com o uso do computador (ALMEIDA, 2000, p.19).
- Falta de recursos para o acompanhamento por parte dos promotores dos cursos das
atividades dos professores-alunos ao retornarem para o local de origem;
- Falta de formação continuada para os professores como possibilidade de atualização e
intensificação do aprendizado.
Mesmo com esses aspectos que inferiram sobre a total positividade do projeto,
ele acabou se consolidando como modelo de curso de formação de professores em
informática educativa, aceito na maioria dos casos, de forma acrítica, sem introdução de
melhorias quanto a sua estrutura e metodologia, já que o FORMAR representou um
mecanismo extremamente eficiente de disseminação de diversas propostas sobre o uso
do computador na educação.
No período de 1988-89, foram instalados 17 CIEDs46. Essas estruturas
ampliavam a territorialidade do suporte técnico-pedagógico quanto à introdução de
computadores no processo de ensino-aprendizado. Sua construção estava baseada na
colaboração entre o MEC e as Secretarias Estaduais de Educação. Ao MEC cabia o
respaldo técnico-financeiro necessário à instalação desses espaços informatizados, como
a formação inicial necessária a composição dos recursos humanos que atuarão na
instalação e manutenção do CIED junto as Secretarias Estaduais de Educação. Quanto
as Secretarias de Educação, cabia o engajamento e o interesse na efetivação do CIED, já
que as SEE tinham a função de estabelecer os rumos operacionais frente às condições
técnico-pedagógicas dos recursos humanos disponíveis. A manutenção das instalações
físicas, os encargos referentes à formação continuada dos professores também eram
funções das respectivas secretarias.

46

De acordo com Moraes (1997b) até 1997, período de elaboração de sua pesquisa, existiam 20 CIEds, sendo que
cada centro coordena subcentros e laboratórios.
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De uma maneira geral, podemos definir os CIEDs como centros de formação de
professores de 1º e 2º graus e multiplicadores da informática educativa fora da
circunscrição universitária, ou seja, novos fixos disseminadores da usabilidade da
informática na escala escolar, porém, ainda descontextualizado da realidade
sociopedagógica e política a que se pretendia circunscrever.
2.3.3 O Programa Nacional de Informática Educativa – PRONINFE

No ano de 1989, as bases teóricas constituídas através das experiências e
pesquisas realizadas até aquele momento (pesquisas universitárias, Seminários I e II,
EDUCOM, FORMAR e demais eventos) e as recomendações propostas nas jornadas de
Informática na Educação: Subsídios para Políticas, realizado em Novembro de 1987 em
Florianópolis-SC, e da Jornada de Trabalho Luso Latino-Americana de Informática na
educação, realizada em março de 1989 em Petrópolis-RJ, promovida pela Organização
dos Estados Americanos - OEA, INEP/MEC, PUC/Petrópolis/RJ, compuseram um
cabedal de informações necessárias à criação de um programa que viesse direcionar a
informática educativa no Brasil.
Amparado em alguns componentes legislativos da constituição (título VIII,
capítulos III e IV da atual Constituição brasileira de 1988), foi aprovado através da
PORTARIA MEC/SG Nº 27 de 07/03/90 o Programa Nacional de Informática
Educativa - O PRONINFE, que a partir da PORTARIA MEC/Secretário Executivo Nº
58, DE 06 DE 6/6/90 passou a integrar a Secretaria Nacional de Educação Tecnológica SENETE (MORAES, 1996, pp. 116-117).
O programa tinha por objetivo desenvolver infraestruturas de suporte a práticas
de informática educativa junto a todos os níveis de ensino (1º, 2º, 3º graus, técnico e
educação especial), pretendendo melhorar a qualidade do ensino e a democratização das
oportunidades frente aos novos padrões tecnológicos, investindo na pesquisa e
disseminação de uma nova postura pedagógica agregada aos recursos informáticos.
Para isso, foi dado como uma das prioridades, o estabelecimento de condições
de capacitação contínua de recursos humanos, ampliando gradualmente as competências
tecnológicas, apoiado na premissa de que a informática educativa deveria ser um
recurso pedagogicamente utilizado junto aos planos curriculares (reformulando os
processos de formação que caracterizou o FORMAR).
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Podemos citar três aspectos que caracterizam o PRONINFE: a descentralização,
a articulação político-institucional e a formação.
Quanto à descentralização, podemos subdividi-la em geográfica e funcional. A
descentralização geográfica ocorre pelo fato do programa retirar a informática educativa
do escopo da universidade e disseminá-la pelos diversos estados brasileiros, através da
criação de núcleos de informática educativa nas diversas modalidades de ensino
público, buscando construir ambientes de ensino-aprendizagem composto por recursos
tecnológicos padronizados, priorizando o desenvolvimento humano, pautado na
cooperação, autonomia e criatividade, consubstanciando para uma mudança do
paradigma educacional.
Tais núcleos são os CIES - Centros de Informática na Educação Superior, o
CIED - Centros de Informática na Educação de 1º, 2º Graus e Educação Especial, e o
CIET - Centros de Informática na Educação Técnica. Suas respectivas finalidades estão
descritas na tabela abaixo:

Núcleos de Informática
Educativa

Vinculação institucional

CIES - Centros de
Informática na Educação
Superior

Universidades

CIED - Centros de
Informática na Educação de
1º, 2º Graus e Educação
Especial

Secretaria Estadual ou
Municipal de Educação, ao
Colégio Pedro II, ao
Instituto de Educação de
Surdos e ao Instituto
Benjamin Constant.

CIET - Centros de
Informática na Educação
Técnica. Suas respectivas
finalidades estão descritas na
tabela abaixo:

Escola Agrotécnica Federal
ou Centro Federal de
Educação Tecnológica

Finalidades
Realizar pesquisa científica,
de caráter interdisciplinar, a
formar recursos humanos, a
oferecer suporte aos núcleos e
supervisionar experiências
educacionais em Colégios de
Aplicação e em escolas do
ensino fundamental e médio,
dos sistemas de ensino.
Atender aos alunos e
professores de 1o e 2° graus,
alunos de educação especial e
à comunidade interessada.

Formar recursos humanos, a
realizar experiências técnicocientificas e a atender aos
alunos e professores da escola
à qual está subordinado.

Quadro 2 – Os Núcleos de Informática do PRONINFE
Fonte: BRASIL, 1994
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A funcionalidade do projeto estava baseada em um sistema formado pelas
Secretarias da Educação Especial e Superior, Centros de Informática nas Universidades
Federais, Escolas Técnicas Federais e Secretarias de Educação dos Estados e
Municípios, assessorados pelo Comitê Especial de Informática na Educação, com
representantes de especialistas oriundos das Universidades, cabendo ao MEC o papel de
indução, coordenação e mediação nesse processo de informatização da educação
brasileira.
Quanto à articulação político-institucional, cabe destacar a associação entre o
PRONINFE e outros componentes da Política Nacional de Informática, com o Plano de
Ação Integrada-PLANINFE (1991-1993), apresentado pela Secretaria Nacional de
Educação Tecnológica - SENETE. Houve colaboração entre o MEC e a indústria
nacional de informática através de parcerias para a produção de componentes
informáticos eminentemente voltados para os fins educacionais planejados sob a
perspectiva pedagógica, além da cooperação técnico-científica e financeira com
instituições e organismos nacionais e internacionais de fomento à formação de recursos

humanos na área.
A formação de recursos humanos seguia a premissa de capacitação contínua em
informática

educativa,

mediante

cursos

de

aperfeiçoamento,

capacitação,

especialização, realização de encontros, seminários, cooperação dos centros de
informática criados, parcerias entre instituições de educação nacionais e internacionais,
priorizando a preparação para o ensino da informática como disciplina - no sentido de
garantir o domínio do conhecimento nesta área - e para o ensino pela informática - ou
seja, o Ensino Baseado no Uso do Computador – EBC (BRASIL, 1994, p.30).
O PRONIFE encerrou-se em 1995 e mesmo considerando as dificuldades
financeiras de fomento às ações do programa e o alcance ainda limitado entre a
universalização do acesso aos recursos tecnológicos na educação e uma mudança
metodológica de ação pedagógica, o PRONINFE possuiu aspectos positivos, tais como:
- Ampliação das experiências em informática educativa do escopo das universidades e
instituições federais para as outras esferas da administração pública, como a estadual e a
municipal;
- Integração da Educação Especial no processo de informatização da educação;
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- Democratização das decisões referentes aos rumos do projeto, em caráter intersetorial
entre MEC, SEI, MCT, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Universidades;
- Associação do PRONIFE à Política Nacional de Informática, interligando objetivos e
ações, contribuindo para uma ampliação das possibilidades de fomento. O Plano
Nacional de Educação, o Plano Plurianual de Investimentos, e alguns planos estaduais e
municipais de educação também reservaram espaços políticos aos objetivos do
PRONINFE.
2.3.4 O Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO

Em 1995, uma nova conjuntura política a frente do MEC definiu que um dos
compromissos principais a serem alcançados pelo órgão estava centrado na melhoria da
qualidade da educação básica. Concebendo a educação como um conjunto articulado de
diversas ações que vão desde o ministério até a sala de aula, ficou estabelecido que um
dos critérios fundamentais para a melhoria qualitativa da escola pública brasileira seria
a adoção de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, ampliando os horizontes
profissionais e sociais dos alunos e professores na emergente lógica informacional que
assolava a sociedade contemporânea:
Assim, um dos aspectos da qualidade na escola pública diz respeito a garantir às
unidades de ensino um acervo de recursos e tecnologias que possa contribuir para o
desenvolvimento profissional dos educadores e para a formação dos cidadãos do
século XXI. [...] Ou seja, trata-se de investir na democratização do acesso às múltiplas
tecnologias da informação e da comunicação, diminuindo a exclusão digital e
ampliando as oportunidades dos cidadãos que vivem e trabalham em uma sociedade
tecnologicamente desenvolvida (BRASIL, 2002a, p.9)

No ano de 1996, preterindo estabelecer mecanismos que pudessem direcionar o
processo de informatização da escola pública, com base em dois eixos fundamentais, a
qualidade e a democratização, foi realizado a Reunião Extraordinária do Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Educação, onde foi apresentado um documento
básico sobre “Programa de Informática na Educação”, colocando em pauta para serem
discutidas e analisadas as diretrizes iniciais propostas para a efetivação.
No mesmo ano, foi criado para assumir o processo de informatização da
educação brasileira a Secretaria de Educação a Distancia – SEED. A SEED estrutura
ações de inserção de novas tecnologias na educação brasileira, em todos os níveis e
modalidades de ensino (BRASIL, 2002a, p.9).
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Em 1997, materializando os objetivos do Conselho Nacional de Secretários de
Educação - CONSED e do MEC/SEED, é criado através da Portaria MEC nº522 de 09
de abril de 1997, o Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO.
O programa objetivava através de uma audaciosa espacialização de serviços
(organizacional, infraestrutural e formativo), disseminar o uso pedagógico das NTICs
nas escolas públicas de nível fundamental e médio, envolvendo parcerias com Estados e
alguns Municípios. O Programa tinha como meta abranger a rede pública de ensino de
1º e 2º graus de todas as unidades da federação. Para o biênio 97/98, estava prevista a
aquisição de 100.000 computadores, cuja instalação nas escolas respeitaria critérios
acordados entre a SEED/MEC e as Secretarias Estaduais da Educação – SEE (BRASIL,
1997).
O Proinfo é desenvolvido pela SEED, através do Departamento de Infraestrutura
e Informática (DITEC) e o Departamento de Informática de Educação a Distância
(DIED), em parceria com as secretarias de educação estaduais e municipais, baseandose nas diretrizes estabelecidas entre o Ministério da Educação, o CONSED e as
Comissões Estaduais de Informática na Educação, formadas por representantes das
esferas estaduais e municipais de educação, das universidades e da comunidade
escolares, pais, professores, coordenadores e diretores (BRASIL, 2002a, p.20).
Tendo como objetivo principal ampliar as possibilidades de utilização
pedagógica das NTICs na Educação Pública de Ensino Básico, o programa se articulou
com as esferas estaduais e municipais, intentando respeitar as diversidades existentes
em cada recorte espacial que compõem o sistema educacional brasileiro.
O programa vem sendo executado de forma descentralizada e participativa, através
das Secretarias Estaduais de Educação, sob supervisão da Coordenação Nacional do
ProInfo e com a colaboração técnica do Centro Experimental de Tecnologia
Educacional – CETE, vinculado ao Ministério da Educação e localizado em Brasília
(BRASIL, 2002b, p.16)

Para que estados e escolas fossem anexados ao PROINFO era exigência do
programa que os compromissos assumidos estivessem elencados nos Planos Estaduais
de Informática na Educação 47 e nos projetos de aplicação pedagógica da tecnologia de

47

De acordo com o CONSED, os Projetos estaduais devem se basear nos seguintes requisitos: 1) criação pela SEE de
uma comissão para elaboração do projeto; 2) especificação do projeto, incluindo a visão do estado em relação à
tecnologia educacional, respeitando as diretrizes nacionais do MEC, a descrição do estágio de informatização das
escolas (instalações físicas, plataformas tecnológicas, finalidades pedagógicas, equipes envolvidas), o
estabelecimento de objetivos e metas e o desenvolvimento do plano de implantação (estratégias, recursos,
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cada escola beneficiada (a ser aprovado pela Comissão Estadual de Informática na
Educação, baseado no projeto estadual), que também assumem a responsabilidade pela
preparação das instalações físicas e pela capacitação de professores. Após a seleção dos
projetos escolares por parte do Estado, eles deveriam ser enviados ao MEC e avaliados,
podendo haver ponderações sobre o mesmo. Antes do envio dos recursos informáticos 48
para escolas e Núcleos de Informática Educacional – NTE, o PROINFO prevê uma
vistoria preliminar das escolas e um sistema de acompanhamento do processo de
instalação de equipamentos (SILVA, 2005, p.97).
A estrutura de suporte do PROINFO nos estados e municípios se materializa
através dos NTEs. Os NTEs são espaços técnico-pedagógicos padronizados a nível
nacionais que descentralizavam a operação do Programa. Seu campo de atuação destinase a capacitação de recursos humanos (professores e técnicos), suportes técnicopedagógicos às escolas e realização de pesquisas sobre o desenvolvimento da
informática na educação.
Há presença de NTEs em todos os Estados Brasileiros e o Distrito Federal. Essas
estruturas são subordinadas à Comissão Estadual de informática na Educação onde
estão instalados. Essas unidades devem dispor de laboratórios de informática, servidores
de internet, linhas telefônicas, redes elétricas, repartições administrativas, recursos
humanos

formados

por

educadores

e

especialistas

em

informática

e

em

telecomunicações e etc. A instalação dos NTEs ocorrerão em localizações físicas
existentes previamente estabelecidas de acordo com planejamento participativo entre
MEC, estados (SEE) e municípios (União Nacional de Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME), seguindo critérios de proporcionalidade a ser estabelecidos pelo
Estado, entretanto, o programa adverte que o ideal seria 1 NTE para cada 50 unidades
Escolares.
De acordo com as diretrizes do PROINFO, a capacitação de recursos humanos
constituia elemento fundamental para o seu respectivo sucesso operacional. Esse
processo foi esquematizado da seguinte forma (BRASIL, 1997, p.7):

participação do Estado no financiamento do projeto, prazos, equipamentos, capacitação e sistemática de
acompanhamento e avaliação); 3) encaminhamento ao MEC para análise e aprovação (BRASIL, 1997, p.6).
48
Para financiar o processo de instrumentalização das unidades escolares e NTEs, o Programa conta com recursos
provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo Banco Interamericano de
desenvolvimento (BID) e pela UNESCO (SILVA, 2005, p.95).
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Seleção e capacitação de professores oriundos de instituições de ensino superior e

técnico-profissionalizante sendo destinados a ministrar a formação dos professores
multiplicadores;


Seleção e formação de professores multiplicadores, oriundos da rede pública de

ensino de 1º e 2º graus e de instituições de ensino superior e técnico-profissionalizante;


Seleção e formação de técnicos de suporte em informática e telecomunicações;



Seleção e formação de professores da rede pública de ensino de 1º e 2º graus (que

atuarão nas escolas, com os equipamentos e software fornecidos pelo MEC).
Os professores multiplicadores seriam capacitados através de cursos de
especialização lato sensu em instituições de ensino superior de destaque nacional na
área de informática. Esses professores iriam atuar na formação de outros professores
para utilizarem pedagogicamente as NTICs nas escolas de origem.
Quanto às escolas, foco de atuação do programa, visto que seu objetivo era
contribuir para a melhoria qualitativa da educação básica nacional, está condicionada a
adequação dos laboratórios de informática nas unidades escolares. Esses espaços devem
dispor de rede elétrica, computadores padronizados semelhantes aos do NTE de suporte,
subdivisão de 2m² por computador a ser instalado, dentre outros, baseando-se nas
recomendações do MEC/SEED elencadas na cartilha de instalação dos laboratórios
escolares de informática do PROINFO.
Com base nos dados disponibilizados pela SEED do período de 1997 - 2006
podemos analisar o quantitativo de investimentos, de municípios, escolas, alunos e
professores atendidos pelo PROINFO:
Tabela 2 – Número de equipamentos, recursos executados, municípios atendidos,
instituições e alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Informática na Educação
(PROINFO), em escolas públicas brasileiras, no período de 1997 a 2006.
(Continua)

R$ 8.966.736,00

Nº de
Mun.A
tendid
os
135

Nº de
instituições
Beneficiad
as
169

34.079

R$ 82.257.909,00

1.215

0

0

0

Ano

Nº de
Equipamentos
adquiridos

Recursos
Executados

1997

3.125

1998
1999

Nº de
Alunos
Beneficiados

Nº de
Professores
Beneficiados

41.315

Não Disponível

3.259

3.982.221

143.169

0

0

0
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Tabela 2 – Número de equipamentos, recursos executados, municípios atendidos,
instituições e alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Informática na Educação
(PROINFO), em escolas públicas brasileiras, no período de 1997 a 2006.
(Conclusão)
Recursos
Executados

Nº de
Mun.Ate
ndidos

2000

Nº de
Equipamen
tos
adquiridos
16.691

1.167

Nº de
instituições
Beneficiada
s
1.871

Nº de
Alunos
Beneficiado
s
1.962.124

Nº de
Professores
Beneficiado
s
57.253

R$38.192.387,00

2001

0

0

0

0

0

0

2002

0

0

0

0

0

0

2003

0

0

0

0

0

0

2004

5.620

R$ 10.990.882,00

1.125

530

312.762

11.319

2005

12.040

R$ 14.413.550,00

950

1.112

755.348

32.371

2006

75.800

R$ 84.275.354,40

4.800

7.580

6.349.059

263.319

Total

147.355

R$ 239.096.818,40

9.392

14.521

13.402.829

507.431

Ano

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Educação à Distância.
Ministério da Educação - MEC http://sip.proinfo.mec.gov.br/relatorios/indicadores_rel.
html. Acessado em 29.11.2006 e 17.05.2007. obs: Os números de municípios atendidos,
instituições e alunos beneficiados podem repetir de um ano para outro. Apud.
ARRUDA & RASLAN, 2007.
Diante da perspectiva evidenciada acima, percebemos um grande investimento
de recursos, o que nos credencia a perceber o caráter viabilizador de um processo de
consolidação de um mercado educacional. Tampouco, percebemos um quantitativo de
professores e alunos abarcados, porém, não podemos elencar que esse quantitativo se
configura em utilização adequada dos próprios recursos, os aspecto qualitativo fica
ofuscado pelas questões quantitativas.
Outro fator a considera é que de acordo com as diretrizes do PROINFO citado
anteriormente, o programa previa a abrangência da rede pública de ensino de 1º e 2º
graus de todas as unidades da federação, com um quantitativo para o biênio 97/98, cerca
de 100.000 computadores, entretanto, somente em 2006 que o programa conseguiu
ultrapassar esse objetivo, após oito anos do planejado inicialmente.
Na tabela abaixo podemos analisar a espacialização de recursos informáticos no
período de 2001-2005, período de vigência do PROINFO:
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Tabela 3 – Espacialização de computadores e internet nas escolas e regiões do Brasil
Unidade

Total de

Geográfica/Ano

Escolas

Computadores
Nº de
Escolas

%

Internet
Nº de
Escolas

%

2001
BRASIL

159.228

31.024

19,48

9.667

6,07

NORTE

24.018

1.657

6,9

91

0,38

NORDESTE

77.852

3.850

4,95

492

0,63

SUDESTE

30.740

13.914

45,26

7.727

25,14

SUL

19.242

8.889

46,2

985

5,12

CENTRO-OESTE

7.376

2.714

36,8

372

5,04

BRASIL

143.631

45.472

31,66

21.217

14,77

NORTE

22.443

3.131

13,95

871

3,88

NORDESTE

68.372

8.592

12,57

2.851

4,17

SUDESTE

29.692

18.308

61,66

11.715

39,46

SUL

16.594

11.173

67,33

4.274

25,76

CENTRO-OESTE

6.530

4.268

65,36

1.506

23,06

2005

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MEC/INEP. EdudataBrasil.
Elaboração: Consultoria Legislativa CD. Apud GOMES, 2007.
Cabe registra a espacialização desigual da distribuição de computadores e o
acesso à internet nas instituições escolares, tanto sob a perspectiva de que ainda uma
grande parcela das escolas públicas em quase dez anos de PROINFO está alijada dos
benefícios desses recursos (sob uma perspectiva infraestrutural, sem levar em
consideração a forma como estão sendo utilizadas nas escolas contempladas), como a
diferença alarmante entre as regiões brasileiras abarcadas por esses recursos
tecnológicos.

Enquanto

as

regiões

Sudeste,

Sul

e

Centro-Oeste

figuram

hegemonicamente quanto aos índices de investimentos do PROINFO, as regiões Norte e
Nordeste ficam a margem desses investimentos, com os índices bem abaixo das demais
regiões em relação à implementação do programa. Esse processo reflete o caráter
segregador da geografia dos serviços do PROINFO, repetindo os mesmos ritmos
desiguais de investimentos de outros setores da sociedade.
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Moraes (2006) também assinala outros mecanismos que corroboram para que o
programa não alcance um nível de excelência perseguido historicamente pela
comunidade científica nacional, como por exemplo, a transferência da responsabilidade
de formação de recursos humanos diretamente ligados às universidades para os NTE,
vinculados as Secretarias de Educação. Segundo a autora (2006), tal fato precarizou a
formação dos professores, pois é inconcebível que essa formação se dê sem o auxílio, o
apoio e a responsabilidade da universidade como era no passado, repassando a
responsabilidade para professores específicos formarem técnicos e esses técnicos
multiplicarem a formação para os professores da rede pública, num processo que
deveria ser contextualizador, num sentido de integração de conhecimentos técnicos,
pedagógicos e práticos, passa a ser uma padronização de um processo de multiplicação
de informações desassociada, um mero cumprimento de ações burocráticas direcionadas
verticalmente, onde a relação de professores formando professores não é considerada.
Afinal, como coloca Marx em sua terceira tese sobre Feuerbach: “(...) o educador deve
ser educado” (MARX, 1986, p.12 apud MORAES, 2006).
Nesse sentido, o que percebemos é um processo de descentralização política
dentro do escopo estatal, alinhado a centralização governamental dos rumos a serem
tomados pela política, diferente de períodos anteriores, onde a comunidade acadêmica
participava dos processos decisórios, principalmente no que competia a formação
docente.
Outros fatores também são citados por essa autora para evidenciar que ao
mesmo tempo em que presencia a maior iniciativa de difusão de recursos informáticos
nas escolas, também se observa que:
a) uma parte desses computadores não está sendo utilizada; b) do que está, a maioria
não está integrada ao projeto político-pedagógico da escola; c) quando ocorre essa
formação, ela é feita de forma aligeirada sem ser incorporada organicamente nas
atividades escolares mediante a formação continuada (MORAES, 2006).

Silva (2005) concluindo sua pesquisa sobre o PROINFO/NTE-Niterói, também
salienta que o programa ante um programa de inclusão digital, o PROINFO constitui
sim um programa de criação de espaços informatizados nas escolas públicas no Brasil
para ajudar na operacionalização do processo de ensino aprendizado. Nesse caso,
podemos ampliar mais essa conclusão, entendendo que esse programa constitui uma
vertente ideológica capitalista, que recria na educação, nichos mercadológicos que
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privilegia grandes corporações, visto que o paradigma tradicional da educação não se
altera, ou, se altera em casos isolados, enquanto as competências tecnológicas que tanto
alimentam as novas conjunturas socioeconômicas são cada vez mais colocadas em
pautas.
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3 O PROGRAMA UM COMPUTADOR PRO ALUNO – PROUCA

Nesse capítulo analisaremos algumas experiências internacionais de implantação
de laptops educacionais na educação. Para tanto, enfatizaremos as experiências
ocorridas nos EUA, dadas a sua diversidade e quantidade de realizações.
Posteriormente, faremos uma breve abordagem referente ao surgimento dos laptops
educacionais, desenvolvidos a partir da segmentação da produção de notebooks,
visando seu barateamento e acomodação do mercado de laptops aos “preceitos
educacionais”. Sobre esse tema, enfatizaremos a One Laptop Per Child – OLPC como
pioneira nesse movimento e sua posterior concorrência com a Intel, ingressante nesse
ramo em 2006.
Após essas abordagens contextualizaremos o Programa Um Computador Por
Aluno-PROUCA, experiência brasileira com intuito de dotar cada professor e aluno da
rede pública de ensino com um laptop portátil cada, defendendo a tese de melhoria da
qualidade do ensino, inclusão digital de alunos, professores e familiares e inserção da
cadeia produtiva nacional no setor no mercado de laptops educacionais. Essa
abordagem levará em consideração o desenvolvimento do processo de implantação até a
efetivação das experiências pré-piloto.
Após a análise da proposta do PROUCA e o desenvolvimento de sua
estruturação, descreveremos analiticamente a experiências pré-pilotos do PROUCA,
envolvendo 5 escolas, o Ciep Rosa da Conceição Guedes em Piraí/RJ, Colégio Estadual
Dom Alano Marie Du Noday em Palmas/To, Escola Estadual Luciana de Abreu em
Porto Alegre/RS, Escola Municipal Ernani Silva Bruno em São Paulo/SP e CEF 01
Planalto em Brasília/DF. Para realizar essa aproximação fundamentamo-nos nas
pesquisas com gestores escolares realizadas in loco49 e a distancia (APÊNDICE B),
análise dos relatórios de atividades produzidos pelas unidades escolares e equipes de
especialistas responsáveis50, análise do Plano Político Pedagógico das escolas
participantes51, além de pesquisas acadêmicas já produzidas sobre o tema, documentos e
fontes diversas relacionadas aos experimentos.
49

Não foi realizada pesquisa in loco no Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday em Palmas/To.
O CEF 01 Planalto de Brasília/DF não produziu nenhum tipo de relatório sobre suas atividades no PROUCA, mas
apenas informações sobre a relação dos membros com os laptops divulgados no blog escolar http://projeto-ucadf.blogspot.com/.
51
O Ciep Rosa da Conceição Guedes em Piraí/RJ e Escola Estadual Luciana de Abreu em Porto Alegre/RS, não
disponibilizaram seus Planos Políticos Pedagógicos para a realização de análises.
50
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3.1 As experiências 1:1 na educação no contexto mundial – Algumas considerações

Desde a década de 90, algumas ações de países desenvolvidos no intuito de
fortalecer o processo de informatização da educação têm caminhado para um cenário de
adoção de computadores portáteis compatíveis ao nº de alunos e professores. Em 1997,
Seymour Papert, criador da linguagem de programação LOGO, já relatava que a não
proporcionalidade de computadores em relação ao nº de alunos podem diminuir as
potencialidades dos computadores para o aprendizado:
O nível crítico no qual os computadores fazem a real diferença é certamente menor do
que aquele que tenho; no entanto, também é certo ser mais do que o que as escolas
oferecem para a maioria dos estudantes. Um milhão de computadores divididos entre
cinqüenta milhões de estudantes dá a cada um deles um cinqüentésimo de
computador. Não penso que os benefícios que os computadores trouxeram a mim
teriam advindo de um cinqüentésimo de computador. [...] Fico pensando se eles
ficariam surpresos se pudessem observar escolas em algum país onde apenas um
instrumento de escrita pudesse ser fornecido para cada cinqüenta estudantes e
sugerissem que a escrita não ajuda significativamente a aprendizagem
(PAPERT,1994, p.40).

O autor não só utilizou essa concepção aritmética como analisou que outro
mecanismo de subversão dos atributos do computador ocorre quando ele é postado
como mais um componente curricular, colocando-o em um laboratório de computadores
com um professor especializado encarregado, onde os alunos se reúnem semanalmente
e estudam informática, ou seja, ao invés do computador mudar a ênfase do currículo
tradicional, ele foi neutralizado pelo sistema tradicional e convertido como instrumento
de consolidação (PAPERT, 1994, p.41), introduzindo o “novo” na dinâmica do “velho”.
De acordo com Penuel (2006) professores relatam que quando os computadores
estão em laboratórios, eles usam tecnologia com menos frequência para instrução por
causa da dificuldade de agendamento de tempo no laboratório e transporte dos alunos
até o local (ADELMAN et al, 2002).
O acesso mais generalizado aos computadores possibilita aos estudantes e
professores de escolas fazer a transição do uso ocasional (ou meramente de
aprimoramento técnico) e suplementar de computadores para o uso mais frequente,
integrando a tecnologia a partir das suas multiplicidades (ERVILHA & ROSCHELLE,
2002 apud PENUEL, 2006): Onipresença, possibilidade de acesso 24h para
computadores torna possível aos alunos acesso a um leque mais amplo de recursos para
apoiar a sua aprendizagem, para se comunicar com colegas e professores, diante de uma
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concepção mais interativa do processo educacional, tendo como corolário a fluência no
uso das ferramentas tecnológicas de trabalho do século XXI (PENUEL, 2005; 2006).
Nos EUA houve grande variação na propagação das iniciativas “one-to-one
laptops” nos anos 90, como tipos de laptops, objetivos que são concebidos,
financiamentos e escala de implementação, mas é possível notar uma estrutura básica no
programa de laptops na educação, que se baseia em cada aluno em sala de aula, em um
dado nível escolar ou uma escola toda tenha um computador para usar na escola e,
muitas vezes, também levá-lo para casa (ROCKMAN, 2003).
Esse processo não foi homogêneo, tão pouco aconteceu em todo território
americano de forma síncrona. As experiências foram ocorrendo paulatinamente em
distritos escolares52 distintos ou em alguns estados inteiros, associados muitas vezes
com empresas privadas do ramo informático, empresários locais e associação de pais,
ou seja, as ações eram locais ou regionais, os equipamentos eram diversos (desktops,
palmtop, notebook) e comerciais, e o início das experiências dependia do engajamento
dos distritos escolares, escolas e estados da federação, que passaram a se destacar pelo
seu empreendedorismo na realização de acordos com as empresas do ramo de
informática e a estruturação da sustentação dessa experiência, que na maioria das vezes
envolvia o suporte financeiro da comunidade local e dos pais dos alunos. No total, até
2005, 12% das escolas americanas já haviam utilizado computadores portáteis
(DAMIRTAS & GULEK, 2005).
Segundo Penuel (2006), as primeiras iniciativas nos Estados Unidos começaram
a aparecer em meados da década de 1990. A iniciativa patrocinada mais visível nesse
momento era o programa da Microsoft Anytime, Anywhere Learning (ROCKMAN et
al, 1998 apud PENUEL, 2006). Impulsionado pelo processo de informatização portátil
ocorrido em escolas australianas53, a Microsoft Corporation em colaboração com a
Toshiba America Information Systems lançaram em 1996 nos EUA um projeto-piloto
52

Os distritos escolares são unidades político-administrativas que regulam e administram uma determinada área,
condado ou região de um determinado estado. Sua autonomia ou subordinação varia de acordo com a legislação
estadual. Em vários casos, esses distritos possuem autonomia de elaborar diretrizes para as ações na educação,
possíveis penalizações ocorridas no sistema educativo e estabelecer projetos e cobrança de impostos. São formados
por votos populares, onde os eleitos formam um conselho escolar que escolhe seu responsável executivo,
geralmente, professores de grande destaque na educação.
53
O Methodist Ladies’ College – MLC, um tradicional e centenário colégio feminino da Austrália se tornou a
primeira escola do mundo a introduzir notebooks para todos os alunos de 5-12 anos em 1990. Eram utilizados
macbooks da Apple integrado ao currículo, escolar dotando os alunos de competências tecnológicas para o
desenvolvimento de projetos multimídias como suporte à tangibilidade de ações cognitivas dos alunos. Disponível
em http://www.mlc.vic.edu.au/.
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semelhante envolvendo 52 escolas, composto por distritos escolares e escolas
particulares, no intuito de comprovar os benefícios educacionais diante da
disponibilização de notebooks para cada aluno em sala ou em uma escola inteira
(ROCKMAN et al, 1997).
Os notebooks eram fabricados pela Toshiba e carregados com sistema
operacional Windows 95 e pacote Office (ambos os produtos são da Microsoft
Corporation), podendo ser comprados, arrendados ou alugados para o uso de alunos e
professores. No ano 2000, o número de escolas envolvidas chegou a 800 unidades,
totalizando cerca de 125 mil alunos e professores com um laptop cada, equipada com
produtos da Microsoft (Sistema Operacional e Pacote Office) e acesso a internet (sem
fio).
Loureiro e Monteiro (2009) salientam que outro aspecto a destacar é o fato de
que alguns estados dos EUA se engajaram nesse processo elaborando atos legislativos e
investindo grandes quantitativos financeiros estatais, visando incentivar o uso de
computadores portáteis como ferramentas pedagógicas para alunos e professores,
estimulando as empresas a patrocinar iniciativas neste âmbito (BIANCHI, 2004), como
ocorreu em Maine, Texas e em Iowa.
Em 2003, foi assinada e aprovada uma legislação no Texas que abriu o caminho
para programas de computação individual em todo o Estado. Sob a nova lei, esses
programas deveriam disponibilizar para cada aluno numa escola participante um
dispositivo de computação móvel e implementar o uso de software, cursos on-line e
outras tecnologias de aprendizagem adequadas para melhorar a realização do processo
educacional escolar.
Também em 2003, duas medidas legislativas passadas em Iowa visavam
estabelecer uma "iniciativa de tecnologia para o novo século". O objetivo era "garantir
acesso individual e utilização onipresentes de um laptop totalmente configurado para
todos os alunos do sétimo e oitavo grau e educadores públicos e particulares em Iowa"
(BIANCHI, 2004).
De fato, podemos compreender as ações sobre múltiplas perspectivas. Uma
refere-se a experiências que buscaram a articulação entre governo estadual, empresas
privadas, universidades e fundações educacionais para a distribuição maciça de laptops
na educação, como por exemplo, o Estado de Maine, que através de um projeto-piloto
de laptops alcançou em 2003, 33 mil alunos e três mil professores das 7ª e 8ª séries,
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abarcados pela inserção de 36 mil iBooks da Apple (que também se responsabilizou
pela instalação da rede sem fio de acesso a internet) nas escolas 54. No ano letivo 20042005, cerca de um terço das escolas de ensino médio de Maine também haviam
fornecido laptops aos seus alunos (ZUCKER, 2005).
A outra condição se estabelece a partir da adesão paulatina de laptops, ou seja, o
programa cresce ano a ano, fornecendo tempo para a formação de professores, o
desenvolvimento e a evolução dos serviços de suporte e manutenção, aprimorando o
aspecto qualitativo do projeto.
Parafraseando com Penuel (2005) percebemos que tais iniciativas também se
caracterizam pela variedade de objetivos pretendidos, podendo citar a melhoria do
desempenho escolar através da utilização das tecnologias; estabelecer paridade de
acesso aos recursos informáticos e diminuir o “apartheid digital” entre ricos e pobres;
aumentar a competitividade econômica da região sob a égide da era da informação
(como é o caso do Estado de Maine); transformação na qualidade de ensino, centrando o
processo educacional nos alunos, baseados em projetos individualizados, efetivando
situações-problemas para exercitar habilidades.
A forma de implantação de programas “one-to-one laptop” foi materializada sob
diversas formas no território norte-americano. Uma das maneiras como as escolas
adequaram as iniciativas às suas condições foi à criação de um laboratório móvel de
informática, onde os laptops eram transportados para as salas de aulas em um carrinho
móvel (estruturados também, para carregar as baterias dos computadores) para que eles
pudessem ser usados, transformando a própria sala de aula em um laboratório de
informática durante o tempo pretendido pelo professor, como ocorreu na South Gate
Middle School, na Califórnia55.
Nesses casos, havia também a oportunidade dos laptops serem levados para casa
em um determinado período estabelecido para a realização de tarefas escolares, se

54

Influenciado pelas idéias de Seymour Papert (residente do Estado de Maine) sobre o potencial da computação
ubíqua e em parceria com Apple Computer, universidades estaduais, e Fundações Educacionais (LEMKE &
MARTIN, 2003) o Estado de Maine, por meio do Maine Learning Technology Initiative (mlti), implementou em
2002 o projeto one-to-one laptop, fornecendo computadores portáteis aos estudantes e professores das 7ª e 8ª série
do ensino fundamental , além de fornecer as escolas, professores para assistência técnica e a possibilidade de
desenvolvimento profissional dos docentes para integrar laptop em seu currículo e instrução (GRITTER &
SILVERNAIL, 2006). Disponível em: http://www.projectred.org/uploads/Impact_on_Student_Writing_Brief.pdf.
55
Para dar conta de atender as 100 salas do campus, onde em cada duas salas, três professores eram responsáveis, foi
necessário criar um carro móvel que serviu como um laboratório para transportar os laptops para as salas que iriam
utilizá-los e fazer os reparos necessários para possibilitar a utilização satisfatória. Disponível em:
http://etc.usf.edu/l4l/a-review.html
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estabelecendo individualmente ou um laptop sob a responsabilidade de um grupo de
alunos.
Outra forma foi o arrendamento de laptops, ação essa estabelecida em várias
localidades. Com base na comoção local, tanto de pais como da comunidade, dos
distritos educacionais, e de parceria com instituições privadas, eram alugados laptops, já
que os custos financeiros para a aquisição dos equipamentos em definitivo restringiam
essa possibilidade, tal como aconteceu na Carolina do Sul56.
Os impactos dessas iniciativas de integração dos notebooks à educação são
definidos por dois segmentos marcantes: o econômico e o educativo.
Do ponto de vista econômico, podemos subdividi-lo em dois componentes
distintos. Um relaciona-se a economia ocorrida por parte dos professores, alunos e pais
e escolas em relação à compra de livros, impressão de testes, materiais de apoio,
aquisição de mapas e etc.
O outro segmento a ser considerado refere-se aos milhões de dólares que são
destinados a parcerias estabelecidas com empresas privadas, tanto na aquisição de
equipamentos tecnológicos quanto na reposição, dado à necessidade contínua de
modernização e manutenção, evidenciando a abertura de um mercado em contínua
expansão.
A mudança estrutural das unidades escolares, como recursos humanos de suporte
técnico-pedagógico também aumentou as despesas orçamentárias de escolas e distritos
escolares. Ao mesmo tempo em que os pais economizam com a possibilidade de
substituição de alguns objetos escolares, eles têm de arcar com outros encargos
referentes ao laptop, no caso de arrendamento, por exemplo, há situações que eles
devem custear o seguro do laptop, como taxas de manutenção dos equipamentos57,
56

Com condições financeiras desfavoráveis, a partir do incentivo do distrito escolar do Condado de Beaufort, um
grupo de empresários e líderes comunitários formou uma Fundação de laptops para ajudar a subscrever o esforço de
imersão dos computadores portáteis nas escolas. A Fundação alugava os laptops e, por sua vez, alugava aos pais
dos estudantes do distrito. Os administradores acreditavam que as famílias poderiam contribuir para o projeto e que
eram em parte, responsáveis pelo cuidado dos estudantes pelos laptops.
O custo para a Fundação arrendar o
laptop durante um mês era de US $ 57. A Fundação foi capaz de levantar US $ 22 em direção a esse custo,
portanto, o custo mensal básico para os pais foi US $ 35 para o aluguel do laptop. Disponível em:
http://etc.usf.edu/l4l/a-review.html
57
Um bom exemplo é o caso da Crest School Pine, do Condado de Palm Beach, na Florida, onde essa escola
particular era revendedora autorizada da Gateway, IBM e Dell, sendo obrigatório os alunos da sétima série
possuírem seu próprio computador portátil, estabelecendo taxas de manutenção e de outros serviços relacionados
variando de 50 a 250 dólares (ETC, 2004, p.37). Outro exemplo segundo Bianchi (2004) é o do Henrico County
School District, no estado da Virgínia, onde foi executado o “Teaching and Learning Initiative" desde Setembro de
2001, quando alunos e professores (cerca 24000 total) receberam um laptop (Scholastic administrador). Em Maio
de 2001, Henrico entrou em um contrato quadrienal de US $ 18,6 milhões com Apple (Cook, p. 13). Henrico usa
cerca de 4 a 5% do seu orçamento de funcionamento para financiar o programa (Trotter). O contrato permite que o
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como mensalidades da rede de acesso a internet em suas residências para complementar
o grau de mobilidade dos equipamentos além-escola.
Com relação à educação, podemos criar duas abordagens singulares, os aspectos
positivos e os aspectos negativos. Os aspectos negativos estão relacionados à
possibilidade de falta de controle em relação a gama de possibilidades dessas novas
tecnologias, que muitas vezes são utilizadas desencaixadas das metas pedagógicas,
podendo ser associado à falta de preparação docente adequada (tempo de formação),
suporte técnico e a ênfase na instrumentalização, muitas vezes, em larga escala. Isso
pode ocorrer pelo fato dos laptops serem desvirtuados de seu papel de ferramenta
educacional em virtude de projetos mal desenhados ou mal implementados.
Os aspectos positivos podem ser elencados pelas novas potencialidades oriundas
dessas tecnologias ubíquas. A educação transcende a sala de aula, o aspecto
colaborativo através de redes de cooperação social emerge como nova vertente na
consolidação da aprendizagem entre os professores, os alunos, e professores e alunos, se
estendendo à família.
Há a adequação da escola ao contexto do século XXI, onde trabalhos,
apresentações e simulações podem ser potencialmente estabelecida. Os alunos se
tornam sujeitos ativos, organizados e motivados em relação ao processo de
ensino/aprendizado,

a

potencialização

qualitativa

de

trabalhos

e

pesquisas

desenvolvidos pelos alunos bem como a individualização do currículo.
De uma maneira geral, Zucker (2006), analisando pesquisas e relatórios sobre as
experiências norte-americanas sobre a inserção de notebooks na educação, referencia
algumas funções apreendidas como:
Planejamento – Fundamento essencial, levando em consideração a temporalidade para a
ocorrência de objetivos. Devem estar embasados no alinhamento do programa 1:1 aos
objetivos educacionais estabelecidos (pretensões); comprometimento de toda a escola,
distrito educacional e a comunidade local como um todo; estratégias de financiamento à
longo prazo; estabelecer parcerias dentro e fora do sistema escolar; estruturação a
logística de uso, armazenamento, carregamento e manutenção dos equipamentos;

distrito de repartir o custo por vários anos, e também inclui as substituições, reparos e suporte técnico da Apple
(Scholastic administrador). Os pais são necessários para adquirir uma apólice de seguro de US $ 50 para cobrir a
perda e roubo, e famílias de baixa renda podem pagar para isso através de um programa de edição (Cook, p. 14)
(BIANCHI, 2004).

114

Formação Profissional e Desenvolvimento – Proporcionar formação com base na
integração das tecnologias ao currículo e não apenas sua apreensão técnica; Treinar os
pais dos alunos sobre competências básicas em tecnologias e informá-los sobre códigos
de conduta e regras envolvidas; utilização hardware e softwares confiáveis,
infraestrutura de redes tecnológicas robustas; apoio tecnológico interno e externo a
escola se necessário; fornecimento de conteúdos e ferramentas digitais para o uso
pedagógico de professores e alunos;
Gerenciamento de Mudanças – Efetivar uma temporalidade gradual e suficiente para
impingir um processo de mudanças a partir da compreensão dos objetivos, apreensão
das competências tecnológicas e imbricação as práticas diárias (familiarização);
fornecimento de modelos para os professores assimilarem novas abordagens com os
laptops; eventos informativos para que as partes integradas ao projeto (pais, alunos,
professores, gestores, comunidade local) possam agir coletivamente, interagir e
estruturar os passos futuro colaborativamente.
Monitoramento e Avaliação – Fazer acompanhamento contínuo, buscando impactos e
imprevistos, estruturando formas de resolução e catalogando ações a serem propagadas;
realização de pesquisas e avaliações, mensurando impactos, potencialidades e
negatividades, formando bancos de dados para constante melhoria das propostas e
possibilidade de criação de fontes referenciais para outras unidades escolares.
De uma maneira geral, embora não analisando todas as experiências (mesmo
sendo um tema recente, as experiências são diversas e estão se expandindo, o que
inviabiliza a abordar todas), as primeiras iniciativas de implementação de programa de
inserção de computadores portáteis na educação, evidenciamos determinadas questões
comuns entre as experiências.
Primeiramente, todas as iniciativas requereram um investimento financeiro
maciço, seja na adesão e manutenção dos laptops, na adequação das escolas e na
contratação de suporte especializado. Em alguns casos, a gestão escolar ou distritos
escolares tiveram que assumir um posicionamento empreendedorista para conseguir
estabelecer parcerias com empresários locais, sensibilizar pais, e articular acordos com a
empresa fornecedora dos equipamentos, no intuito de compartilhar encargos
financeiros, aprimorar o andamento do projeto e garantir sua sustentabilidade.
A segunda questão refere-se à adoção de computadores portáteis de caráter
comercial, incidindo nos preços dos projetos. Mesmo tendo ocorrido uma queda dos
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preços dos notebooks a partir da segunda metade da década de 90, seus preços
geralmente superavam os dos desktops. Ainda que as empresas apoiassem tais projetos,
tanto financeiramente como no suporte técnico, o fato de serem suportados por
softwares de pacotes fechados (muitos desses fabricantes, como a Microsoft, eram
parceiros desses projetos, o que, conseqüentemente, obrigava o seu uso) e uma
perspectiva que muito embora atendessem um público educacional, ainda prevalecia sob
os preceitos mercadológicos (regulação de preços), colaborando para os gastos se
tornarem vultosos, dado que os atuais softwares livres não só implementam o
barateamento de programas e computadores, como fortalecem o processo de construção
coletiva do conhecimento.
Muitos desses casos ocorrem pela parceria dos projetos envolvendo empresas
fabricantes de softwares proprietários, pois considerando os softwares livres, esses
preços tenderiam a decrescer vertiginosamente, facilitando a sustentação financeira das
iniciativas, fortalecendo dessa maneira, movimento de apropriação social do
conhecimento livre, fortalecendo ações contra-hegemônicas em favor da socialização do
conhecimento a partir da facilitação da ampliação do acesso as TICs como base de
participação da inteligência coletiva no ciberespaço (PIRES, 2010, p.19).
Uma terceira questão que pode ser citada está na própria característica dos
equipamentos. Por serem modelos comerciais, muitas ações representavam mais um
viés de aproximação de ferramentas de trabalho da atualidade do que uma ruptura do
paradigma educacional.
Evidentemente, os processos de formação envolvidos nessas experiências
poderiam nortear as abordagens docentes para uma sinergia entre os equipamentos
tecnológicos e as diretrizes pedagógicas (e muitas buscaram esse objetivo), mas de fato,
a sustentação tecnológica era enviesada pelos padrões comerciais tradicionais do setor,
com características ergométricas que limitavam a utilização em determinadas classes de
baixa faixa etária (peso e tamanho incompatível para o manuseio de crianças das séries
iniciais do ensino fundamental), além da necessidade de uma estrutura escolar mais
robusta (energia elétrica, carteiras maiores, espaços de armazenamento nos casos dos
laptops ficarem nas escolas).
Existem outros fatores que contribuem, mas esses assumem essencialidade no
movimento que impulsionou a segmentação na produção de notebooks, agora com um
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referencial alinhado as necessidades da educação, denominando-se laptops educacionais
(alguns também utilizam a nomenclatura laptops de baixo custo).
Esses laptops se caracterizam pelo visual alinhado ao publico escolar
(diferentemente do design coorporativo dos portáteis tradicionais, geralmente
acinzentados), são pequenos, leves, não possuem materiais tóxicos na composição de
suas peças, bateria com vida útil prolongada, proteção para queda (plástico ou
borracha), não contém disco rígido (podem armazenar dados através da computação em
nuvem)58 e possuem configuração para o acesso a internet sem fio e etc.

1. Xo

2. Laptop
Comercial
Padrão

Figura 4 - Comparação entre o Laptop Educacional modelo Xo e um Laptop Comercial
Padrão
1. Fonte: http://laptop.org/en/laptop/start/externalports.shtml
2. Fonte: http://www.xoppi.com/fotoAmpliar.php?id=658&idE=1887
Tal movimento de segmentação e introdução de laptops especificamente
educacionais foi originado pelos impulsos da Fundação One Laptop Per Child – OLPC.
Fundada em 2005 por Nicholas Negroponte e um grupo de do, a OLPC assumiu como
meta fortalecer a capacidade de aprendizagem das crianças dos países em
desenvolvimento através da dotar todas as crianças em idade escolar com um laptop,
colocando a educação para as crianças do mundo como uma prioridade, não um
privilégio de poucos.
Enquanto as crianças por natureza são ávidas por conhecimento, muitos países
não possuem recursos suficientes para se dedicar à educação, às vezes menos de US $
20 por ano por criança (em comparação com uma média de 7.500 dólares nos Estados
Unidos) (OLPC, 2010). Por isso, acredita-se que ao produzir laptops educacionais de
58

O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento de
computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. O Armazenamento de dados é feito
em servidores que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo,não havendo necessidade de instalação de
programas, serviços ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, através da
Internet
daí
a
alusão
à
nuvem.
Disponível
em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem.
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baixo custo (a proposta inicial era que cada laptop custa-se até 100 dólares) a questão
financeira possa ser saturada, contribuindo para que as crianças ganhem uma interface
com o mundo do conhecimento (OLPC, 2010).
Durante mais de 40 anos, pesquisadores do MIT- Massachusetts Institute of
Technology vêm realizando esforços para a introdução da computação voltada para a
aprendizagem das crianças. Exemplos desses esforços podem ser identificados com a
linguagem de programação LOGO, baseada no construcionismo; a criação do protolaptop, o Dynabook, como "um computador pessoal portátil interativo, tão acessível
quanto um livro por Alan Kay em 1968; diversos experimento nos anos 80 com a
introdução de computadores em regiões, rurais remotas e precárias (Senegal, Costa
Rica), como a e a criação em 1985 do Media Lab-MIT (por Nicholas Negroponte; o
lançamento do livro de Negroponte “Ser Digital” nos anos 90, que estabeleceu as bases
referenciais para a fundação da OLPC (OLPC, 2010).
Ao mesmo tempo, autores como Almiron e Jarque (2008, pp. 38-39) afirmam
que o centro de pesquisa Media Lab na prática é um consórcio de empresas privadas
que patrocinam experimentos e se tornam donas dos seus resultados, pressionando
pesquisadores para apresentarem resultados, vertente comprovadora do atual
capitalismo cognitivo. Os Autores ainda afirmam, que esse modelo de introdução
mercadológica no Media Lab nada mais é do que uma continuidade do Architectura
Machine Lab, fundado por Negroponte em 1970 e mantido por fundos militares
(ALMIRON & JARQUE, 2008, p. 39).
Nesse caso, um questionamento pode ser colocado: Podemos diferenciá-los
totalmente dos computadores que seguem uma doutrinação mercadologia? Seus fins são
exclusivamente educacionais?
Esses questionamentos se fundamentam na conjuntura que sustentam tais
iniciativas. No caso da OLPC, diante de uma proposta bem intencionada de eliminar
mazelas socioeconômicas e ambientais a partir da melhoria dos sistemas educacionais
em países do terceiro mundo através da adoção de laptops a custo máximo de 100
dólares59, na verdade, também pode ser entendido como um discurso “ciberutópico”
59

60

De acordo com Cysneiro (2008) o slogan “one hundred dollar laptop” foi uma inteligente estratégia midiática da
OLPC, pois o hardware XO ainda não chegou a esse preço. Na prática, o custo real é bem maior, ao se adicionar
despesas de transporte, infraestrutura de internet nas escolas, manutenção, reposição de máquinas, gestão, formação
de professores, material de apoio.
60
A integração do discurso e obra de Negroponte (Fundador da OLPC) com o sistema de mercado neoliberal não é
pura retórica, e sim bem tangível, e expressa por sua vez, na representação máxima de sua atitude mitológica, na
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que tem como pilares de sustentação, empresas privadas do ramo tecnológico que
financiam tais projetos no intuito de se apropriarem desse novo “nicho mercadológico”,
já que tais experimentos evolvem a produção de hardwares e softwares (visto que o
software do OLPC é o Fedora Linux (Red Hat) e o hardware possui uma arquitetura
mantida pela AMD e a Quanta Computer Inc.) como o aumento do acesso a internet 61.
A questão envolvendo a utilização de softwares livre nesses laptops
educacionais relaciona-se a uma mudança de perspectiva dos projetos de
informatização, tanto em relação aos anteriormente realizados no Brasil em um período
recente (O Proinfo, por exemplo) e até algumas experiências analisadas no território
norte-americano. De fato, isso se torna uma questão crucial porque os softwares livres
constituem não só um mecanismo de barateamento dos custos envolvendo um projeto
do porte do PROUCA (que será analisado adiante), por não serem de origem
mercadológica e não possuírem, diferentemente dos softwares proprietários, gastos com
a licença e as respectivas atualizações de programas, elementos que oneram os custos de
programas envolvendo processos de informatização, ainda mais considerando países
com problemas relacionados a questões socioeconômicas.
Baseado em um procedimento de valorização das redes de cooperação social, os
softwares livres são a materialização da inteligência coletiva, e como PROUCA, que
tem a essência baseada no caráter social do projeto, deve considerar os softwares livres
como mecanismo de barateamento da inicialização e manutenção do projeto, pois, a
continuidade do programa e constância de gastos deve ser levada em consideração, caso
contrário, o que poderíamos ver é fortalecimento da hegemonia de algumas empresas de
softwares líderes na difusão e comercialização de programas de pacote fechado também
no contexto dessas políticas públicas educacionais 62.

medida em que combina mito (a investigação prometeica, tecnoutópica) com realidade (nos últimos trinta anos,
Negroponte tem se relacionado com várias empresas ligadas telecomunicações e internet, como Wired e Skype, e
tem estado presente em diversos Conselhos de Administração, como os da Motorola Inc., como nos mais
importantes encontros que reúnem os políticos e empresários mais poderosos do mundo, como o Foum Econômico
Mundial, reuniam anual em Davos na Suíça, onde os presidentes das principais empresas do mundo se encontram
desde 1985) (ALMIRON & JARQUE, 2008, p. 39).
61
Em janeiro de 2007, no Fórum Mundial em Davos, Eric Schmidt, executivo-chefe da Google, ofereceu ao
presidente Luiz Inácio Lula da Silva colaboração com o governo brasileiro para um grande programa de inclusão
digital, implicitamente incluindo o suposto computador de US$ 100 da OLPC, do qual aquela companhia
americana era a maior financiadora. Foi lembrado que o Orkut, site de relacionamento da Google, possuía mais
usuários no Brasil do que nos Estados Unidos (CYSNEIRO, 2008).
62
De acordo com Bressan e Giacomini pode haver fornecimentos que encarecem os softwares livres, como casos que
envolvem a documentação em papel e manuais detalhados de instalação e administração do sistema, mas que
praticamente cobrem custos e, mesmo assim, tornam-se menos dispendiosos que os Softwares Proprietários, como
mostram os procedimentos de fornecimento da Debian, Conectiva e Red Hat (HEXSEL, 2002; TONG, 2004 e
IWASAKI, 2008).
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Empresas do ramo da informática, como a maior fabricante de chip do mundo,
Intel, percebendo a rentabilidade desse segmento, também se uniram com outras
empresas rivais, como a Microsoft e lançaram protótipos semelhantes em 2006, como
Classmate, porém, atendendo ao público educacional, mas também com finalidades
comerciais, o que representa um novo cenário de competição mercadológica para o
setor de informática.
Outras questões que estão ligadas aos aspectos financeiros dessa iniciativa
relacionam-se ao incentivo das empresas de produção desses equipamentos. As
companhias Intel e OLPC se associam a empresas do setor de informática das
nacionalidades onde se realizam os experimentos para que fabriquem os produtos a
serem utilizados no respectivo país, o que representa o incremento produtivo no setor de
informática, já que estimativas apontavam que a venda de netbooks deve crescer de 430
mil unidades em 2007 para 9,2 milhões em 2012 no mundo, dos quais a maior parte
deve ser para uso no setor de educação63.

Até agora, de acordo com Agnes Kwan,

porta-voz da Intel, a empresa americana já vendeu mais de 2 milhões de unidades
através de distribuidores locais em mais de 30 países. Em comparação, a One Laptop
Per Child afirma ter vendido 1.5 milhões de unidades e ter mais um milhão
encomendadas64. No total, a OLPC está presente em mais de 50 países 65 e o Classmate
em mais de 30 países, dentre esses países, o Brasil, devido ao Programa Um
Computador Por Aluno – PROUCA, conforme veremos a seguir.
O que ocorre é uma materialização no setor de informática de um processo de
segmentação mercadológica e divisão internacional do trabalho, onde através de nexos
locais integrados as dinâmicas internacionais do setor de informática, grandes empresas
espacializam seus serviços em escala global, se apropriando do espaço local como lócus
de produção/materialização dos usos de seus equipamentos, onde essa espacialização
não envolve uma mesma empresa, mas uma empresa ou um grupo de empresas
específicas em cada nação que suportam o funcionamento das grandes empresas globais
do setor de informática, agora, informática educativa.

63

Disponível em: http://www.educacionista.org.br/jornal/index.php?option=com_content&task=view&id=2646.
Disponível em http://www.metasys.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=376%3Aintelprogride-com-o-classmate-pc&catid=1%3Anoticias-pt&Itemid=50&lang=pt.
65
Disponível em http://wiki.laptop.org/go/Deployments.
64
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3.2 O caso brasileiro de 1:1 laptops – o Programa Um Computador Por Aluno PROUCA

O programa Um Computador por Aluno - PROUCA é uma iniciativa do
Governo Federal sob a alçada da SEED/MEC que visa inserir no ambiente escolar os
laptops educacionais com capacidade numérica que proporcione a professores e alunos
um computador portátil cada.
A proposta do projeto visa criar competências tecnológicas em alunos e
professores e sua anexação ao processo de ensino-aprendizagem, apoiado na
importância de cada sujeito (alunos, professores, gestores, universidade, governos
locais, comunidade local) na construção do conhecimento e das particularidades
socioculturais de cada contexto aos quais estão inseridos, propondo uma nova utilização
da tecnologia nas escolas públicas, tendo como pilares de sustentação a melhoria do
processo educacional, a inclusão digital e a inserção da cadeia produtiva brasileira no
processo de fabricação e manutenção dos equipamentos (BRASIL, 2007).
As metas estabelecidas ao inserir os laptops educacionais não se fundamentam
somente na inovação estrutural do ambiente escolar, mas também em imprimir um
processo de inclusão digital de toda a comunidade escolar, a ampliação das condições
de pesquisa e acesso a informação no ensino básico, contribuindo para formação de uma
sociedade do conhecimento democrática e sustentável.
Não basta apenas integrar novos recursos tecnológicos, aparentando um espaço
físico mais condizente com a contemporaneidade, mas participar decisivamente na
formação de indivíduos criativos e autônomos capazes de contribuir para o
desenvolvimento técnico-científico que permeia a sociedade.
O PROUCA inaugura um processo de mudança dentro da educação brasileira,
ampliando o processo de inclusão digital de professores e alunos, originando a
possibilidade de criação de redes interativas e colaborativas, dado o acesso a um vasto
fluxo de informações e conhecimentos que, integrado ao processo de ensino e
aprendizagem, incentivarão a criatividade e as manifestações culturais e de construção
de conhecimento (BRASIL, 2007).
Os familiares e a comunidade de uma maneira geral também serão abarcados
pelo processo de inclusão digital, visto que um de seus pilares centra-se na possibilidade
do aluno levar os laptops para suas residências, e nas suas residências, terão suporte de
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uma rede de malha que possibilitará acesso a informações, como contato com
professores e alunos, dando continuidade as atividades escolares.
Passa a ocorrer um processo de hibridização da educação, devido à imbricação
entre as modalidades presencial e a distancia, já que esses novos equipamentos se
caracterizam pela mobilidade/portabilidade, conectividade sem fio e integração de
mídias, indo de encontro à constatação de Levy (1999, p.170) onde ele afirma que
segundo especialistas a distinção entre ensino «em presencial» e ensino «à distância»
será cada vez menos pertinente, pois o uso das redes de telecomunicação e dos suportes
multimídia interativos está integrando-se progressivamente às formas de ensino mais
clássicas, onde qualquer lugar pode tornar-se um ambiente de aprendizagem.
O ponto de partida para a estruturação do programa nacional de laptops nas
escolas ocorreu em janeiro de 2005 no Fórum Mundial em Davos, na Suíça, quando foi
apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto da OLPC referente ao
desenvolvimento de laptops com fins exclusivamente educacionais e de baixo custo.
Em junho do mesmo ano, Nicholas Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou
Jepsen, vieram ao Brasil e apresentaram com detalhes ao presidente a idéia da OLPC.
Essa idéia centrava-se na possibilidade de produzir um laptop ao custo de US$ 100, o
qual foi denominado pela fundação como XO, que deveria ser completo, baseado numa
interface gráfica e aplicativos de uso geral e educacional em software livre, com
conexão sem fio à Internet (BRASIL, 2005).
De acordo com Cysneiro (2008), a OLPC escolheu o Brasil diante de diversos
motivos dentre os quais:





Dimensões Continentais. Poderia comprar um grande número de máquinas,
tornando qualquer empreendimento viável logo de início. A expectativa,
disseminada pela imprensa, era que o governo brasileiro iria comprar, de início,
um milhão de laptops.
O presidente Lula como símbolo de mudança política. Ex-trabalhador, de origem
popular, ex-aluno de uma escola pública, um líder conhecido no primeiro mundo
e nos países em desenvolvimento.
A existência de uma comunidade brasileira de pesquisadores em Informática na
Educação. No Rio Grande do Sul, a professora Léa Fagundes era conhecida de
Seymour Papert pelas experiências com a linguagem LOGO há quase 30 anos.
Em São Paulo, o professor Armando Valente, ex-aluno de doutorado de Papert,
dirigia um grupo de pesquisa na área, na Universidade de Campinas, desde
meados da década de oitenta. Noutras universidades brasileiras em vários
estados, havia pessoal capacitado.

Estando em contato com o projeto apresentado pelos representantes da OLPC, o
presidente não só se interessou como instituiu um grupo interministerial para avaliá-lo e
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apresentar um relatório. Para esses fins, foi organizada nos dias 14 e 15 de dezembro de
2005 pelo SEED/MEC em parceria com Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo – LSI/USP (sendo também o local de
realização do encontro), uma reunião que contou com representantes do governo, dos
estados, municípios (representantes do PROINFO), pesquisadores, professores
especialistas, técnicos.
Essa reunião objetivava gerar subsídios que viessem a contribuir na definição
dos requisitos pedagógicos e funcionais necessários a elaboração do projeto de
utilização pedagógica intensiva da informática nas escolas públicas e a inclusão digital
das comunidades no seu entorno, apontando os pressupostos a respeito de abordagens
pedagógicas, metodologias, conteúdos e usabilidade necessária à implementação de um
projeto brasileiro de 1:1.
O relatório resultante dessa discussão buscou apresentar diretrizes e pressupostos
evidenciando a necessidade de transposição da proposta da OLPC analisada em acordo
com a realidade nacional, fazendo isso junto à comunidade acadêmico-científica e
educacional para elaboração de um programa nacional.
Foi enfatizada a necessidade de integração da União, Estados, Municípios e da
sociedade civil organizada num processo de corresponsabilidade para o planejamento,
desenvolvimento, implantação, manutenção e avaliação contínua do projeto, onde a
escola é o lócus fundamental de sua implantação66, definindo os papéis a serem
desenvolvidos pelos atores que compõem a estrutura operacional e funcional do
programa, sendo elas o MEC, as Universidades, os Estados e Municípios, os NTEsNúcleos de Tecnologia Educacional e as escolas.
Ainda levou-se em consideração a formação de recursos humanos, considerando
a desfetichização dos recursos informáticos que deveriam integrar o ambiente escolar
como mecanismo de promoção da aprendizagem colaborativa e interdisciplinar,
mediante planejamento estabelecido nos Planos Pedagógicos das escolas elaborados em
parceria com as universidades e NTEs, com objetivos articulados com as diretrizes da
política nacional de educação.
No ano de 2006, o governo realizou parcerias com vários centros de pesquisas
para desenvolverem os testes físicos, lógicos e pedagógicos dos laptops levantando as
66

Cumpre salientar que a proposta brasileira se dá sob uma vertente que coloca a escola no centro das experiências,
enquanto mesmo buscando a melhoria da educação e da aprendizagem, a proposta da OLPC foi criada
especialmente para as crianças mais pobres que vivem nos lugares mais remotos (OLPC BRAZIL, 2009).
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potencialidades e limites dos recursos disponíveis nos campos de atuação dos
pesquisadores envolvidos nesta iniciativa.
Além do MEC, dentre os centros de pesquisas, podemos citar a LSI/USP, a
Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras - CERTI, Serviço Federal
de Processamento de Dados - SEPRO, Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer - CENPRA. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e a Rede
Nacional de Pesquisa- RNP. Este último, em parceria com as Universidade Federal
Fluminense, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do
Amazonas, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de São Paulo e
Universidade de Brasília, implementaram um Plano de Testes que avalie as condições
de uso do computador UCA na escola e vizinhança no que se refere à tecnologia de
comunicação sem fio de redes em malha, características do XO67.
As redes em malha permitem que cada nó seja um disseminador do acesso de
rede para nós mais distantes, em cadeia. Apesar da capacidade e resiliência da rede
aumentar se houver múltiplos caminhos, no limite, apenas um computador teria de estar
dentro do alcance da infraestrutura da escola. Os outros computadores poderiam se
interligar como elos em uma corrente, um ao outro, até chegar à escola onde seria feito
o acesso à Internet. Espera-se criar parâmetros para a instalação da infraestrutura em
cada escola, seja a infraestrutura interna, isto é, o número e a localização dos pontos de
acesso necessários para a cobertura dos locais onde se deseja que os alunos tenham
acesso, bem como as máquinas de apoio (servidores) que sejam necessários; bem como
a infraestrutura externa, sendo considerada a instalação de antenas omni-direcionais ou
direcionais para aumentar o alcance e permitir a função multiplicadora da rede em
malha68.

67
68

Disponível em: http://www.tche.br/pdfagosto07/RUCAWorkshopPOPRS.pdf.
Disponível em: http://www.midiacom.uff.br/ruca.
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Figura 5 - Exemplo de funcionamento da rede em malha sem fio (Rede Mesh)
Fonte: http://www.midiacom.uff.br/downloads-ruca

Colocou-se em pauta a necessidade de se realizar testes preliminares em algumas
escolas da rede pública por meio da utilização de um conjunto de soluções de
computadores portáteis atualmente disponíveis. Posteriormente aos experimentos,
seriam definidas as estratégias de ampliação, formação e soluções tecnológicas a serem
adotadas. Nesse sentido, o programa foi definido em fases, como por exemplo, a PréPiloto envolvendo cinco escolas, e a Piloto, envolvendo 300 escolas.
No ano de 2007, foi formalizado o projeto Um Computador por Aluno por meio
de documento denominado Projeto Base do PROUCA e iniciado a fase pré-piloto em
cinco escolas públicas de ensino básico, o Ciep Rosa da Conceição Guedes em Piraí/RJ,
Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday em Palmas/To, Escola Estadual Luciana
de Abreu em Porto Alegre/RS, Escola Municipal Ernani Silva Bruno em São Paulo/SP e
CEF 01 Planalto em Brasília/DF. Cumpre salientar que mesmo estabelecendo a vigência
do projeto nas cinco regiões brasileira, o Nordeste não teve escolas elencadas nesse
experimento, enquanto a região Sudeste teve duas unidades escolares escolhidas.

125

Para essa etapa, foram selecionados três laptops distintos para experimentação, o
XO da OLPC, sendo a primeira organização a se mostrar interessada quanto à
experiência, estabelecendo diversos contatos com o governo e a realização de diversos
encontros junto à comunidade acadêmico-científica sobre as propostas da OLPC e
enviando modelos para serem testados por profissionais de áreas diversas no final de
2006; o Mobilis da Encore e o Classmate da Intel, esses dois últimos, apresentando
interesse no final de 2006, disponibilizando seus protótipos para testes pela equipe
interdisciplinar de apoio ao programa no início de 2007. O objetivo era mensurar qual
se adequava melhor a proposta brasileira, gerando subsídios para a escolha do
equipamento que faria parte do processo de disseminação do programa.
A Intel doou oitocentos laptops Classmate, que passaram a ser usados pelas
escolas do Rio de Janeiro e de Tocantins em agosto de 2007. A OLPC cedeu 275
computadores XO para o Rio Grande do Sul e mais 275 para São Paulo, distribuídos em
dois lotes principais entregues em março e agosto. Já a escola do Distrito Federal
recebeu 40 protótipos do Mobilis, doados pela Encore, introduzidos em sala de aula a
partir de agosto, também em 2007 (BRASIL, 2008, p.93).
Essa distribuição não seguiu um critério específico, onde o quantitativo
apresentado representa o total doado pelas empresas. Entretanto, essa distribuição não
foi imediata, como não possibilitou estabelecer experiências 1:1 em todas as unidades.
Abaixo podemos ver duas tabelas com relação à descrição desses computadores
e a análise comparativa entre eles realizada pelo Instituto de Computação da
UNICAMP:

Características

Classmate

Mobilis

XO

Peso

1,3 Kg

0,75 Kg

1,4 Kg

Processador e Clock

Intel Celeron M –
900
MHz

Intel PXA-255 – 400
MHz

AMD Geodegx – 366
MHz

Dimensões do laptop
(comprimento x
largura x altura)

245 mm x 196 mm x
44 mm

Memória RAM

256 MB

128 MB

128 MB

Dimensões da tela

7,0”

7,0”

7,5”

242 mm x 228 mm x
30 mm

Quadro 3 - Descrição dos Protótipos do PROUCA: Classmate (Intel), Mobilis (Encore)
e XO (OLPC)
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Características

Classmate

Mobilis

XO

Possui disco rígido?
Qual capacidade?

Não

Não

Não

Possui memória
Flash? Qual
capacidade?

Sim. 2 GB

Sim. 128 MB

Sim. 512 MB

Modem

Não

Sim. Padrão V.90

Não

Interface LAN

Sim

Sim

Não

Interface WLAN

Sim

Sim

Sim

Interface USB

Sim. 2 (duas)
Interfaces

Sim. 2 (duas)
interfaces

Sim. 3 (três)
interfaces

Aquecimento

Apresenta pouco
aquecimento na parte
inferior

Apresenta pouco
aquecimento na parte
inferior

A carcaça da parte
traseira onde fica a
tela
de LCD do laptop
esquenta
consideravelmente

Proteção externa

Capa

Não apresenta

protetora

Capa protetora para
guardar o laptop (tipo
maleta para
transporte)

Tela LCD
rotacionável
(hardware)

Não

Não

Sim

Ambiente gráfico
rotacionável
(software)

Não

Não

Sim

Teclado

Proteção
convencional,

Proteção
convencional,

Teclas semelhantes
ao
padrão de notebook

Teclas semelhantes
ao
padrão de celular

Teclas semelhantes
ao
padrão de notebook,
mas com toque
diferenciado,
Membrana plástica
para proteção contra
líquidos, poeira e
sujeiras,
apresenta

externa

sem iluminação

iluminação
Idioma

Português

Inglês

Inglês

Sistema Operacional

Linux/Windows

Linux

Linux

Quadro 3 - Descrição dos Protótipos do PROUCA: Classmate (Intel), Mobilis (Encore)
e XO (OLPC)
(Continuação)
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Características

Classmate

Mobilis

XO

Softwares

Por ser utilizado
sistema operacional
Linux apresenta os
softwares
da

Este laptop vem
com 3 (três) grupos
principais de
softwares:
Utilitários;
Acessórios; e
Educacionais 69.

BlockParty
(“Tetris”);
SlideShow;
GroupChat; Write;
News Reader;
Etoys;
Web;
Journal;

distribuição base

Memosono70.
Tamtam; Camera.
Navegar na Internet

Sim

Sim

Sim

Apresentações

Sim

Sim

Não

Visualizar imagens

Sim

Sim

Sim

Assistir vídeos

Não

Sim

Sim

Quadro 3 - Descrição dos Protótipos do PROUCA: Classmate (Intel), Mobilis (Encore)
e XO (OLPC)
(Conclusão)
Fonte: Miranda, Hornung, Solarte, Romani, Weinfurter, Neris, Baranauskas, 2007.

Modelos

Descrição comparativa

Classmate

O Classmate PC tem como principal
vantagem uma maior
capacidade de processamento se
comparado com o XO e o Mobilis,
assemelhando-se muito a um laptop
convencional. O consumo de energia de
10 watt/hora parece ser sua principal
desvantagem;
Quadro 4 - Comparação entre os três laptops educacionais: Classmate (Intel), Mobilis
(Encore) e XO (OLPC)
(Continua)

69

Os softwares classificados como Utilitários são: PDFViewer; Vídeo; Writer; FireFox; Music; Presentation; E-mail
client. Os programas classificados como Acessórios são: Calendar; Edit; PC Sync; Calculator; Select WallPaper;
SmartCard; Recorder; Todo. Os softwares educacionais disponíveis nos artefatos são: Diamonds; Pots; Drag;
Eclipe; Flash Player; Hike; Memory; Paint; Piano; Quiz-Find; Quiz-Game; Seas; Tour; Panda (BARANAUSKAS
et. al, 2007).
70
O XO apresenta instalado no seu ambiente gráfico default – Sugar – softwaresdesenvolvidos especialmente para
esse ambiente que visa atender aos propósitos educacionais do projeto da OLPC (BARANAUSKAS et. al, 2007).
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Modelos

Descrição comparativa

Mobilis

Sua principal vantagem em relação aos
demais é a tela sensível ao
toque. Seu teclado é muito reduzido o que
dificulta muito a produção de textos;
seu poder de processamento não é muito
maior que o do XO;

XO

Sua capacidade de processamento não é
tão boa quanto a do ClassMate PC e
seu design apresenta alguns problemas
uma vez que as pessoas, em um primeiro
contato com a máquina, têm dificuldades
até para abri-la. O sistema operacional é
Linux (LINUX 2007) desenvolvido pela
Fedora (FEDORA 2007), mas o
ambiente gráfico denominado Sugar foi
também desenvolvido pelo MIT,
especialmente para o XO. Esse é outro
grande diferencial do XO em relação ao
ClassMate PC e ao Mobilis pois estes
últimos utilizam o KDE (KDE 2007)
como
o ambiente gráfico padrão. O fato de o XO
ter desenvolvido um ambiente gráfico
especial traz vantagens e desvantagens.
Vantagens porque sendo desenvolvido
especialmente para o processo de
ensino/aprendizagem poderá facilitá-lo e
desvantagens porque dificulta o
aproveitamento de softwares educativos já
desenvolvidos (que terão que ser
adaptados ao Sugar).

Quadro 4 - Comparação entre os três laptops educacionais: Classmate (Intel), Mobilis
(Encore) e XO (OLPC)
(Conclusão)
Fonte: Miranda, Hornung, Solarte, Romani, Weinfurter, Neris, Baranauskas, 2007.
http://www.ic.unicamp.br/~reltech/2007/07-30.pdf
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(1) Mobilis - Encore
(2) Classmate - Intel

(3) XO - OLPC

Figura 6 - Laptops Educacionais da Fase Pré-Piloto do PROUCA
Fonte: (1) http://br-linux.org/brazil/
(2) http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032008/20032008-5.shl
(3) http://www.askmen.com/entertainment/gadget/olpc-xo-1.html
Atualmente, o projeto está entrando na 2ª fase, denominada “Piloto” que se
caracteriza pela expansão da territorialidade do programa para uma escala que envolva
todos os estados da federação. No total, essa fase pretende beneficiar um total de 300
escolas públicas, que não ultrapasse o quantitativo de 500 alunos. As escolas que serão
beneficiadas serão compostas por unidades estaduais e municipais. Quanto às unidades
Estaduais, serão escolhidas através da indicação do Conselho Nacional de Secretários
na Educação - CONSED, totalizando cerca de 5 escolas/estado. Já as unidades
municipais, serão escolhidas mediante o nº de alunos e por indicação da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, variando de duas a cinco unidades
escolares.
Dentre as 300 escolas, seis municípios terão toda a rede pública escolar atendida
(Barra dos Coqueiros/SE; Caetés/PE; Santa Cecília do Pavão/PR; São João da
Ponta/PA; Terenos/MS; Tiradentes/MG), o que representa um investimento na cifra de
cerca de R$ 82 milhões referente à compra de 150 mil laptops classmate (Intel),
produzidos pelo consórcio CCE/DIGIBRAS/METASYS, vencedor do pregão nº
107/2008, o que de fato, representa apropriação de um nicho mercadológico para
empresas de tecnologias vinculadas a área de informática.

3.3 As Experiências Pré-Piloto do PROUCA
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Nessa parte do trabalho, analisaremos as 5 escolas participantes do experimento
pré-piloto do PROUCA, buscando compreender os impactos decorrentes da
implantação dos laptops no cotidiano escolar. Para a realização das respectivas análises,
foram realizadas pesquisas in loco71, entrevista com gestores escolares, análise dos
relatórios de atividades divulgados pelas respectivas escolas e especialistas responsáveis
pela iniciativa, além de pesquisas e outras fontes documentais do gênero. As abordagens
seguiram os seguintes parâmetros: o contexto escolar, formação, ações realizadas,
impactos e resultados percebidos.

3.3.1 O Pré-Piloto do PROUCA em Piraí-RJ

O projeto Pré-Piloto do Programa UCA do estado do RJ foi realizado em Piraí,
no CIEP 477 – Centro Integrado de Educação Pública Professora Rosa da Conceição
Guedes72 da rede municipal de ensino de Piraí em 06 de setembro de 2007, sob a
coordenação da Prof.ª Dr.ª Maria Helena Cautiero Horta Jardim (UFRJ).
O município de Piraí fica localizado na microrregião do Vale do Paraíba, a 89
km da capital Rio de Janeiro, às margens da Rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação
rodoviária entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, ocupando 52 km dessa
rodovia (IBGE, 2010).
Com uma área de 505.47 km² e uma população de 24.170 habitantes (IBGE,
2007), o município é formado pela cidade de Piraí, onde se localiza a sede municipal, e
três distritos, Vila Monumento, Arrozal e Santanésia, tendo como municípios
fronteiriços Barra do Piraí, Itaguaí, Mendes, Paracambi, Pinheiral, Rio Claro e Volta
Redonda (IBGE, 2010).
A escolha do município como sede de um dos projetos pré-piloto se estabelece
pela consolidação satisfatória da política pública de inclusão digital lançada pelo

71

A única escola que não foi visitada pelo pesquisador foi o Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday em
Palmas/To, porém, os demais procedimentos contaram com o envolvimento da equipe de gestão escolar a distancia
(via telefone e online).
72
De início, tinha-se como proposta a realização do projeto no Colégio Municipal Castelo Branco, localizado no
distrito de santanésia, mas pelo fato de ter como critério para realização do projeto escolas que não ultrapassassem
um quantitativo discente de 400 alunos, foi escolhido o CIEP 477 (ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA,
2010).
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município em 2004, através do projeto Piraí Digital 73, se configurando como a única
cidade escolhida que não é uma capital estadual.
O processo de adesão ao PROUCA seguiu etapas seqüenciais. A primeira
medida tomada foi integrar o projeto do governo federal ao governo local na condição
de política pública municipal, imbricando a proposta do projeto, o plano pedagógico
municipal e as necessidades orçamentárias. Tal projeto vem compor um cenário político
institucional de programas de inserção tecnológica nas escolas já iniciado pelo
programa Piraí Digital.
Posteriormente, foi iniciado o contato do projeto com a comunidade escolar
estabelecendo um processo de sensibilização e aproximação entre a proposta do
PROUCA e as necessidades de adequações estruturais da escola, do Plano Político
Pedagógico e dos planos de aula, visando à introdução de uma nova modalidade de
ensino que propunha um processo de transformação do paradigma educacional.
A infraestrutura escolar é composta por um prédio de três pavimentos e
construções anexas. No pavimento térreo ficavam localizados dois banheiros, cozinha,
refeitório, recreio coberto e centro médico. No primeiro pavimento está localizado a
Secretaria, Sala dos professores, auditório, sala de multimídia, sala de artes e salas de
aula. O segundo pavimento é composto pelas salas de aula, sala da direção e
coordenação. No terceiro pavimento, está localizada a quadra poliesportiva. Nas
construções anexas ficam a biblioteca escolar e o laboratório de informática 74.
Diante da proposta de uma nova escola que emergia a partir do uso intensivo de
recursos informáticos, alterações estruturais tiveram que ser realizadas no intuito de
gerar maior alinhamento frente à modalidade 1:1.
O mobiliário das salas de aula (30 carteiras por sala) foi substituído por carteiras
mais amplas com maior conforto para a utilização dos laptops. As salas também foram
equipadas com armários projetados pela Intel para o armazenamento e carregamento
73

O projeto realizou a interconexão de 39 prédios públicos, a instalação de quatro telecentros, nove quiosques com
um total de 398 computadores, mais de 20 estabelecimentos de ensino com acesso em banda larga, a interligação de
400 estações de trabalho, num raio de 20 km, utilizando uma arquitetura SHSW (sistema híbrido com suporte
wireless), a adoção de software livre, o acesso digital em 100% das áreas urbanas e rurais do município, com a área
da saúde toda conectada, aliado a inclusão da sociedade fez com que a cidade fosse eleita uma das sete mais
digitalizadas do mundo no ano de 2005 (ganhando no dia 13 de junho de 2007, em Nova York, o prêmio Top Seven
Intelligent Communities, do Fórum de Comunidades lnteligentes que todos os anos selecionam as sete comunidades
mais inteligentes do mundo), atendendo 220 pessoas por dia, e mais de 6300 alunos nos estabelecimentos de
ensino. Disponível no site http://www.piraidigital.com.br.
74
No ano de 2005, o colégio era administrado em conjunto, Governo Estadual e Municipal, onde o laboratório de
informático, construído em 2005, pertencia à gestão estadual. Ele é composto 8 computadores e fica a disposição
para utilização dos pais dos alunos. Somente no ano de 2006 que a escola passou para a administração municipal.
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dos computadores. Foram instalados aparelhos de ar condicionado, climatizando as
salas e melhorando a conservação dos equipamentos. Diante desse aumento de consumo
de energia por sala, foi realizada uma reformulação da rede elétrica, visto que as salas
possuíam apenas duas tomadas de energia.
A estrutura da rede de acesso a internet foi construída em Parceria com a CISCO
tendo como base a estrutura híbrida já existente do Piraí Digital. Criou-se um link
específico para a escola com capacidade de 1mbps. A estrutura de rede é composta por
nove Acess Point - AP que são interligados por cabos irradiantes75 até o servidor. Para
melhorar a acústica das salas, houve o fechamento das divisórias entre as salas até o teto
com material de PVC, já que essa divisória era composta por meia parede de 2 metros
de altura.
Através da doação de 398 laptops Classmate (número equivalente ao de alunos),
foi iniciado em setembro de 2007 as experiências no colégio. Nos anos de 2008 e 2009,
a unidade escolar teve um aumento no quantitativo de alunos, passando respectivamente
para 517 e 587 discentes. Para acompanhar esse crescimento, o governo municipal
adquiriu mais 233 Classmate, reequilibrando a relação entre alunos e laptops.
Em 2007, o corpo docente era de 30 profissionais e todos receberam da Empresa
Positivo 31 notebooks76. Mantendo-se estável o quantitativo de professores da escola,
somente em 2009 houve alteração para 36 professores. Nessa circunstância, a escola
recebeu mais oito notebooks da Empresa Itautec. No ano de 2010, o nº de professores
subiu para 40 docentes (ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA, 2010).
A formação foi realizada nos horários de Tempo de Planejamento - TD77,
envolvendo grupos de profissionais do Piraí Digital, da Secretaria Municipal de
Educação, da Coordenação da Escola, professores do CEDERJ. A apropriação do
sistema operacional Linux e do manuseio dos recursos do laptop contou com o apoio da
Intel Educar e da Metasys.

75

Um cabo irradiante, também conhecido como cabo fendido, permite a entrada e a saída de rádio freqüência através
de pequenas aberturas no condutor externo ao longo de sua extensão. Ou seja, trata-se de um cabo coaxial
modificado capaz de atuar como uma antena, distribuindo diversos tipos de sinais: AM, FM, GSM, Wi-Fi, WiMAX
e outros. Um cabo de 50m pode atingir uma area de até 1000 metros. Disponível em: http://underlinux.org/blogs/stevens144/cabo-irradiante-materia-do-site-olhar-digital-675/.
76
Vale observar que o projeto conforme implementado em Piraí exige um equipamento do professor distinto do
aluno, devido aos softwares, tais como os de interatividade da classe (vi-class) (PROUCA, 2010a).
77
O TD é um horário reservado de 2 horas semanais para que os professores de determinadas disciplinas possam se
reunir na escola em que lecionam para dialogarem sobre o andamento dos processos educacionais, planejarem
aulas, participar de capacitações e etc. Em algumas ocasiões, nos TDs são realizados encontros dos professores de
determinada disciplina de toda a rede municipal promovido pela Secretaria Municipal de Educação.
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Foi efetivado um processo de familiarização dos professores com os laptops e
ferramentas interativas que permitem: criação, colaboração e co-autoria, interação e
divulgação, compartilhamento de saberes e múltiplas linguagens (BRASIL, 2010a).
Adquirindo familiaridade aos novos recursos informáticos, foi proposta a
adequação dos currículos e planos de aula, considerando a interatividade do aluno e os
novos recursos tecnológicos, acordados com as especificidades de cada disciplina.
Todos os professores participaram do processo formativo como utilizaram os
recursos informáticos, mesmo aqueles que ainda não possuíam conhecimento
abrangente. A formação, de uma maneira geral, ocorreu sob o formato de oficinas,
segundo acordo entre professores, gestores da escola e do PROUCA no colégio.
Alguns alunos também participaram do processo de formação, em muitos casos,
junto com os próprios professores. Tendo como base do novo fazer educacional a
metodologia da pedagogia de projetos, os alunos foram envolvidos na condição de
alunos-autores, alunos-tutores e alunos-monitores (BRASIL, 2010a).
O aluno-autor se caracteriza por ser um multiplicador das tecnologias
apreendidas e um elo entre os alunos e o projeto, tendo a função de propor, desenvolver
ou aprimorar atividades ou projetos com a utilização dos computadores. Sua escolha se
estabelece por indicação do professor, levando em consideração seu interesse e
produção multimídia. Participam de cursos referentes à: planos de aula interativos
formas de mobilidade e novas tecnologias; roteiros de vídeos, conteúdos e
interatividade; comunicação, autoria e conteúdos (BRASIL, 2010a).
Os alunos-tutores são aqueles que possuem experiência e podem repassá-las aos
alunos ingressantes no programa ou com dificuldades de manuseio de equipamentos,
inclusive, auxiliando professores. Também participam de formação profissionalizante
realizada em parceria com a CISCO através do CISCO NETWORK ACADEMY 78, no
qual os alunos fazem o curso IT Essential para dar suporte tecnológico a escola. No
total, foram 40 alunos tutores selecionados, onde 20 desses alunos ganham bolsas e
integram numa perspectiva mais institucional a gestão escolar se transformando em
alunos monitores (BRASIL, 2010a).

78

Implementado em 1997 pela Cisco, o Programa Cisco iniciou suas atividades no Brasil em 2000 e está formando
profissionais qualificados em Tecnologia de Redes de Computadores em parceria com diversas entidades de ensino
do país. Esses cursos estão disponíveis em cerca de 9.000 academias locais, mais de 165 países diferentes.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems.
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O contexto de sala de aula também foi alterado, pois os alunos passaram a
participar ativamente do desenvolvimento das aulas, principalmente auxiliando os
professores no manuseio dos equipamentos quando necessário, proporcionando um
processo de construção do conhecimento menos hierárquico e mais democrático.
Os PPP e os planos de aula começaram a levar em consideração os recursos
tecnológicos, entretanto, a autonomia do professor se manteve preservada, cabendo ao
mesmo decidir como e quando utilizar tais recursos, com a ressalva de seus fins
pedagógicos79.
Não houve utilização interdisciplinar, cada disciplina utilizou os laptops
seguindo as especificidades de seu campo científico e currículo. A diferença se deu na
anexação dos recursos tecnológicos como suporte do processo de aprendizagem
interativa. Porém, mesmo não havendo práticas interdisciplinares, ocorreu à
colaboração de práticas realizadas entre os professores durante os TDs, encontros
proporcionados pela Secretaria Municipal de Educação e plataformas virtuais (Moodle,
RIVED, Portal do Professor, Educarede), também utilizadas como suporte de ações
formativas, colaboração e divulgação de trabalhos, práticas e ações entre alunos e
professores.
De acordo com uma reunião realizada entre a escola e os pais dos alunos, ficou
acordado que os Classmate ficariam restritos a utilização no espaço escolar, no entanto,
isso não significou utilizá-los apenas no turno de aula. Mediante o planejamento do
professor, o aluno poderia utilizar os recurso no contra-turno em locais específicos no
colégio 80.
Para possibilitar a continuidade da experiência 1:1, o governo municipal
adquiriu em 2008, 233 Classmate, contornando os problemas quanto à disponibilidade
de Classmate nesse ano. Em 2009, o problema tornou a se repetir, criando a necessidade
de utilização compartilhada dos computadores. Um fator a se destacar nesses
Classmates adquiridos pelo governo municipal diz respeito ao contrato de garantia com
a empresa fornecedora. Nesse acordo ficaram estabelecidos três anos de garantia,

79

Essa informação está baseada nas entrevistas e no relatório produzido pela unidade escolar e os especialistas
responsáveis, visto que não foi possível analisar o PPP da unidade escolar, conforme anteriormente citado.
80
O fato de levar os laptops para as residências dos alunos também ficou inviabilizado pelos problemas relacionados
ao aumento de alunos e da taxa de manutenção e descarte dos computadores. No ano de 2009, contando com 587
alunos, a taxa de Classmate em manutenção chegou a 27, 3%, ficando apenas 453 disponíveis para o uso, situação
agravada em 2010, quando o nº de alunos subiu para 629.

135

detalhando obrigações em relação à troca de peças e manutenções necessárias
(BRASIL, 2010a).
Não houve alteração no tempo de duração das aulas, pois a rede municipal de
ensino a partir da vigência do projeto “Gestão de Tempo”, proporcionou a cada
professor de uma determinada disciplina 2h de aula em uma mesma turma, considerado
como tempo satisfatório para a realização das atividades com os Classmates.
A presença de um técnico na unidade escolar também foi importante, na medida
em que esse profissional implementava a manutenção e reparos dos equipamentos,
auxiliava na formação dos alunos e no suporte aos professores, porém, atualmente esse
profissional foi integrado a Secretaria Municipal de Educação, devido à ação do
governo municipal de ampliar o projeto para toda a rede municipal de educação.
Outra questão técnica está relacionada à rede de acesso a internet. Mesmo
havendo um grande esforço na criação de soluções mais rentáveis (cabos irradiantes,
por exemplo), não foi possível estabelecer uma equidade entre a capacidade de suporte
da rede e o nº de usuários. No total, a rede suporta com qualidade 100 laptops
simultaneamente (BRASIL, 2010a), caracterizando a instabilidade da rede.
Tal situação cria um entrave, exigindo do professor a realização de dois
planejamentos: um levando em consideração à utilização dos recursos informáticos, e
outro, baseado na falta de acesso a internet. Isso gerava certo desestímulo aos alunos
que se entusiasmavam ao saber da possibilidade de utilização dos laptops e não os
utilizava, o que criou no professor em alguns casos, o receio de programar atividades e
não ter como desenvolvê-las.
O engajamento político foi fundamental para a sustentação técnica e financeira
face às adequações do espaço escolar. Enquanto o governo municipal promoveu suporte
técnico, pedagógico e financeiro, adquirindo novos Classmates (233), equipamentos de
ar condicionado, novas carteiras, materiais e instalação das redes elétrica e de acesso a
internet, o governo estadual custeou o acesso externo através da Rede Rio. Toda essa
conjuntura, fez com que a escola não necessitasse custear tais adequações, apenas se
engajar no processo de mudança do paradigma educacional e nas discussões sobre a
mudança estrutural e da elaboração do processo formativo.
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Figura 7 - Os alunos em sala de aula com laptops Classmate do PROUCA em Piraí-RJ
Fonte: http://www.arede.inf.br/inclusao/edicao-no47-maio2009/2050-nescola
3.3.2 O Pré-Piloto do PROUCA em Porto Alegre-RS

As atividades do PROUCA em Porto Alegre-RS aconteceram na Escola
Estadual de Ensino Fundamental Luciana de Abreu (EEEFLA), escolhida pelo
LEC/UFRGS (que coordena o projeto no Estado, através da Prof.ª Dr.ª Léa Cruz
Fagundes) devido à proximidade da escola ao campus universitário da UFRGS
(ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA, 2009; 2010).
A escola fica localizada na Rua jacinto Osório, nº 60, no bairro Santana, no
centro de Porto Alegre-RS. A instituição funciona em três turnos, manhã, tarde e noite,
sendo o turno noturno, destinado a Educação de Jovens e Adultos (não participante do
experimento)81.
O corpo docente era composto em 2007 por um total de 37 profissionais. No ano
de 2008, havia um total de 36 docentes, já em 2009, o número foi reduzido para 35
professores.
A equipe gestora é composta por Direção, Vice-Direção (uma para cada turno),
Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional, Psicologia, Biblioteca e a
Coordenação do PROUCA (função criada devido ao programa). Há também serviços
básicos, como Sala de Xerox, Limpeza e Nutrição.

81

Mesmo estando localizada em um bairro nobre de Porto Alegre, a escola atende alunos de uma favela próxima
(BRASIL, 2008, p. 91).
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A escola tem suas instalações físicas caracterizadas por possuir um prédio de
dois andares, 12 salas (cada uma com um ventilador, carteiras, um quadro negro e duas
tomadas), refeitório, Sala de artes, laboratório de ciências, quadra poliesportiva,
refeitório, biblioteca, sala de Xerox.
No ano de 2007, a escola recebeu um total de 313 laptops em lotes. Conforme
chegavam os computadores portáteis, as entregas eram feitas, entretanto, enquanto não
fosse possível estabelecer a cobertura da escola na modalidade 1:1, a utilização dos
computadores ficou restrita ao ambiente escolar 82. Tanto professores quanto os alunos
utilizaram o XO.
Para a utilização dos laptops, foi necessário um processo de adequação
estrutural. A quantidade de tomadas era insuficiente (duas por sala), introduzindo como
medida emergencial, a compra de filtros de linha para a recarga dos equipamentos em
uso83.
No intuito de possibilitar o acesso a internet foi instalada uma rede wireless de
256 Kbps, com o apoio técnico disponibilizado pela Companhia de Processamento de
Dados do Estado do Rio Grande do Sul – PROCERGS, a Assessoria tecnológica do
Planalto e a Reitoria da UFRGS (BRASIL, 2010g).84
Alguns computadores portáteis apresentaram problemas técnicos. Geralmente, a
taxa de descarte variava de 2 a 7% por semestre. Os problemas estavam relacionados ao
display, teclado, mouse e conexão. Em alguns casos, foi possível contornar, agora em
outros, foi necessário o descarte. Devido à necessidade de manutenção dos laptops
ocorridos em 2007, no ano 2008 foi montado um laboratório de eletrônica (antiga sala
de artes) onde um bolsista do LEC realizava reparos nos laptops defeituosos (BRASIL,
2010g).
No ano de 2008, já sendo possível realizar as atividades na modalidade 1:1, as
entregas foram feitas em um único momento, pois havia no ano de 2008, um
quantitativo total de 413 para 277 alunos, proporcionando aos alunos o ato de levarem
os laptops para suas residências, ficando com o equipamento 24h a sua disposição. Foi
realizada uma reunião com os pais e ficou acordada a assinatura de um termo de
82

O fato da entrega de laptops ter ocorrido em etapas favoreceu a adaptação gradativa da escola à nova dinâmica,
entretanto, causou ansiedade nos alunos que manifestavam o desejo de possuir o seu laptop.
83
A Escola recebeu equipamentos da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (SE-RS) para reformar
a estrutura elétrica, mas por não possuir recursos financeiros para custear a mão-de-obra necessária para fazer essa
readequação, tal ação não foi realizada (BRASIL, 2010d).
84
A rede é paga pela escola, através de repasse de verba financeira da Secretária de Educação do estado do Rio
Grande do Sul à empresa Oi no valor de R$ 51,00 (BRASIL, 2010d).
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compromisso referente às responsabilidades diante da entrega dos laptops aos alunos e
as especificidades de devolução dos respectivos computadores85.
Em 2009 foi inaugurado o laboratório de informática, contendo 15 computadores
(dez doados pelo PROINFO e cinco pela organização Pensamento Digital), suportados
por uma rede cabeada de acesso a internet de 256 Kb mantida pelo MEC/PROINFO
(BRASIL, 2010g).
Dando suporte ao experimento, foi realizado um processo de Formação em
Serviço. Acreditava-se que tal experiência não poderia ser enquadrada em modelos
preestabelecidas, mas sim, enviesada por um processo de exploração, livre de amarras
metodológicas preestabelecidas e abertas ao novo, à autonomia de criação.
Algumas questões foram colocadas em pauta quanto um processo formativo tais como:
- Desenvolvimento da fluência tecnológica dos professores para o uso do XO e da
Internet em sala de aula;
- Realização de estudos sobre conteúdos curriculares, pedagogia de projetos de
aprendizagem e outras práticas inovadoras por meio do uso e laptops educacionais;
Buscar autonomia para o diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos processos de
aprendizagem (BRASIL, 2010g).

Podemos definir a capacitação nos seguintes itens:
- oferta de oficinas de apropriação pedagógica;
- formação continuada em serviço para o planejamento, registro em ambiente digital e
analise dos processos de inovação pedagógica alcançados e os impactos da inserção
dos laptops no contexto da sala de aula;
- acompanhamento sistemático dos usos do laptop para fins de suporte, orientação e
levantamento das principais dificuldades para posterior elaboração de estratégias de
assistência aos trabalhos dos professores;
- acompanhamento das interações de professores e alunos via ambiente virtual de
aprendizagem (AMADIS) 86 e grupos de discussão (BRASIL, 2010g).

O objetivo da formação sempre esteve embasado em uma proposta inovadora,
que criasse uma nova percepção de avaliação como um processo de constatação de
como o aluno pensa e porque ele pensa dessa forma, valorizando sua cotidianidade, o
caráter investigativo da criança e um processo de construção do conhecimento dialógico
85

A participação de responsáveis na reunião em que os pais conheceriam o XO e assinariam a autorização para que
seu filho o recebesse foi um recorde de participação de responsáveis pelos alunos na escola, todos compareceram
(Entrevista com a equipe gestora), o que evidencia uma mudança na postura da comunidade em relação ao processo
educacional.
86
Desenvolvido pelo LEC, o AMADIS - Ambiente de Aprendizagem a Distância, oferece aos usuários diversas
ferramentas de comunicação, como diário, fóruns, chats, página na WEB, cadastro de projetos e mensagens
pessoais. Todos os alunos e professores participantes do projeto têm no ambiente um instrumento de apoio a suas
práticas. Pensada como meio de livre expressão, a ferramenta diário apresenta funcionamento similar ao de um
blog, uma vez que os dados postados tornam-se públicos aos demais usuários. Trata-se de um espaço muito
utilizado pelos alunos, além de constituir- se em repositório para os conteúdos, imagéticos ou textuais, produzidos
no decorrer dos projetos de aprendizagem (FAGUNDES & SCHÄFER, 2008).
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e interativo sob uma perspectiva horizontalizada, na qual o aluno é agente ativo na
construção do conhecimento, e o professor, um orientador que ajuda na análise dos
contextos, propõe questionamentos e estimula o aluno ao aprendizado fundamentado na
interdisciplinaridade87, fundamentos básicos da concepção de Aprendizagem por
Projetos (AP), proposta criada pelo LEC que segundo Fagundes e Schäfer (2008) foram
uma das principais mudanças que acompanham a adoção da modalidade de
aprendizagem 1:1 (um computador para cada aluno) no piloto de Porto Alegre por parte
significativa do corpo docente.
Quanto aos alunos-monitores, não houve estruturação de um curso propriamente
dito, isso ocorreu pelo próprio interesse do aluno após a instalação do laboratório de
eletrônica, onde eles acabaram assimilando algumas tarefas de manutenção de softwares
e hardwares, auxiliando nos consertos. Os alunos que receberam os laptops antes que
outros alunos também auxiliaram no processo de familiarização e adaptação. Nesse
caso, esse processo se caracterizou pela espontaneidade.
De acordo com a entrevista realizada com a equipe gestora, foi possível
constatar uma melhora qualitativa quanto ao desempenho dos alunos na escola que,
ficavam ansiosos e cobravam os professores para que fossem utilizados os
computadores.
Segundo os entrevistados, os pais dos alunos relatavam que seus filhos ficaram
mais interessados em comparecer a escola e mais responsáveis com suas tarefas. Era
utilizado um recurso do laptop para estabelecer comunicação com os pais (editor de
texto) já que o XO salva automaticamente as ações, bastava os pais buscarem a hora e
data dos recados e visualizarem, não correndo o risco dos alunos perderem possíveis
bilhetes direcionados a seus responsáveis.
Constatou-se a necessidade de melhoria da questão da infra-estrutura técnica,
pois as falhas nos equipamentos incidiam no entusiasmo dos alunos, o que fica difícil de
resgatar (ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA 2009; 2010). Tal questão técnica
está relacionada a uma rede de acesso a internet incompatível com o nº de acessos

87

Na escola gaúcha, o suporte pedagógico se estabeleceu por meio de visitas semanais do LEC/UFRGS, que se
traduzia numa reunião de trabalho, onde os professores, dentre outras atividades, expõem o andamento dos projetos
de aprendizagem, o interesse e a qualidade dos trabalhos produzidos por seus alunos, trocam experiências e
planejam as atividades seguintes. Isso é feito com a ajuda dos coordenadores (externo e da escola). São esses
profissionais que estão atentos para sugerir a utilização de determinados recursos tecnológicos oferecidos pelo
laptop, que inicialmente não foram imaginados pelo professor. A oportunidade é também aproveitada para
treinamentos em softwares específicos (BRASIL, 2008, p. 108).
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possíveis88, suporte técnico de manutenção de computadores danificados e de
assessoramento escolar 89, além das questões já citadas em relação à rede de energia
elétrica como também a necessidade de um mobiliário escolar mais adequado a
utilização de laptops90.
De acordo com a equipe gestora, isso tem impactado mais a viabilidade do
programa do que as questões pedagógicas propriamente ditas 91. Outra constatação se da
pela necessidade de reflexão sobre uma mudança da perspectiva do fazer pedagógico e
uma maior dialogicidade entre as outras políticas públicas educacionais e o PROUCA,
principalmente, com relação a questões financeiras 92.
A necessidade de capacitação antes das práticas com os laptops em sala de aula
se estabeleceu como uma necessidade. A equipe gestora salientou que as duas
professoras que realizaram as primeiras práticas com os XO não receberam nenhuma
orientação (tecnica/pedagógica/metodológica/psicológica) para iniciar o projeto, o que
se tornou uma situação angustiante já que tais docentes ficavam em sala efetivamente
durante 4 horas diárias nos 5 dias semanais (entrevista), fato que foi colocado em pauta
no relatório elaborado referente ao experimento do UCA em relação a capacitação:
Os professores devem ser expostos à máquinas e suas funcionalidades antes de a
utilizarem em sala de aula, a fim de minimizar resistências e inseguranças, bem como
provocar o interesse em seu uso (BRASIL, 2010g).

88

A rede mesh formada pelos computadores do modelo XO é capaz de ampliar consideravelmente a área de cobertura
do sinal de Internet, mas não é suficiente, por si só, de promover robustez e confiabilidade à rede sem fio das
escolas (BRASIL, p.105).
89
A partir do segundo semestre de 2007, foram recebidos 175 laptops com defeito de fabricação no encaixe do
teclado à placa mãe, sendo necessários alguns meses com um único técnico e alguns voluntários para consertar
todos os laptops. Esse problema paralisou os trabalhos com o laptop de quase 50% da escola. Após esse evento, os
laptops que apresentaram problemas no teclado tiveram recorrentes solicitações de suporte. Outro caso, diz respeito
foi a duração dos carregadores: os dois primeiros lotes de carregadores tiveram uma vida útil muito baixa (em
torno de quatro a seis meses) e a própria OLPC realizou a troca dos mesmos, mas não em sua totalidade, o que
resultou de desativação temporária de muitos laptops (BRASIL, 2010d).
90
Grande parte dos laptops que estavam em operação tinha peças soltas (principalmente antenas) ou tinham algum
tipo de avaria. Freqüentemente, alguns dos problemas foram ocasionados por quedas dos equipamentos. Essas
quedas foram originadas primordialmente pelo mobiliário inadequado – carteiras pequenas e inclinadas, que
aumentam a chance das crianças derrubarem os laptops – e pelas conexões elétricas improvisadas (CAMARA DOS
DEPUTADOS, p.101).
91
No ano de 2009 devido à grande quantidade de defeitos e falta de suporte técnico (nesse ano, não houve a presença
de técnico para a manutenção dos equipamentos), não foi possível realizar a distribuição dos computadores para as
crianças, dado que o nº de computadores em uso era insuficiente para contemplar todos os alunos, onde os
professores passaram a utilizar o laboratório de informática (296 alunos participantes do programa e 259
computadores funcionando) (BRASIL, 2010d).
92
A escola EEEFLA não recebeu nenhum auxílio financeiro para o desenvolvimento do experimento. Como o seu
orçamento também levava em consideração outros projetos e serviços referentes ao cotidiano escolar, muitas ações
que necessitavam de investimento financeiro (melhoria da rede elétrica, troca do mobiliário escolar, melhoria da
rede de acesso a internet) ficavam inviáveis, onde em alguns casos, a escola contava com doações e eventos para
levantamento de subsídios.
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No entanto, buscando superar os desafios por meio da adoção de práticas
pedagógicas baseadas na metodologia de aprendizagens por projetos, foi possível
constatar alguns resultados satisfatórios em relação ao papel do aluno, conforme
salientado na entrevista:
Os alunos ficaram maravilhados, brilho nos olhos, expressão de felicidade,
empolgação. Mesmo o laptop modelo XO tendo uma formatação diferenciada do
computador comum, as crianças foram muito rápidas ao gerenciá-lo, não
demonstraram receio, descontentamento, foi pura curiosidade, aventura e
aprendizagem. Em pouco tempo se apropriaram do XO, e logicamente, passaram a
ensinar os professores, e até hoje é assim, (mesmo no micro normal). Os alunos não
queriam ir para o recreio, merenda e para casa, então era complicado. Queriam ficar
com o laptop. (em casa a internet não pegava). Cedo chegavam à escola e brigavam
com nosso atraso.

De uma maneira geral, a experiência foi considerada satisfatória, embora equipe
gestora exponha a necessidade de uma readequação infraestrutural (rede elétrica,
mobiliário escolar, rede de acesso a internet mais robusta e compatível ao nº de
usuários), suporte técnico (manutenção dos computadores, suporte às práticas docentes)
e treinamento contínuo referente às potencialidades dos equipamentos tecnológicos e
sua aplicabilidade pedagógica.

Figura 8 - Os alunos do Luciana de Abreu utilizando o XO em ambiente escolar
Fonte: http://jonatasmisael.blogspot.com/
3.3.3 O Pré-Piloto do PROUCA em Palmas-TO

O Programa pré-piloto do PROUCA no estado de Tocantins se estabeleceu no
Colégio Dom Alano Marie Du Noday, localizado na região central de Palmas, capital do
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Estado93. O Dom Alano possui um total de 811 alunos distribuídos do 2º ao 9º ano do
ensino fundamental e no curso médio básico e EJA, nos turnos manhã, tarde e noite. O
corpo docente é composto por 29 professores (25 efetivos e 4 substitutos) (DOM
ALANO, 2010) e a gestão escolar é formada por direção, Coordenação pedagogia, de
Informática, de Secretaria e do PROUCA.
A estrutura física escolar é formada por 11 salas de aula, sala dos professores,
laboratório de informática, de matemática, sala de reforço escolar, sala de suporte
pedagógico, sala do gestor geral, do gestor administrativo, do servidor projeto UCA, 5
áreas de lazer, quadra de esportes, pátio coberto e descoberto, videoteca (DOM
ALANO, 2010).
O PROUCA foi iniciado efetivamente no colégio em agosto de 2007. A escolha
da unidade escolar se deu a partir de um diagnóstico realizado pela equipe da Secretária
Estadual de Educação – SEDUC, levantando-se a disponibilidade de toda a equipe
diretiva, pedagógica e de professores para assumirem os desafios para o
desenvolvimento do projeto, vislumbrando-se a possibilidade da inserção dos
computadores na sala de aula (ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA, 2010).
Para o desenvolvimento do programa, o Dom Alano contou com o apoio da SEDUC,
MEC, INTEL, Metasys, Brasil Telecom (hoje Oi), SERPRO, CISCO, PUC-SP, dentre
outros (DOM ALANO, 2010).
A escola recebeu 400 laptops modelo Classmate PC da Intel e 35 notebooks
doados pela empresa Positivo 94, realizando o projeto na modalidade 1:3 95.
A infraestrutura escolar sofreu algumas adequações para a vigência do projeto.
Foi instalado um armário de armazenamento e carregamento dos laptops em todas as
salas. Esses armários foram elaborados pela Intel e serviram como local onde os laptops
93

Anteriormente integrando o Estado de Goiás, Tocantins foi criado a partir de 05 de outubro de 1988, com a
promulgação da carta constitucional. Em 1º de janeiro de 1990, após um ano do início da construção da cidade de
Palmas, houve transferência oficial do governo de Miracema do Tocantins para Palmas, situada na região central do
estado, entre a margem direita do rio Tocantins e a Serra do Lajeado, incluso num quadrilátero de 38.400 hectares.
Possui uma população total de 188 645 habitantes (IBGE, 2009), apresentando um crescimento vertiginoso já que
sua população em 1991 era de 24.251 habitantes (GONÇALVES, 2001, p.174). Sua criação além de sediar a mais
nova capital planejada do Brasil, tornou-se importante fluxo do capital financeiro, de novas tecnologias e de poder,
no território nacional, materializando-se através do capital público-privado-tecnológico, atendendo aos interesses
de uma classe impulsionada e regulada pelo neo-coronelismo das “lideranças” políticas regionais, promovendo um
novo paradigma urbano com velhas e conhecidas contradições sociais, políticas e econômicas (CARVALHÊDO &
RIBEIRO, 2009).
94
Foi criada uma reserva técnica de classmates para exploração dos professores referente aos recursos disponível nos
mesmos quanto ao planejamento de suas aulas. Ambos os equipamento possuem nº compatível ao nº de
professores.
95
É importante frisar que o quantitativo de laptops não permitia a experiência 1:1, visto que a escola envolveu todos
os turnos no experimento, inclusive o EJA, portanto, a experiência se estabeleceu na proporção 1:3.
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ficavam guardados, já que a escola não expandiu o experimento para ambientes
extraescolares96.
Para suportar a nova demanda de energia nas salas de aula, foi instalada uma
rede de 220 v para a alimentação dos armários, já que cada sala possuía apenas duas
tomadas. Uma rede híbrida (wireless e a cabos irradiantes) com capacidade de dois
mbps foi instalada cobrindo toda escola, sendo custeada pela Brasil Telecom. O
mobiliário das salas de aula também foram trocados por outros mais adequados a
utilização de laptops e algumas medidas de segurança também foram priorizadas
(instalação de câmeras, grades em algumas portas e janelas, alarmes e sensores).
A realização de um processo de capacitação foi colocada como fundamental para
o desenvolvimento do experimento. A capacitação teve como princípio capacitar
gestores (tanto da escola como do SEDUC), professores e alunos-monitores.
Geralmente, esses cursos (ou oficinas) eram ministrados pelo NTE/SEDUC, PUC-SP,
Grupo Positivo, Metasys, UnB (BRASIL, 2010d), tanto na modalidade presencial, como
na modalidade a distancia 97, levando-se em consideração o público-alvo. Esses cursos
abordavam o uso operacional dos equipamentos, uso pedagógico, desenvolvimento de
projetos, conhecimento de portais98 e objetos de aprendizagem.
Os gestores e coordenadores escolares, multiplicadores e assessores da SEDUC
e do NTE/SEDUC, participavam de cursos que priorizavam a formação para a atuação
no suporte aos professores e a escola como um todo99.
Os professores participavam de cursos ministrados pelo NTE/SEDUC
(responsável direto pelo acompanhamento dos professores no processo de integração
dos recursos informáticos aos conteúdos curriculares), e por coordenadores da própria
escola. Além das capacitações recebidas, também contavam com apoio de equipes de
suporte técnico-pedagógico oriundos do NTE/Palmas e da SEDUC.
96

Não foi possível os alunos levarem os laptops para suas residências como também sua utilização deveria ficar
circunscrita às salas de aula, zelando pela integridade dos equipamentos, visto que os professores manifestavam a
não responsabilidade por possíveis danos causados fora das dependências das salas de aula. Ações nesse âmbito
foram tomadas no âmbito da gestão escolar em prol da vigência do projeto no colégio, sempre em parceria com o
Conselho Escolar, a SEDUC e a Associação de Pais.
97
Geralmente, os cursos na modalidade a distancia eram realizados através da plataforma e-proinfo.
98
Um dos portais mais utilizados era o Aprende Brasil produzido pela Positivo.
99
No caso do curso de capacitação oferecido pela PUC-SP, foi realizado o curso “Formação de Multiplicadores em
Serviço, na modalidade semipresencial (160h)”. Este curso estava baseado na metodologia do “fazer e refletir sobre
a ação”, ou seja, paralelamente a preparação com as equipes que atuariam direta ou indiretamente como
articuladores e multiplicadores junto aos professores da escola, os mesmos já executavam essa função, trazendo ao
curso as problemáticas decorrentes do processo, fortalecendo a reflexão de soluções com base em uma dialética
mais consistente entre formação teórica e a empiria da prática. No total, participaram desse curso realizado do dia
23 a 30/07/2010 cerca de 41 profissionais, composto por gestores e coordenadores escolares, multiplicadores do
NTE/SEDUC, assessores de currículo de área, assessores de avaliação e currículo da SEDUC.
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Figura 9 - Capacitação dos Professores do Colégio Dom Alano para utilização dos
Classmates
Fonte: http://blog1.aprendebrasil.com.br/dunoday

A utilização desses computadores era feita frente a agendamento com a gestão
de coordenação de apoio, e o suporte era dado mediante solicitação do próprio professor
sob uma determinada aula.
Os alunos-monitores participaram de capacitações, treinamentos, receberam
orientações sobre a preservação dos equipamentos, utilização e uso das ferramentas
contidas no Classmate (BRASIL, 2010d). Esses alunos elaboravam relatórios como
forma de avaliação, geralmente, os relatórios englobavam a relação entre os pares e
professores.
Eles se responsabilizavam pela busca e entrega chave do armário de
armazenamento, sempre sob a orientação da coordenação técnico-pedagógica, auxiliam
os alunos sob as formas de manuseio dos equipamentos, a distribuição e recolhimento
das máquinas, verificação de carregamento e contribuindo com a avaliação referente aos
usos dos laptops em sala de aula. Também colaboram na formação dos novos alunos
monitores100.

100

Os alunos monitores deveriam ser alunos das respectivas turmas, atuando em seu período de aula. Essa
visão foi adotada acreditando que o rendimento seria melhor, sem necessidade de deslocamento ou retorno em
outro período de aula que não o dele. Em 2007, a escolha dos alunos foi realizada pelos professores segundo
critério de conhecimento específico em informática para atuarem no suporte na utilização dos laptops nas aulas.
Nos anos seguintes, a escolha dos alunos monitores foi realizada por eleição direta em sala de aula realizada pelos
alunos, sendo constante a candidatura de um bom quantitativo de alunos, havendo turmas com cerca de 50% de
discentes pleiteando a função (BRASIL, 2010g).
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Os professores utilizavam os computadores como uma estratégia de ensinoaprendizagem sobre duas premissas. Na primeira, as ações eram realizadas mediante a
exposição de um roteiro sobre um determinado tema proposto pelo professor, fazendo
as abordagens a partir de situações-problemas oriundas de questões trazidas pelos
próprios alunos. O planejamento das aulas passou a fazer parte da prática docente,
entretanto, levando em consideração a diversidade, multiplicidade, instantaneidade,
permitida pela integração das mídias interativas, dando suporte a criatividade,
colaboração e autonomia (BRASIL, 2010d).
Dentro dessa premissa, os alunos buscavam informações em sites, vídeos,
imagens, músicas, animações, diante do tema proposto, interagindo com seus pares e
professores, esses últimos, dando os contornos esquemáticos às informações coletadas,
fazendo as pesquisas prévias sobre a origem das informações, para orientar os alunos
quanto à satisfação e confiabilidade das pesquisas. As aulas resultavam em produção de
texto, hipertextos, vídeos, apresentações, projetos interdisciplinares, publicando os
trabalhos em blogs escolares (BRASIL, 2010d).
Já na segunda perspectiva, este novo recurso tecnológico contribuiu para
aprimorar e enriquecer o desenvolvimento dos conteúdos já programados através da
pesquisa de informações na Internet, bem como outras atividades desenvolvidas que
oportunizaram o aprofundamento dos temas previstos no currículo prescrito, não o
alterando, estabelecendo um processo de modernização conservadora101
Fazendo uma análise dos aspectos positivos e negativos do projeto, pode-se citar
o seguinte:
Aspectos Positivos:

A acessibilidade e uso do Classmate PC na sala de aula como recurso
pedagógico;

O conhecimento e manuseio das ferramentas tecnológicas ampliando as
possibilidades de aprendizagens por meio das TIC;

A inserção do uso do computador no planejamento pedagógico contribuindo
para a formação continuada dos professores;

Uma sensibilização da comunidade escolar para a importância do uso do
computador como ferramenta educativa;

101

De acordo com uma pesquisa realizada com 14 profissionais envolvidos com o PROUCA em Tocantins
(09 professores, 3 gestores e 1 membro do NTE/Palmas e 1 integrante da Secretaria Estadual de Educação) foi
possível afirmar que a experiência pode ser percebida sob dois panoramas: uma percepção pautada no currículo
prescrito aponta que não ocorrem mudanças no currículo, principalmente porque não houve também uma
autorização institucionalizada local para isso. Mas, do ponto de vista do currículo em ação há ocorrências de
mudanças, uma vez que novos conhecimentos foram trazidos para a sala de aula por alunos e professores,
conhecimentos.
Disponível
em:
http://congressos.pucsp.br/index.php/webcur/webcur/paper/downloadSuppFile/1109/149.
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Uma maior visibilidade das atividades realizadas na escola a partir da criação do
blog: domalanopalmasto.blogspot.com
Já em relação a elementos fundamentais que precisam ser aprimorados para o bom
desenvolvimento das ações educativas conforme as metas do projeto UCA são:
- a composição da equipe com técnicos e coordenadores pedagógicos;
- a infraestrutura física adequada;
- a disponibilização dos equipamentos necessários ao funcionamento dos
computadores e redes de internet102(ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA,
2010).

Podemos salientar que a rotatividade de professores impede o processo de
formação continuada, assim como o tempo de aula considerado ideal (2 horas/aula) o
que necessita de revisão de toda estrutura de ensino, já que 50 min. são insuficientes
para estabelecer práticas educativas com os laptops (BRASIL, 2010d)103.
O fato do PROUCA nessa unidade escolar ainda não contemplar a possibilidade
dos alunos levarem os laptops para suas residências impede a ampliação do processo de
ensino-aprendizagem extraescolar como o de inclusão digital dos familiares,
fundamento básico do Programa.

Figura 10 - Os alunos do Ensino Médio do Dom Alano utilizando os Clasmates em sala
de aula
102

A rede de acesso instalada no colégio suporta satisfatoriamente 150 laptops simultaneamente, o que
impede o uso simultâneo de todos os computadores. Não existia nenhuma equipe de suporte quanto à manutenção
dos equipamentos defeituosos. Geralmente, quando apresentavam defeitos, em sua maioria, relacionados à bateria,
com alguns casos também o LCD e placa de rede, os mesmos eram encaminhados a SEDUC que enviava a Intel do
Brasil, localizada em São Paulo. Até o momento, nenhum laptop havia retornado, fazendo com que os laptops
defeituosos fossem armazenados in loco até a Intel divulgar uma posição a respeito dessa manutenção (BRASIL,
2010g).
103
No ano de 2008, o colégio adotou a estrutura de bloco de 60 minutos para cada hora aula, com aulas
conjugadas, permitindo dessa forma que cada aula passasse a ter 2 horas de duração e gerando melhor uso dos
laptops na sala de aula. No ano de 2009 essa estrutura voltou a forma anterior, sendo 50 minutos nos turnos diurnos
e 48 nos períodos noturnos, por entender que as vantagens da primeira foram bem menores do que se esperava
enquanto as desvantagens foram maiores (ERNANI SILVA BRUNO, 2009).

147

Fonte: http://blog1.aprendebrasil.com.br/dunoday
3.3.4 O Pré-Piloto do PROUCA em São Paulo-SP

O Projeto Pré-Piloto do PROUCA em São Paulo foi realizado na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Ernani Silva Bruno, localizada em Paradas de
Taipas, um dos bairros mais setentrionais de são Paulo, situado na região do Vale do
Rio Jequeri104 e da Serra da Cantareira.
O programa foi iniciado efetivamente no colégio em 2007, sob a coordenação do
LSI-USP e através da utilização do modelo de laptop XO da OLPS. No total, foram
recebidos 360 laptops por lotes, com quatro modelos distintos devido à evolução da
pesquisa e aprimoramento dos protótipos, sendo as versões B1, B2, B3, B4, sendo
possível a realização do experimento em 2007 na modalidade 1:8, 1:5 no início de 2009
e 1:2 na segunda metade de 2009.
A escolha do colégio ocorreu porque já se desenvolvia trabalhos relevantes na
informática educativa por meio do POIE (Professor Orientador de Informática
Educativa)105. E este professor é orientando de doutorado da Prof.ª Dr.ª Roseli de Deus
Lopes, coordenadora do Projeto em São Paulo 106.
A escola possuía quatro turnos, manhã, intermediário, tarde e noite. As séries
iniciais e finais do ensino fundamental se dividem entre os períodos da manhã e tarde,
enquanto o período noturno era direcionado a Educação para Jovens e Adultos – EJA107.
O corpo discente da escola era composto de 1200 alunos, divididos
proporcionalmente entre os turnos, 300 alunos cada. No ano de 2008, esse número
passou para 900, Atualmente o colégio possui 620 alunos (ENTREVISTA COM A
EQUIPE GESTORA, 2010).
104

Segundo Ponciano (2004, pp. 152-153), Parada de Taipas fica localizada em antiga região onde existia uma
grande fazenda ao lado da Serra da Cantareira, se caracterizando por ser um pequeno bairro que ainda apresenta
características rurais. De acordo com esse mesmo autor, a localidade vem sofrendo graves problemas decorrentes
do aumento populacional, invasões de terrenos e lotaeamentos clandestinos, o que faz emergir um cenário
composto por favelas subumanas ao lado de pequenos sítios e boas casas com características interioranas. Essa
situação fez com que a localidade fosse contemplada por projetos de construção de conjuntos habitacionais
(Cohab), de onde provêm seus 1244 alunos, com 48 professores e 22 funcionários (BRASIL, 2010j).
105
Em 1995, devido à necessidade pedagógica de melhor acompanhamento do desenvolvimento individual do
aluno no laboratório, através de Portaria posterior, foi criada a função do POIE – Professor Orientador de
Informática Educativa, pois tal missão era impossível para um único professor da turma. O papel do POIE era de
assessorar o professor da classe durante sua aula no laboratório, havia três horas de estudo na composição da
jornada de 25 horas aula, e horários específicos de formação dos professores da unidade escolar nos horários
coletivos conforme estabelecido pela (Portaria 303 / 1998) (SINPEEM, 2007 apud FRANCO et al 2007).
106
Muitos desses trabalhos baseiam-se na criação de ambientes virtuais em 2D ou 3D com suporte da VRML.
107
Modalidade extinta em 2007 (BRASIL, 2010j).
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A equipe de professores somava 74 professores, todos com escolaridade mínima
de ensino superior completo conforme normatização do regimento escolar, no ano de
2008 esse número passou para 43, chegando a 34 em 2009.
O Grupo de Gestão Escolar formada pelo Diretor, Assistente de Direção,
Coordenadores Pedagógicos 1, 2 e 3, e Professor Orientador de Informática Educativa.
Completando o cenário profissional da escola, associam-se os funcionários de
secretaria, limpeza, cozinha, vigilância e serviços gerais.
Cada hora/aula das séries finais do ensino fundamental possuía 45 minutos,
contemplando as disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História, Educação
Física, Artes e Inglês, esta última, não faz parte da grade curricular das séries iniciais.
A infraestrutura da escola é composta por um prédio de dois andares. A parte
inferior possui sala de leitura, refeitório, pátio, grêmio estudantil, sala de professores,
diretoria, coordenação pedagógica, secretaria, banheiros, sala de JEIF (Jornada Especial
Integral de Formação) e depósitos (ao todo são quatro). No piso superior existem nove
salas de aula, uma sala de rádio (Projeto Educom.Rádio 108) e um laboratório de
informática.
Diante da chegada dos laptops, foi necessário executar conformações físicas no
ambiente escolar. A não compatibilidade da duração das baterias dos computadores
portáteis (cerca de duas horas e meia) e a duração dos turnos (cinco horas), além da
utilização compartilhada, foi elaborado pelo NATE-LSI um carrinho móvel de
carregamento e transporte dos XO e a instalação de tomadas nas carteiras dos alunos,
possibilitando a interconexão das mesas em série a partir de uma das tomadas da sala de
aula (possuíam duas no total) 109.
A sala de rádio foi adaptada para o armazenamento e carregamento (adaptações
da rede elétrica e número de tomadas) dos laptops, ao mesmo tempo em que serviu
como local de manutenção de os XO e formação de alunos monitores.

108

O programa foi criado em 2001 pela Prefeitura Municipal de São Paulo tendo como objetivo introduzir um
laboratório de rádio em cada escola municipal, buscando desenvolver práticas pedagógicas solidárias e
colaborativas que permitam à comunidade escolar dar respostas construtivas aos problemas da convivência diária e
melhorar a aprendizagem através das várias linguagens próprias da sociedade da informação. Disponível em:
http://www.usp.br/nce/wcp/exe/public.php?wcp=/home/capa.
109
Como a vida útil das baterias reportada por professores e alunos é muito curta, praticamente todos os
equipamentos funcionam em sala de aula conectados à rede elétrica. Há réguas e fios por toda a parte, e é muito
comum que alunos e professores tropecem nessas instalações improvisadas e derrubem involuntariamente alguns
equipamentos. Há, adicionalmente, um risco para a integridade física dos alunos – em São Paulo, em Porto Alegre e
em Brasília, foi possível observar que crianças pequenas manuseavam constantemente as tomadas elétricas, criando
o risco de choques e ferimentos para os alunos (BRASIL, 2008, pp. 101-102).
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Em caráter colaborativo, Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Município de São Paulo – PRODAM (responsável pela manutenção e rede do
laboratório de informática)110 e a LSI-USP instalaram uma rede wireless de 256 kbps
com base no roteador da rede cabeada existente no laboratório de informática, que
também era de 256 kbps. No ano de 2008, a capacidade da rede foi ampliada para 1
mbps (BRASIL, 2010j).
Para o desenvolvimento do PROUCA, foi realizado um processo de capacitação
que ficou a cargo da LSI-USP, também responsável pela manutenção dos equipamentos,
da rede e do suporte técnico e pedagógico 111.
A capacitação de professores ocorreu para estabelecer familiarização dos
recursos dos XO para utilização em sala de aula. O local de realização do curso era na
própria escola em horários coletivos (geralmente, todas as terças-feiras), com a
coordenadora pedagógica da escola ou com a equipe do LSI-USP.
Não havia modelo previamente estabelecido de formação e planejamento. Os
professores através das discussões elaboravam mecanismos para a utilização dos laptops
no intuito de alcançar os parâmetros estabelecidos nos planos anuais. No total, 40
professores participaram do projeto, porém, uns acabaram participando com mais ênfase
em virtude da autonomia adquirida.
As formações coletivas dependiam da disponibilidade de professores. Por
trabalharem em mais de uma escola, muitos docentes não compareciam com freqüência,
o que limitava os encontros coletivos.
A formação de alunos-monitores foi dada como necessária desde as primeiras
experiências com os laptops em sala de aula. Os mesmos além de auxiliarem os
professores em sala de aula, também realizavam pequenos reparos nos laptops,
atualização de softwares, verificação de acesso à internet, observação e registro do
comportamento da rede mesh, registro de problemas no caderno de ocorrências, apoio a
solução de problemas tecnológicos, formação de novos monitores, mapeamento das
110

A PRODAM é uma empresa de economia mista criada em 1971, vinculada a Secretaria Municipal de
Modernização, Gestão e Desburocratização de São Paulo que apóia a prefeitura na elaboração das políticas de
informação e de informática da Cidade, assim como atua na modernização dos órgãos e entidades municipais,
oferecendo serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e de Comunicação (TIC). Os sistemas desenvolvidos
pela PRODAM estão dirigidos principalmente para a automação da gestão pública, geoprocessamento, aplicações
para as áreas de educação, saúde, esporte, cultura etc. Ainda acompanha diferenciados processos administrativos.
Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/prodam/empresa/prodam/.
111
Em 2007, pesquisadores do LSI-USP foram alocados para trabalhar pelo menos um dia por semana para
executar essas funções supracitadas.
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distâncias das residências. Chegavam 30 minutos antes das para conferirem o
carregamento da bateria, confirmar com os professores se haveria a atividade, levarem
os computadores para as salas e faziam as respectivas instalações na rede elétrica, esse
processo levava cerca de 20 min., condição impensável de execução do professor
(BRASIL, 2010j).
Os professores perceberam que o tempo estimado de 45 min./aula não era
suficiente para o desenvolvimento de atividades com uso do laptop, pois se gastava 20
minutos apenas para a organização da sala. Diversos professores realizaram atividades
colaborativas ou organizaram trocas de horários, o que denominaram de “dobradinhas”,
para gerar condições temporais de realização das atividades (BRASIL, 2010j).
A necessidade de formação contínua de professores foi colocada em pauta, tanto
do ponto de vista técnico como pedagógico, tende a gerar maior autonomia do
professor, e consequente aumento de utilização dos recursos, visto que o professor é
fator essencial nesse programa.
A infraestrutura de rede e a reposição de equipamentos foram um grande
empecilho na realização das práticas, fato que impedia a sequência nas aulas e da
experiência de uma maneira geral, gerando em muitos casos, dispersão de alunos e
diminuição na adesão de professores. Entretanto, foi possível constatar uma melhora
considerável dos alunos e um interesse maior pelas atividades escolares. A mudança de
paradigma, onde os alunos passaram a ter um contato mais dialógico com o professor e
entre eles mesmos foi um aspecto a se considerar.
Acredito que a escola e os alunos só ganharam. Descobrimos a importância do
protagonismo dos alunos por meio da criação do grupo de monitores, os professores
hoje utilizam mais do que antes, o que mostra que as formações em serviço têm
contribuído, as crianças geralmente ajudam os professores no uso das novas
ferramentas. O maior ganho é que o uso das novas tecnologias na escola garante a
construção de conhecimento e não apenas a informação (isso eles têm nas lan houses).
A gestão sempre trabalhou com a equipe docente no sentido de construir atividades
sempre com base no PPP da escola e no planejamento da série e o laptop sempre foi
uma ferramenta para tanto. A troca de experiências entre os professores contribuiu
muito para a melhora do tipo de atividade desenvolvida, onde o aluno passou de
receptor para produtor de conhecimento, em trabalhos mais colaborativos e de autoria
(ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA, 2010).

Em 2010, o número de laptops funcionando chegou à quantia de 170
equipamentos, e gradativamente, os alunos realizam a experiências de levar os laptops
para suas residências, conforme acordado em reunião com os responsáveis dos alunos,
sempre consultados pela unidade escolar. Quando ocorria a situação dos alunos levarem
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os computadores para as residências, os pais assinavam um termo de responsabilidade
onde ficavam sabendo o dia que levariam os laptops e o dia que teriam que retornar com
o equipamento para a escola.
Nesses dias os pais acompanhavam seus filhos no trajeto da residência para casa.
Tal situação também modifica a necessidade de carregamento dos computadores
paralelo ao uso em sala de aula, melhorando a logística de uso, a segurança e o
aproveitamento do tempo de aula.
O PPP do colégio passou a enfatizar desde 2008, a utilização dos recursos
tecnológicos nas atividades escolares, entendendo que estes deveriam fazer parte do
documento base que evidenciam os objetivos escolares:
Desenvolver com os/as alunos/as um trabalho sistemático com as tecnologias de
informação e comunicação, utilizando a sala de informática e os laptops como
instrumento mediador da construção do conhecimento e facilitador ao
desenvolvimento dos objetivos expostos anteriormente, visando também, a
inclusão digital dos/as educandos/as e de suas famílias (ERNANI SILVA
BRUNO, 2010).

De acordo com a equipe gestora, além dos problemas técnicos, um dos maiores
problemas esteve relacionado à falta de apoio político do Governo Municipal, já que se
tratava de um programa federal.

Figura 11: Os alunos do Ernani Silva Bruno utilizando o XO em ambiente escolar
Fonte:
http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materias_296151.shtml?page=page3
3.3.5 O Pré-Piloto do PROUCA em Brasíla-DF
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O Projeto Pré-Piloto no Distrito Federal foi realizado no Centro de Ensino
Fundamental nº 01 do Planalto – CEF 01 do Planalto, pertencente ao Sistema Público de
Ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF. Esta unidade escolar fica
localizada no Acampamento Pacheco Fernandes, área especial s/nº, Vila Planalto, não
existindo outra escola tanto pública quanto particular na comunidade (CEF 01 DO
PLANALTO, 2010).
A escolha do CEF 01 do Planalto como sede do experimento pré-piloto ocorreu
devido à homogeneidade da comunidade onde ela está inserida, caracterizada pela
maioria dos moradores serem de baixa renda. Essa comunidade tem origem na
instalação de moradias de antigos operários da construção de Brasília, motivo central
para a construção do colégio em 1954, visando proporcionar formação de qualidade até
a 4ª série do1º grau (hoje séries iniciais do ensino fundamental) para os filhos dos
operários da construção da nova capital federal (CEF 01 DO PLANALTO, 2010).
Na década de 80, diante do engajamento da comunidade local, foi efetivada a
ampliação do pequeno colégio de madeira, dando origem efetiva ao CEF 01 do Planalto,
que passou a oferecer as séries finais do ensino fundamental. A ampliação do colégio
foi realizada provisoriamente por blocos pré-moldados de concreto armado, diante da
intenção de demolição do colégio para a construção de outro no lugar. No entanto, até o
momento o colégio permanece com a mesma estrutura, independentemente da
proximidade da escola ao Governo Federal.
A precariedade da infraestrutura física vem acarretando diversos problemas que
interferem no andamento das aulas, tais como calor excessivo, vazamento nas salas de
aula em casos de chuva, grande propagação do som entre as salas (CEF 01 DO
PLANALTO, 2010).
O estabelecimento de ensino é composto por um prédio principal e outro anexo.
O prédio principal, onde são oferecidas as séries finais do ensino fundamental é
composto por 16 salas de aula; sala de leitura; sala de vice-direção; sala dos professores;
sala de coordenação pedagógica; sala da equipe de apoio ao ensino e à aprendizagem;
secretaria; cantina; cozinha; depósito de mantimentos; depósito de material de limpeza;
quadra de esportes (não coberta); banheiro para servidores; dois banheiros femininos e
dois banheiros masculinos (um para os professores e um para os alunos) (CEF 01 DO
PLANALTO, 2010).
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O prédio anexo, onde é oferecido a Educação Infantil, possui cinco salas de aula;
corredor (utilizado como sala de coordenação de professores); sala de direção/secretaria;
consultório odontológico; dois depósitos (um de material de limpeza e outro de material
de expediente); dois banheiros infantis, um masculino e um feminino; um parquinho
(em estado precário) (CEF 01 DO PLANALTO, 2010).
O corpo docente escolar é composto por 60 professores, divididos nas
modalidades de Educação Infantil, Séries iniciais e finais do Ensino Fundamental,
Projeto Veredas, Projeto Acelera, Sala de Leitura e Sala de Recursos. Com relação ao
número de discentes, atingem um quantitativo total de 665 alunos divididos em 30
turmas, correspondendo a uma média de 22 alunos por turma (CEF 01 DO
PLANALTO, 2010).
A gestão

escolar

é

composta

por

direção,

vice-direção,

supervisão

(Administrativa, Pedagógica e de Secretaria), Coordenação Pedagógica, Serviço
Especializado de Apoio a Aprendizagem (Psicólogo e Psicopedagogo) e Orientação
Educacional. A escola ainda possui servidores para os serviços de limpeza, cantina e
portaria (CEF 01 DO PLANALTO, 2010).
O PROUCA foi iniciado efetivamente no colégio em agosto de 2007, quando
alunos da 7ª série receberam os laptops Mobilis da Encore/Telavo para iniciarem os
experimentos. No total, foram recebidos 40 computadores portáteis pela empresa a
serem utilizados por professores e alunos, permitindo que a escola realiza-se o projeto
em apenas 3 turmas com número pequeno de aluno e funcionando em turnos distintos,
com cerca de 20 a 25 alunos, sendo a 7ª série, pelo turno matutino, 4ª série no turno
vespertino e o 2º segmento de EJA no período noturno 112.
Poucas alterações estruturais foram realizadas no colégio para a efetivação do
programa, sendo a mais importante, a instalação do laboratório de informática 113 para
que os professores e os alunos começassem a se familiarizar com a presença e utilização
de recursos informáticos no cotidiano escolar. O laboratório também foi utilizado como
espaço de encontro e formação para o PROUCA.
Em relação à estrutura elétrica foi realizada uma improvisação com réguas de
extensão, visto que as salas só detinham duas tomadas e as baterias dos laptops
112

O ensino noturno foi extinto em Fevereiro de 2009. Segundo a SEDF, apesar de não existir outra escola na
comunidade, a freqüência e a quantidade de alunos não justificava tal investimento do Governo do Distrito Federal.
A comunidade se mobilizou, mas o processo ainda não foi revertido (CEF 01 do Planalto, 2010).
113
Apesar de possuírem um laboratório para uso dos alunos, existem poucos equipamentos de informática
para uso dos educadores, insuficiente para o uso de todos além de serem ultrapassados (CEF 01 do Planalto, 2010).
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possuíam baixa durabilidade. Isso gerava um ambiente composto por fios espalhados
pelas salas de aula, criando risco de alunos e professores tropeçar, derrubarem
equipamentos além do manuseio das próprias tomadas pelas crianças.
Quanto à conectividade, aproveitando-se da infraestrutura de conexão do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, já que o colégio fica localizado nas
proximidades da Explanada dos Ministérios, foi instalado Acess Point na escola com
conexão via rádio de 2 MB com cobertura WiFi. No entanto, não havia a confiabilidade
quanto à cobertura de sinal em 100% da unidade escolar. Devido à instabilidade da rede
de acesso, a escola praticamente descontinuou o uso dos laptops na turma do segundo
segmento da Educação de Jovens e Adultos porque, via de regra, o sinal da Internet não
era captado, limitando as possibilidades de uso (BRASIL, 2008, p.106).
O processo de formação docente foi iniciado em 2006, contando com a presença
de representantes da empresa Encore/Telavo e membros do NTE de Brasília.
Efetivamente, 10 professores participaram das capacitações, pois lecionavam nas turmas
participantes (ENTREVISTA COM A EQUIPE GESTORA, 2009; 2010). Eram cursos
de formação continuada realizados no NTE. Também foi realizado curso de sessenta
horas no próprio laboratório da escola, durante três horas por semana, no período de
coordenação do professor (BRASIL, 2008, p.109).

Figura 12 - Capacitação dos Professores para a utilização do Mobilis
Fonte: http://projeto-uca-df.blogspot.com/search?updated-min=2007-0101T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A0008%3A00&max-results=33
A equipe gestora assinalou que a capacitação se caracterizou por se tratar de
processos de apropriação e familiarização a proposta do programa quanto aos
componentes tecnológicos do Mobilis, Linux, Informática Educativa e estratégias de
utilização dos recursos em sala de aula.
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No início do projeto a escola recebeu suporte técnico de representantes da
Encore/Telavo, mas no decorrer do projeto esse suporte não teve continuidade. No caso
da turma de EJA houve problemas no desenvolvimento do projeto de forma
significativa devido à saída da coordenadora do laboratório de informática que orientava
os trabalhos neste turno114. A maior parte do suporte técnico ficou por conta dos
próprios coordenadores da escola.
Para suprir a necessidade de suporte aos professores e alunos na integração dos
laptops nas salas de aula, professores, coordenadores escolares e do PROUCA no DF
definiram a criação de uma equipe de alunos-monitores composta por 4 alunos da 8ª
série.
De uma maneira geral, a logística de uso nos laptops ficou restrita as três turmas
citadas anteriormente. Os computadores ficavam armazenados no armário do
laboratório de informática e sua utilização ficou circunscrita ao ambiente escolar. Não
houve alteração curricular, mantendo-se o currículo tradicional segmentado por
disciplinas.
Os problemas estruturais impediram uma intensificação das experiências com
laptops educacionais. Falta de reposição e manutenção dos equipamentos com defeitos e
obsoletos, estagnaram o projeto na escola, que sempre contou com um nº reduzido de
laptops enviados pela empresa. Atualmente, apenas 23 mobilis estão em funcionamento,
sendo necessária a paralisação do experimento conforme descrito pelo PPP do colégio:
Envolvendo poucos educadores da escola, o projeto foi iniciado em 2007. Espera-se
que cada aluno receba um laptop com acesso à internet sem fio e será um instrumento
pedagógico para pesquisas, produção e publicação on-line com foco na Inclusão
Digital para facilitar a Aprendizagem. Atualmente a escola tem 23 equipamentos que
não são utilizados e aguardando o prosseguimento do projeto que é uma iniciativa do
Governo Federal.

Mesmo diante desses problemas as turmas participantes buscaram realizar
atividades com o suporte informático. A turma da 4ª série realizou pesquisas seguindo o
conteúdo que a professora estava trabalhando normalmente. A 7ª série realizou no ano
de 2007 um projeto interdisciplinar envolvendo professores de diversas áreas,
coordenação pedagógica e do PROUCA no colégio e o NTE, que orientaram os alunos
para a realização do projeto.

114

Disponível em: http://projeto-uca-df.blogspot.com.
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A turma foi dividida em 03 grupos de acordo com os temas Meio Ambiente:
Cerrado e Lago Paranoá; Reciclagem: coleta e armazenamento, processo de reciclagem
– papel, lata, garrafa; História da Vila Planalto. Após a realização das pesquisas, os
alunos criaram blogs para divulgação e interação com os demais alunos e professores115.
Embora tenham ocorrido diversos problemas como dispersão do corpo docente,
distanciamento entre professores, alunos e monitores, falta de treinamento,
desconhecimento do equipamento116 e falta de apoio da empresa concorrente, a Equipe
Gestora constatou que foi possível observar impactos positivos como melhoria da
autoestima, aumento da relação interpessoal, possibilidades de estudos e conhecimento
de outras escolas participantes em outros Estados, envolvimento e mais credibilidade da
comunidade com relação à escola.

Figura 13 - Os alunos do CEF 01 do Planalto em contato com o Mobilis em ambiente
escolar
Fonte://projeto-uca-df.blogspot.com/search?updated-min=2007-0101T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A0008%3A00&max-results=33

115

Os blogs podem ser acessados pelos seguintes endereços: reciclagemcef01.blogspot.com;
meioambientecef01.blogspot.com; origemdavila.blogspot.com.
116
Disponível em: http://www.slideshare.net/acbello/projeto-uca-vila-planalto-presentation.
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4 O PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO – PROUCA – NA
PERSPECTIVA DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DAS ESCOLAS PRÉPILOTO

Nesse capítulo faremos uma análise do PROUCA a partir das visões de alguns
dos professores de geografia participantes dos experimentos. No total, cinco professoras
se prontificaram em contribuir para a pesquisa, sendo reconhecidas no corpo do trabalho
como P1 (Professora 1), P2 (Professora 2), P3 (Professora 3), P4 (Professora 4) e P5
(Professora 5) como forma de preservar o anonimato das docentes.
Algumas outras questões resultantes dos procedimentos de pesquisa com as
professoras foram adaptadas para preservarmos o sigilo quanto à identificação das
docentes, não associando as professoras às respectivas escolas em que lecionam
(nominalmente), e também, ao modelo de laptop educacional utilizado, evitando assim,
qualquer tipo de exposição indesejável.
Essa análise está baseada em um questionário (APÊNDICE A) onde propomos
questões abertas e fechadas que não serão transcrita criteriosamente conforme o formato
de aplicação no corpo trabalho, mas sim, em formato de diálogo, buscando estabelecer
uma relação entre a visão dos docentes, o arcabouço teórico utilizado na pesquisa e as
reflexões do pesquisador.
A construção do questionário não foi realizada em um único momento, já que
foi considerado o contato estabelecido com as professoras. Suas indagações e respostas
a questões inicialmente propostas foi suscitando novos questionamentos, orientando a
formulação ideal do questionário, baseado na relação entre os objetivos da pesquisa, o
perfil e as características do corpo docente pesquisado. Muitas das questões de múltiplas
escolhas também não foram totalmente fechadas, onde as definições propostas
somaram-se às possibilidades de justificativa ou de acrescentar alguma opção não
indicada dentre as possibilidades de escolha no corpo da questão.
De uma maneira geral, o questionário e os diálogos serviram para nos
aproximarmos do perfil das professoras, suas fundamentações teórico-práticas,
concepções sobre relação entre Geografia Escolar e Informática educativa, Formação
Docente e o PROUCA, dentre outros, estabelecendo uma interpretação reflexiva sobre
suas respostas e os impactos decorrentes dessa “nova dinâmica do fazer pedagógico”
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experimentado por estas docentes, criando uma discussão entre o vivido, o percebido e
o praticado atrelado a concepções teóricas sobre as relações que compõe a realidade
escolar atual, considerando dentro desse contexto, as questões que fundamentam a
informatização móvel da educação, tanto referente às possibilidades, potencialidades e a
realidade em que se engendra o processo de efetivação da política educacional
analisada.

4.1 Conhecendo o perfil das professoras de geografia

A aproximação ao perfil das professoras surgiu como ponto de partida para a
pesquisa. Analisar uma proposta como a do PROUCA, os caminhos a serem trilhados
para o alcance da sua efetividade, que se fundamenta na premissa da inovação do
processo educacional, tem como primordialidade conhecer os atores que compõem o
cenário sob o qual se pretende transformar.
Partilhamos do pensamento de Gabriel (2000, p.19) no qual pensar a educação
em um contexto de tantas dúvidas e incertezas, tanto antigas como recentes,
principalmente, no momento em que se pretende acrescentar novos objetos tecnológicos
como suporte de novas práticas educacionais na escola, nos obriga de certa forma a
articular a perplexidade inicial com o desafio instigante de refletir sobre estas
mudanças, de procurar pistas de reflexões para as diferentes questões que se colocam,
acreditando que os resultados a serem alcançados não serão reflexos apenas da
integração de novas tecnologias à estrutura escolar, mas também, dos problemas
crônicos que envolvem a formação docente, as políticas públicas escolares, as ações
avaliativas de desempenho escolar, a estrutura de manutenção de condições escolares
(físicas e humanas) satisfatórias para a realização da prática educativa, a valorização
docente, etc.
Não analisar e considerar tais aspectos pode relegar a política e os objetos
tecnológicos ao alcance de resultados pautados em uma renovação tecnológica que se
apresenta segmentada e relativizada, com focos de experiências satisfatórias dentro de
um contexto de ações ineficazes, pois esses novos objetos se tornaram fundamentais não
somente na efetividade da relação entre sociedade contemporânea e escola, mas sim, nas
novas ações possíveis e potenciais quanto ao processo de construção do conhecimento e
centralidade da intelectualidade docente.
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Ficamos instigados em evidenciar se o que está em questão é uma relação
intrínseca entre a proposta inovadora do programa e a transformação da realidade
docente, ou, um excesso de retórica do discurso político diante da pobreza de ordem
estrutural, financeira e formativa que se encontra o ambiente educacional público em
sua grande maioria.
Nesse caso, a proposta está baseada na reflexão sobre as condições atuais da
educação, suas fragilidades e potencialidades para sustentar mecanismos que
possibilitem um futuro melhor, já que não se pode desconsiderar, diante da perspectiva
de implementação de uma mudança intensa no espaço escolar, as bases constituintes da
precariedade do presente historicamente estabelecido de grande parte da estrutura
escolar pública brasileira, principalmente, considerando a realidade docente. Caso
contrário, os resultados de uma política que pode ser transformadora acabam tendo seus
impactos condicionados a um alcance parcial de metas quantitativas que se revestem de
qualitativas, pois ante a clarificação de impactos essencialmente positivos na educação
escolar, em muitos casos, essas metas acabam se tornando importantes obstáculos
quanto à renovação educacional em sua essência, já que transparecem realidades
positivas por meio de números estatísticos e metas alcançadas, o que representa uma
atitude mais empresarial do que educacional, ou seja, acabam se tornando parte de um
contexto formador das tecnologias de políticas!
Nesse momento de vivência de um consenso discursivo (NOVOA, 2007, p.3),
compreender as professoras de geografia participantes, seus ideais, percebê-las como
sujeitos histórico-sociais e com referenciais fundamentados e contextualizados a partir
de sua formação e prática torna-se fundamental117, pois, mesmo defendendo que o
sistema educacional surge como um complexo formado por múltiplas escalas, políticas
e funções hierarquicamente estabelecidas e influenciadoras, a sala de aula se apresenta
como o lócus da prática, onde as definições formalizadas por políticas de currículo
verticalizadas podem ser recriadas, reinterpretadas ou meramente reproduzidas.
Portanto, deve ser estabelecida uma relação integrativa entre o vivido e o
proposto, onde os resultados inovadores podem decorrer da articulação entre idéias e
recursos existentes e isolados, que ao serem integrados compõem algo que indica novos
modos de pensar, agir, comunicar, ensinar e aprender (ALMEIDA, 2008, p.4).
117

O tradicionalismo é evocado no sentido de manutenção do que comumente vem sendo realizado a partir do
aprendido, tanto na formação quanto no decorrer da prática.
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De certa forma, o ofício do professor ainda é baseado grandemente nas
qualidades pessoais, na intuição, experiência e na tradição (GAUTHIER &
BISSONNETTE, 2009, p.1), por isso devem ser considerados, pois são determinantes
na efetivação de programas que pretendem agir justamente na reinvenção de tais
questões (ou defendem esse jargão!), ou seja, recriar ou acrescentar novos recursos e
características em relação a ação docente tradicional (falar, ditar, explicação linear, ou
seja, um mecanicismo exacerbado).
Assim como propomos aos professores que vejam o aluno como ser históricosocial, possuidor de saberes oriundos de sua cotidianidade, de sua rede de
subjetividades, não se pode negligenciar tal analogia quanto aos professores num
contexto de proposição de mudanças na docência, visto que na profissão docente, a
experiência pessoal, a crença e a ideologia acabam ocupando um lugar tão importante
ou ainda que a base de pesquisa seja tão pouco utilizada (GAUTHIER &
BISSONNETTE, 2009, p.1), e adentrar no bojo dessas questões requer justamente
analisar a docência em sua complexidade, do contrário, os resultados poderão ser de
alcance relativo.
As políticas são um vir-a-ser e seus sentidos de mudança só ganham
materialidade na medida em que seu contexto situado de realização se articula como
ambiência recíproca aos anseios desejados por todos os atores impactados pelas ações
inovadoras, do contrário, torna-se ideologia, uma utopia.
Essas questões supracitadas sustentaram a necessidade de analisar os perfis
abaixo, acreditando que muitos dos resultados possíveis de serem evidenciados nessa
experiência podem ser (e são) corolários da customização da proposta ao vivido e
praticado.

4.1.1 Perfil das Professoras de Geografia – Dados Gerais

1

2

3

4

5

6

P1

F

29

2

40 horas

6º ao 9º

P2

F

55

1

20 horas

6º ao 9º

7
270 – 10
turmas
180 – 6
turmas

8
7 anos
12 anos

9
Geografia
Geografia

10
Concursada
Concursada

Quadro 5 - Perfil das Professoras de Geografia – Dados Gerais
(Continua)

161

1

2

3

P3

F

49

P4

F

P5

F

4

5

6

7

8

1

40 horas

6º ao 9º

295 – 11
Turmas

17 anos

50

2

50 horas

7º

43

2

57 horas

6º ao 9º

400 – 12
Turmas
485 – 12
Turmas

13anos
20 anos

9
Geografia e
Parte
Diversificada
Geografia e
História
Geografia

10
Concursada
Concursada
Concursada

Quadro 5 - Perfil dos Professores de Geografia – Dados Gerais
(Conclusão)
Ítens: 1. Professoras; 2. Gênero; 3. Idade; 4. Quantidade de Escolas em que Leciona; 5. Carga Horária
(Semanal); 6. Anos em que leciona; 7. Total de alunos e turmas (independente da escola); 8. Tempo de
Docência; 9. Disciplinas em que Lecionam;10. Situação Funcional.

Com base no quadro acima é possível perceber que o conjunto de docentes
analisados se caracteriza por se tratar de profissionais que apresentam algumas
características diversificadas, porém, com um quantitativo considerável de semelhanças.
Torna-se fundamental assinalar que o foco dessa pesquisa não considera relevante o
estabelecimento de aspectos comparativos com um viés classificatório entre as
professoras participantes. O intuito é justamente desvelar esses perfis e a partir dessas
semelhanças e particularidades, iniciar a reflexão referente aos caminhos (e
descaminhos) que o programa vem trilhando nesses contextos escolares de
experimentação.
Temos como parâmetro metodológico a consideração de que a manifestação de
requisitos que expõe semelhanças entre os docentes pesquisados será abordada com o
objetivo de entender suas causas e efeitos, que muitas vezes podem estar relacionado a
um contexto concreto geral, correspondente a conjuntura educacional como um todo. Já
as

particularidades

manifestadas,

serão

compreendidas

como

resultados

da

individualização do contexto geral, que corresponde a cada processo formativo e
realidade docente especificamente.
De uma maneira geral, o objetivo é estabelecer uma análise contextualizadora,
pretendendo compreender e restaurar a totalidade do sujeito-educador, valorizando a sua
iniciativa e a sua criatividade, valorizando o micro, a complementaridade, a
convergência e a complexidade (GADOTTI, 2000, p.5), dentro do ambiente de
experimentação do PROUCA, percebendo que a consolidação dos mecanismos que
influenciam a sua prática docente, antes e depois do programa, vai desde o processo
formativo (ou até mesmo antes disso) até as práticas educacionais nas escolas,
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acreditando que a proposição de mudanças realmente efetivas deve considerar ambas as
situações.
Dentre os dados, pode-se destacar a predominância do gênero feminino, todas
com estabilidade funcional. As P2, P3, P4 e P5 possuem pouca variação de idade e mais
de 10 anos de docência, o que representa uma familiarização com a função docente,
porém, também podemos identificar uma estabilidade metodológica, podendo ou não na
perspectiva de mudança, se transformar num obstáculo ao novo, muitas vezes ignorados
e não percebido pelas próprias professoras, dada a certeza que se criou com a constância
de ações repetidas e com a centralização das metas escolares e a marginalização do
processo educacional em sua essência no contexto dessas metas, ou seja, a (de)formação
plena do sujeito. Em relação à faixa etária, apenas a P1 destoa um pouco dos demais (29
anos), mas já possui um tempo de docência que representa um conhecimento prático
relevante sobre a função.
A carga horária semanal expõe um mínimo de 20 horas semanais (P2) e um
máximo de 57 horas semanais (P5). Tais números elencam que as professoras
participantes da pesquisa (P1, P3, P4, P5) possuem uma carga-horária elevada, acima de
20 horas semanais, característica concernente a realidade docente da educação básica
brasileira.
De acordo com dados coletados em 2001 pelo Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), os perfis da maioria dos professores são de profissionais com
carga-horária semanal acima de 20 horas, principalmente nas séries finais do ensino
fundamental e no ensino médio.
Geralmente, essa condição está associada a duas questões: 1) a falta de
professores faz com que eles atuem em mais de um turno ou mesmo em mais de uma
escola

e,

principalmente,

2)

a

necessidade

de

aumentar

os

rendimentos.

Independentemente da causa, a dupla ou tripla jornada, com certeza, compromete o
desempenho do professor, pois concorre com outras atividades que exigem tempo
adicional para docência: planejamento das atividades em sala de aula, disponibilidade
para oferecer atendimento ao aluno e atividades administrativas relacionadas à escola
(INEP, 2003).
Com relação ao número de alunos, o grupo varia de professoras que possuem um
número total de 180 alunos divididos em seis turmas, com uma média de 30 alunos por
turma (P2) até docentes que possuem 485 alunos distribuídos em 12 turmas, uma média
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de aproximadamente 40 alunos por turma (P5), onde três desses casos (P1, P4, P5),
ainda se caracterizam pela dinâmica circunscrita a duas realidades escolares distintas, o
que pode significar concepções filosóficas distintas, localização distinta (gasto de tempo
com o deslocamento) e prazos e metas seculares.
Esses dados revelam um inchaço das classes escolares, o que pode demandar
uma insuficiência no atendimento de alunos, e consequentemente, um equívoco do
modo de ensinar e avaliar, pois, ao mesmo tempo em que existe uma situação de
penúria na realidade docente em sala de aula, contraditoriamente, existe uma cobrança
avaliativa de desempenho (Prova Brasil do IDEB – Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica, por exemplo), inserindo o professor em um contexto de baixa estima
e desconfiança, apenas referendando seu trabalho ao cumprimento do currículo, muitas
vezes, ancorado no seguimento do livro didático. No final, o alcance de uma nota
satisfatória nessas avaliações verticais performativas é o que se considera relevante para
constatar a qualidade do processo educacional, consolidando a efetividade das
tecnologias de políticas.
Tudo isso ainda colabora para um excesso de elaboração e correção de provas,
trabalhos, insatisfação dos alunos perante o atendimento docente, preenchimento de
diários, além da vida particular de cada docente, o que limita o processo de
planejamento de aulas e até de formação continuada. Podemos reforçar tais concepções
pelo fato de que ao serem mulheres, muitas vezes associam a jornada de trabalho
docente com a necessidade de se dedicarem aos afazeres caseiros. Toda essa dinâmica
tende a gerar um desgaste físico e mental, o que podemos perceber pela quantidade de
docentes licenciados, vítimas de um mal-estar docente, como é o caso da síndrome de
Burnout118, que tem como resultado a coisificação da relação aluno e professor,
inviabilizando qualquer processo efetivo de relação interpessoal construtiva, passando a
valer uma relação de trocas, onde o professor fornece o “produto informação” para o
“cliente-aluno”.
Esse fato também pode ser considerado uma questão crônica do sistema
educacional brasileiro, decorrente principalmente de uma tentativa de reduzir os custos
118

Burnout é um tipo de estresse ocupacional que acomete profissionais envolvidos com qualquer tipo de
cuidado em uma relação de atenção direta, contínua e altamente emocional definida por três dimensões: Exaustão
emocional, caracterizada por uma falta ou carência de energia, entusiasmo e um sentimento de esgotamento de
recursos; despersonalização, que se caracteriza por tratar os clientes, colegas e a organização como objetos; e
diminuição da realização pessoal no trabalho, tendência do trabalhador a se autoavaliar de forma negativa. As
pessoas sentem-se infelizes consigo próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional (CARLOTTO,
2002, p.23).
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educacionais, criando salas de aula cheias para apenas um docente, uma vez que o
salário do professor (que não é dos melhores) 119 é o componente de maior peso no
orçamento educacional (MEC/INEP, 2003).
A pesquisa do MEC/INEP (2003) apresenta que o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF
(hoje FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização do Magistério) ao vincular parte do repasse de recursos a um valor per
capita (pelo número de alunos), tende também a induzir esse inchaço das turmas como
forma de fazer o dinheiro “render”.
A questão é que tais políticas impulsionam as escolas a agirem sob uma
perspectiva de gerenciamento empresarial, sob uma lógica financeira de barateamento
de custos e aumento de dividendos, uma espécie de toyotismo educacional, tendo como
conseqüência natural às salas cheias, a evasão, repetência ou aprovação forçada (um
conselho de professores aprova o aluno e não o professor específico da disciplina,
revisando até casos de reprovações, justamente para manter o alcance de metas
determinadas de desempenho), e a inconsistência do aprendizado.
Tal situação pode ser associada à citação de Seymour Papert já transcrita nesse
trabalho, quando afirma que um milhão de computadores para 50 milhões de alunos,
gera apenas um aproveitamento relativo do computador para cada aluno em face da
proporção desequilibrada entre o número de usuários e recursos disponíveis,
subvertendo suas potencialidades. Agora um professor para 200 ou 400 alunos divididos
em turmas de 40 alunos também é perpendicular a essa interpretação. Se levarmos em
consideração o tempo das aulas de geografia, que está entre os menores da grade
disciplinar escolar, esse cálculo seria muito mais intensificado frente a outras
disciplinas120.

119

De acordo com Vesentini (2002, p.235) o professor do antigo ginásio e do colegial que, até então, dispunha
de proventos mais ou menos equivalentes aos de um juiz ou de um promotor público, teve seu rendimento
drasticamente achatado e, já no final dos anos 1980, ganhava muitas vezes menos que um motorista ou até um
cobrador de ônibus (sem querer desvalorizar a profissão). Ocorreu uma massificação ou aumento quantitativo das
escolas e dos professores e, ao mesmo tempo (sem que necessariamente um desses processos implicasse o outro),
uma depreciação econômica e até social (isto é, na percepção das elites e inclusive do povo em geral) da atividade
docente e até mesmo da educação formal.

120

E importante citar um questionamento de Keacher (2004, p.320) ao analisar alguns professores de
geografia do Ensino Médio e Fundamental, percebeu que muitos afirmavam a desvalorização no ambiente escolar
da geografia e das ciências humanas diante das Ciências Exatas, dado maior tempo aula concedido a essas
disciplinas na grade escolar. No entanto o autor salienta que mesmo que isso seja verdadeiro, o que observamos
seguidamente nos professores de Geografia é uma tendência bastante forte de subaproveitar o tempo, deixar passá-
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Quanto às disciplinas, dois professores (P1 e P2) exercem docência apenas em
geografia, enquanto P3, P4 e P5, lecionam outras disciplinas ou exercem outras funções
no âmbito escolar. A P3 exerce função de professora de geografia no turno matutino e
de coordenação no turno vespertino, P4 leciona geografia e história na mesma escola,
enquanto P5 leciona geografia na escola onde ocorre o experimento do PROUCA e
história em outro colégio onde exerce docência.

4.1.2 - Formação das professoras de Geografia e sua relação com a prática docente

Prof.

P1
P2
P3
P4

P5

Formação
- Estudos Sociais – Habilitação em
Geografia
- Jornalismo
- Estudos Sociais
Licenciatura Plena em Geografia
- Especialização
Licenciatura Curta – Estudos
Sociais; Licenciatura Plena –
Geografia
-Estudos Sociais – Habilitação em
Geografia e História
-Especialização (duas)

A geografia que
você aprendeu
na graduação é a
mesma que você
ensina?

Como você define sua
graduação?

-2002

Não

Distante da prática

- 1987
- 1998

Não

Fracoa

1985

Sim

Boa

Não

Razoável

Não

Distante da Prática

Ano
Formação

1998 (curta)
2003 (Plena)
- 1988
- 2000 e 2009

de

e

Quadro 6 - Formação das professoras de Geografia e sua relação com a prática docente
De todas as professoras pesquisadas, quatro possuem formação em Estudos
Sociais (P1, P2, P4 e P5), de onde provem a possibilidade de lecionarem em duas
disciplinas, ou seja, História e Geografia. Já a P3 possui Licenciatura Plena em
Geografia. Quanto a outros componentes formativos, apenas duas possuem
especialização (P3 e P4), ressaltando que P2 não possui especialização, mas uma
segunda graduação em Jornalismo.
Considerando o ano de formação foi possível notar certa diversificação. Duas
professoras se formaram na década de 80 (a P3 em 1985, e a P5 em 1988), num
momento onde havia um quantitativo elevado (para não dizer majoritário) de contextos
de formação ainda muito ligado às raízes tradicionais da geografia escolar, caracterizada
pela fragmentação, descrição e memorização.
lo evitando-se o desgaste do professor. Mais do que ‘deixar passar’ o tempo, às vezes, deliberadamente gastá-lo
com o mínimo de esforço, ou, dizendo em outras palavras, o esforço era, sobretudo, gastar o tempo!
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As outras professoras possuem uma formação mais recente, (P1 em 2002, P2 em
1998 e P4 em 1998 e 2003), entretanto, mesmo sendo no final da década de 90 e início
do século XXI, ainda se tratavam de cursos de Estudos Sociais de Licenciatura Plena
(P2) de Licenciatura Curta com posterior Complementação em Geografia (P4), ou no
caso, Licenciatura Plena – com habilitação em Geografia (P1).
Podemos creditar que tal formato de curso unificado de geografia e história,
questionado amplamente por geógrafos e historiadores desde a década de 70, precariza
o processo formativo, já que não há um real aprofundamento da abordagem (teórico e
prática), onde professores não alcançam domínio nem de geografia e nem de história.
Atualmente, mesmo com este formato de habilitação em uma área específica ou
complementação, alguns professores dessas áreas continuam lecionando em ambas as
disciplinas (P4), o que nos leva a crer que embora a rotulação possa ter mudado, a
essência parece ser a mesma, uma integração desarticulada que mantém a fragmentação
do conhecimento e abordagem superficial em ambos os campos do conhecimento.
Para confirmar essa questão, questionamos as professoras sobre dois aspectos,
um sobre como definem o curso de graduação que realizaram, e outro, sobre a relação
de tais cursos com a prática em sala de aula.
Quanto à definição do curso de graduação, quatro professoras (P1, P2, P4 e P5)
foram enfáticas ao afirmarem que seus cursos se caracterizaram pela priorização da
teoria e distanciamento da prática, conforme a colocação de uma professora transcrita
abaixo, relatando justamente que um dos problemas está na estruturação do curso de
graduação como Licenciatura em Estudos Sociais, tal como já havíamos evidenciado
anteriormente:
O meu curso de graduação foi muito distante da prática [...] tudo que aprendi foi
praticamente sozinha, lendo muito, participando de cursos, ouvindo os colegas [...]
talvez porque a graduação foi de Estudos Sociais, com habilitação em Geografia e
História. [...] O que me desanimava era não ver uma correspondência entre os textos
teóricos e a prática em si. Naquele tempo, na década de 1980, já era exigido muito em
relação à mudanças de ensino, de práticas, porém, poucos foram os professores que
ousaram nos ouvir [...] nos deram autonomia. Poucas matérias foram motivadas na
prática da pesquisa, apenas nos estudos teóricos e muito poucas experimentações
práticas (P5).

O que nos chama a atenção é que mesmo as professoras que se formaram muito
posteriormente compartilham deficiências formativas semelhantes às apresentadas pela
P5 que se formou em 1988.
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Tal questão incidiu nos questionamentos referentes à relação entre a geografia
que se aprendeu na graduação e a geografia que se aplica em sala de aula, onde as
mesmas quatro professoras afirmaram não haver correlação, salientando que
aprenderam uma geografia teórica, estática, simplificada (P1, P2, P4), ocorrendo à
necessidade de adaptação à realidade escolar (P1).
Devemos considerar que no processo educacional, a construção dos conceitos
científicos pelos alunos ocorre pelo encontro de conceitos cotidianos com a indução
pedagógica, que tende a ser uma variável constante de acordo com a realidade escolar
específica.
Conforme aponta Straforini (2004, p.108) citando Vigotski (1998) o
conhecimento científico nunca chega pronto, de forma acabada, como aquilo que o
adulto quer pensar, o que significa a possibilidade variação entre as formas de mediação
pedagógica perante as estruturas significativas que compõem a situação geográfica em
que se atua, interferindo na especificação dos conceitos cotidianos dos alunos, ou seja, a
necessidade de se adequar a realidade escolar de um determinado contexto situado.
Isso não significa assumir um posicionamento passivo, como por exemplo,
seguir as doutrinas estabelecidas pela unidade escolar, pois essa situação não condiz
com a aproximação à realidade do aluno em sua essência, já que a doutrinação de uma
determinada escola pode estar apoiada na reprodução de hierarquias e segmentações
tradicionais do processo de ensino/aprendizagem, o que fortalece o distanciamento entre
o processo educacional e a realidade do educando ao invés de considerá-la.
O que se propõe, especificamente no caso da geografia, é assumir um
posicionamento contraditório quanto à fragmentação e a sobreposição de conteúdos
estanques, utilizando o contexto situado como fundamento para construção do
raciocínio, da relação intensa entre os espaços vividos dos educandos e os conteúdos
abordados, ou seja, a ciência geográfica realizando a sua função de possibilitar por meio
dos conceitos científicos, a leitura e compreensão da realidade, que envolve a dinâmica
relacional e mutável dos espaços geográficos em suas múltiplas escalas, desde o local
até o global, considerando, inclusive, a dimensão do ciberespaço como nova
cotidianidade do educando, elemento de estabelecimento de uma nova reflexão sobre o
espaço-tempo e das redes de subjetividades do aluno não somente baseado nas
dinâmicas locais materiais e simbólicas.
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Buscando uma melhor abordagem, sem intentar estabelecer uma visão
tendenciosa e parcelar, num jogo de achar culpados e cristalizar opiniões incompletas,
acreditamos que essa questão necessita de uma análise a partir de duas perspectivas:
A primeira perspectiva considera que essa situação pode ser resultado do
afastamento entre universidade e escola, acreditando haver uma disparidade entre a
universidade, onde se pesquisa e forma, e escola, onde se leciona e aplica conteúdos. Se
a universidade é responsável pela formação de professores que atuarão nas escolas, a
não articulação dessas duas instituições está condenada ao insucesso formativo, já que
só se forma por formar, ou se forma para o desconhecido. Candau (1997, p. 38) ao
realizar pesquisas relacionando a universidade e a formação de professores,
especificando a educação básica, também salientou a insistência dos licenciandos em
manifestar essa distância e inadequação da formação recebida para enfrentar a
problemática das escolas do sistema educacional, de modo especial, as públicas, tal
como pudemos observar nessa pesquisa.
O cotidiano escolar está repleto de concepções que vão muito além dos
conteúdos específicos, tais como o currículo escolar, didática, diversidade sociocultural,
psicopedagogia, ou seja, todos são componentes que irão impingir os parâmetros da
consolidação do docente em serviço.
Por isso, Novoa (1999, p.6) acredita na necessidade da pesquisa acadêmica se
articular ao cotidiano escolar, mais que isso, se articular com a formação de professores,
professores-pesquisadores

formando

professores-pesquisadores,

mediante estudo

aprofundado de cada caso, sobretudo dos casos de insucesso escolar.
A abordagem dessas questões pelas universidades deve ser vista como condição
sine qua non para o enfrentamento da prática em sala de aula pelo professor como um
processo não tão conflituoso e repleto de incertezas. Não estamos defendendo um
praticismo exacerbado, mas afirmando que a reciprocidade e o diálogo entre esses dois
níveis de ensino é que possibilitará uma associação plena entre teoria e prática, gerando
uma melhor compreensão da realidade e a possibilidade de se alcançar respostas
reflexivas para as questões que possam surgir como as elencadas por Couto e Antunes
(1999, pp.35-36):
Como traduzir, em termos geográficos, os objetivos gerais da educação escolar? Quais
os objetivos do ensino de geografia nas escolas do ensino fundamental e médio? Que
conteúdos materializam estes objetivos? Quais metodologias são coerentes àqueles
objetivos e ao processo de ensino-aprendizagem da comunidade escolar? Que
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concepção e prática de avaliação precisaremos? Que instrumentos pedagógicos
precisamos dispor e construir? Quem são e como pensam os alunos com os quais
trabalhamos?

Conforme afirma Couto e Antunes (1999, p.36) este caminho indica a
necessidade de mobilização da estrutura material da universidade (espaço físico,
bibliotecas, bolsas de estudo etc.) para a investigação teórica das condições concretas de
funcionamento das escolas públicas do ensino fundamental e médio, assumindo nessa
perspectiva dois conteúdos dialeticamente relacionados: o de contribuir para a
superação dos problemas e impasses da prática dos professores ao mesmo tempo em
que os resultados da pesquisa sejam incorporados aos conteúdos das disciplinas do
curso de graduação, salientando que a própria prática da pesquisa também deve adentrar
na dinâmica da formação docente.
Dentro dessa premissa é que Candau (1997, pp. 38-39) considera que através do
desempenho de suas funções específicas de ensino, pesquisa e extensão é que a
universidade tem de pensar sua articulação com a sociedade, uma vez que acreditamos
que a universidade constitui a instituição que possui a função de pesquisa e formação
docente legitimada política e socialmente, tendo o papel de permitir melhores condições
de educação, formação ética e profissional a sociedade e ao cidadão, tal como salienta
Pires (2001a, p.29) citando a Instituição de Ensino Superior Pública.
No caso particular das licenciaturas, a referência à problemática educacional
brasileira deveria permear todo o processo formativo, se valendo da articulação com
distintos tipos de realidades escolares associados a áreas específicas do conhecimento,
combatendo justamente a dicotomia existente entre universidade-escola, conhecimentos
específicos-conhecimentos pedagógicos, enfatizando um processo de inter-relação e não
de justaposição ou desmembramento conforme temos presenciado na maioria dos casos.
No caso da Geografia Escolar, isso tem sido percebido pela dissociação entre a
geografia crítica enquanto ciência e a geografia crítica enquanto disciplina escolar. O
processo de inserção da geografia crítica no Brasil nos anos 80, não se disseminou da
mesma forma na geografia escolar. Embora houvesse a estruturação de eventos que
buscassem uma aproximação entre essas vertentes (organizados principalmente pela
AGB, como o Fala Professor na década de 80), o que percebemos foi uma
circunscrição dos estudos de geografia crítica escolar entre os centros universitários e o
afastamento das escolas básicas quanto aos resultados desses debates, ocorrendo apenas
à disseminação de conteúdos críticos nas escolas pelos livros didáticos, associados a
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abordagens tradicionais e conteudistas, o que mantém a matriz metodológica enraizada
nos preceitos tradicionais.
Conforme afirma Straforini (2004, p. 49-50) isso ocorre pulando o processo de
construção intelectual por parte dos professores, havendo uma correlação entre a
estaticidade dos conteúdos tradicionais, com os conteúdos que se apresentavam de
forma crítica, porém, na prática mantinham a estaticidade e a fragmentação da geografia
tradicional.
Segundo Vesentini (2007, p.227) um ensino crítico de geografia não se limita a
temas /problemas relacionados às lutas sociais, desigualdades socioeconômicas,
questões ambientais e etc., mas implica
na valorização de atitudes como combate aos preconceitos; ênfase na ética, no
respeito aos direitos alheios e às diferenças; sociabilidade e inteligência emocional – e
habilidades (raciocínio, aplicação/elaboração de conceitos, capacidade de observação
e de crítica etc.). E para isso é fundamental uma adoção de novos procedimentos
didáticos: não mais apenas ou principalmente a aula expositiva, mas, sim, estudos do
meio (isto é, trabalhos fora de sala de aula), dinâmicas de grupo e trabalhos dirigidos,
debates, uso de computadores (e suas redes) e outros recursos tecnológicos,
preocupações com atividades interdisciplinares e temas transversais

A segunda perspectiva acredita que a universidade não é a única instancia
possível do saber docente, pelo contrário, concordamos com Tardiff e Raymond (2000)
ao caracterizar o saber dos professores como de origens plurais, compósitos
heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e
manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados, provenientes de
fontes variadas, dos quais podemos supor que sejam também de natureza diferente.
Assim como defendemos que nossos alunos na escola básica devem participar
da construção do seu próprio conhecimento, sujeitos ativos da aprendizagem, como não
reafirmar isso na formação de professores? Ou ainda mais, como assumir um papel
passivo na formação e depois atuar na formação de alunos críticos na educação básica?
Precisamos refletir sob qual o significado do processo de formação, principalmente
quando se vivencia um momento de integração de novas tecnologias no cotidiano
escolar, o que põe em questão a necessidade de buscar novos conhecimentos, pois o fato
de não ter havido aproximação dos docentes quanto aos novos recursos tecnológicos
durante a graduação, não pode ser motivo para a sua não utilização em sala de aula!
Muitas vezes criamos uma concepção de que a formação (por associação a
formatação) é tudo que precisamos para seguirmos determinado campo profissional.
Quando nos deparamos com a prática, percebemos o contrário e creditamos todo o
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insucesso ao processo formativo. Ora, se uma teoria na prática não funcionou, ela já
demonstrou sua eficiência, pois seu contexto situado de experimento difere ou não foi
corretamente compreendido mediante a proposta teórica. Eis aí um resultado que só
poderia ser testado na prática a partir do conhecimento teórico!
A formação deve ser contextualizada como um processo no qual há obra de
pensamento no sentido de que o presente é apreendido como aquilo que exige de nós o
trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica, diante da possibilidade de
construirmos a condição elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como
questão, pergunta, problema, dificuldade (CHAUÍ, 2003, p.12).
Não podemos confundir formação com simulação, mas nos apropriar desse
processo como momento de reflexão teórica para posterior validação prática de tais
teorias. Se não refletirmos sob tais teorias na formação, onde iremos refletir? Como
iremos até confirmar que determinadas teorias não funcionam em determinadas
situações se não as conhecemos?
Pesquisa, dúvidas, reflexões e constatações não podem ser estabelecidas
dicotomicamente, como se cada uma fosse responsabilidade de atores distintos. Elas
devem ser entendidas como fundamentos da formação docente em sua totalidade. Não
podemos exigir todas as informações e cair num conformismo de memorização dos
professores ante os grupos científicos e as instituições universitárias como nos fala
Novoa (1999, p. 18) num processo de submissão da educação básica, mas entender e
encontrar processos que valorizem a sistematização dos saberes próprios, a capacidade
para transformar a experiência em conhecimento e a formalização de um saber
profissional de referência.
Como questiona Keacher (2004, pp.228-229) sempre faltarão ‘conteúdos’, e
cabe também a cada estudante, buscar suprir suas lacunas num esforço individual. Por
mais competente que seja a universidade, é óbvio que um semestre – na verdade quatro
meses – de determinada disciplina é muito pouco:
O estudante universitário atento não é aquele que acumulou mais
informações/conhecimentos que o seu colega, mas sim aquele que, a partir de uma
informação inicial, sabe onde e como buscar, por iniciativa própria, a
complementação do que falta. O estudante que se destacará é aquele que mantiver o
interesse em continuar buscando mais conhecimento. Não se dará por ‘pronto’. Aqui
cabe ser pragmático. Sabe que lhe faltam ‘conteúdos’? Cabe ir buscá-los. Na vida,
pois eles não estão apenas na formação inicial da universidade (KEACHER, 2004, p.
230).
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Muitas professoras chegaram a esse entendimento de que havia a necessidade de
adaptação às necessidades dos educando, de seu contexto educacional (P1) num esforço
de buscar a mediação pedagógica que poderia levar a consolidação de um
relacionamento produtivo com os conceitos cotidianos na busca da construção dos
conceitos

científicos.

No

entanto,

destoando

dos

demais

posicionamentos

pormenorizados, a P5 afirmou não só a boa qualidade da graduação como também não
haver diferença entre o que ela aprendeu na graduação (concluída em 1985) e o que ela
ensina atualmente em sala de aula, conforme elencado em sua própria fala:
A geografia que aprendi é a mesma, mas atualmente, o conteúdo é passado de forma
mais lúdica. Temos que criar meios para levar o conteúdo até o aluno. Um dos meios
que estou utilizando são as tecnologias da educação.

Embora acreditemos não serem apenas problemas especificamente dessas
docentes, cabe ressaltar que possuíam uma ambiência propícia para tal ocorrência.
Castellar (1999, p.55) afirma que os professores mais antigos da rede escolar sustentam
a visão que eles têm relacionada à geografia que eles estudaram há muitos anos atrás, ou
seja, ainda descritiva e fragmentada.
Quando se afirma que apenas o suporte deve ser modificado, cristaliza-se o
entendimento de mutação de meios, mas não de finalidades. Nesse caso, ocorre um
grave problema formativo, (embora não seja percebido pela professora), pois sua
referência faz menção a uma estaticidade do campo científico, de um desconhecimento
da essência conceitual de geografia, o espaço geográfico, que tem como uma de suas
grandes características seu constante movimento, num processo de empiricização do
tempo, cada vez mais instantâneo, onde os arranjos espaciais também ganham essa
instabilidade mediante as novas práticas espaciais oriunda da complexidade que vai
adquirindo as relações sociais atuais baseadas em novos objetos técnicos. Realmente, no
caso dessa docente (P5) houve uma consolidação dos paradigmas das correntes
tradicionais da geografia!
Considerando o espaço geográfico como resultado da relação entre os homens e
deste com a natureza a partir da mediação realizada pela técnica, salientamos que essa
instância adquire características condizentes com uma determinada temporalidade. Sua
produção e reprodução ocorrem sob a perspectiva do trabalho, onde o constante
processo de modificação através do uso da técnica na construção de novos objetos
estabelece formas cada vez mais complexas de realização das práticas espaciais,
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indicando o espaço como instancia móvel, de acumulação temporal e de cristalizações
que caracterizam modos de vida de uma determinada sociedade num dado contexto
histórico.
Entender a dinâmica de produção e reprodução espacial requer abdicar de uma
visão estática, fragmentada e dissociada, e realizar uma interpretação complexa onde os
mecanismos de sua (re)produção se dão na convergência (contraditória e complementar)
das verticalidades e as horizontalidades de cada lugar-totalidade.
Não estabelecer um pensamento do espaço geográfico em seu constante
movimento de mudança, corresponde também a abdicação da função da geografia na
escola, que justamente está apoiada na possibilidade de através da construção dos
conceitos científicos da geografia, ou seja, transpor a partir do esforço intelectual do
aluno, do nível dos conceitos cotidianos

ao nível dos conceitos científicos,

consolidando no aluno a capacidade de entender e compreender a dinâmica de
(re)produção espacial, e isso deve ocorrer tendo como ponto de partida o espaço vivido
do educando para leitura da realidade.
Dentro do contexto composto por diversas disciplinas escolares, a geografia
assume o papel de contribuir para a percepção das desigualdades sociais impingidas no
espaço, fortalecendo o sentimento de mudança e da possibilidade de estruturação de
novas formas espaciais condizentes com um processo de equilibração socioeconômico
quanto a apropriação/(re)produção do espaço.

4.1.3 A informática no contexto da formação das professoras de Geografia

Prof

P1
P2
P3
P4
P5

A Graduação lhe
proporcionou
aprendizado para
trabalhar com
informática na sala
de aula?
Não
Não
Não
Não
Não

Sua formação lhe deu
mecanismos para a
compreensão e aplicação
da metodologia de
“aprendizagem por
projetos”?
Não
Não
Não
Não
Não

Como você
define seu
conhecimento
em
Informática?

Você se sentia
preparado para
a inserção dos
laptops em sala
de aula?

Razoável
Razoável
Bom
Razoável
Razoável

Não
Não
Sim
Não
Não

Quadro 7 - A informática no contexto da formação das professoras de Geografia
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Pretendendo analisar a formação dos professores com relação à utilização da
informática no processo educativo, foi possível visualizar que todas as professoras
afirmaram não só que a graduação não lhes proporcionou mecanismos para atuar com
base nesses recursos como não possibilitou o aprendizado para utilizar a aprendizagem
por projetos como metodologia a ser aplicada no ensino com informática.
Questionamos sobre aprendizagem por projetos121 devido a vários autores
dotarem essa metodologia como a ideal para o trabalho com a informática na educação
(não que seja exclusiva), centrando no aluno o processo de aprendizado, onde o
professor através da articulação entre a interpretação do real e o sentido pedagógico
objetivado, se aproveita das potencialidades do computador e encontra mecanismos que
possibilitam a construção do conhecimento por intermédio do esforço cognitivo do
aluno, num contexto de apropriação epistemológica da curiosidade do educando.
Tal processo deve ocorrer mediante a proposição de situações-problemas que
interpele o aluno a resolução, a reflexão, a constatação de tentativas (hipóteses),
superação

de

obstáculos,

dentro

de

um

contexto

de

interpessoalidade

e

interculturalidade, como também a materialidade do processo através da antevisão das
possibilidades e restrições, mediante constatações teóricas e práticas pelo professor,
onde cabe a este incitar o aluno a tomar consciência de suas dúvidas temporárias e
certezas provisórias (FAGUNDES et al, 1999, p.16-17) articulando o saber contido do
educando com as informações adquiridas num processo de sistematização e apreensão
cognitiva através da transposição da informação no seu estado bruto para informação
como base da construção do conhecimento, ou seja, o desenvolvimento cognitivo a
partir de um processo de reorganização cognitiva que permite a passagem de um
conhecimento menor para um estado de desenvolvimento maior e mais completo
(MORAES, 1997a, p.92).
Para estabelecer tal processo por meio da utilização de computadores, não só
devemos nos apropriar de uma metodologia de aprendizagem por projetos, como
também é fundamental reconhecer as potencialidades de tais recursos, para que no
processo de construção do conhecimento do aluno, o professor seja capaz de orientar os
121

Quando se fala, na educação presencial, em “ensino por projetos”, pode-se estar falando do plano da
escola, do projeto da escola, de projetos dos professores. Na verdade, no ensino, tudo parte das decisões do
professor, e a ele, ao seu controle, deverá retornar. Como se o professor pudesse dispor de um conhecimento único
e verdadeiro para ser transmitido ao estudante e só a ele coubesse decidir o que, como, e com que qualidade deverá
ser aprendido. Não se dá oportunidade ao aluno para qualquer escolha Não lhe cabe tomar decisões. Espera-se sua
total submissão a regras impostas pelo sistema (FAGUNDES, 1999, p.15-16).
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caminhos a serem perseguidos pelos alunos, criando um ambiente de confiança e
segurança.
Essa confiança, dentro do contexto da geografia escolar como de outras
disciplinas educacionais, está ancorada até certo ponto na superação dos grandes
desafios que se colocam diante do ensino de Geografia no século XXI, conforme afirma
Pires (2009a, p.14), sendo eles:
• introduzir inovações pedagógicas e conceituais;
• fortalecer o crescimento de redes sociais colaborativas para o
desenvolvimento da aprendizagem;
• estimular a mediação pedagógica em rede;
• e vencer o preconceito no uso de novas tecnologias de educação.

Isso requer o fim de uma concepção unívoca dentro da dinâmica de ensinoaprendizagem, onde o aluno dirige-se ao professor de maneira subversiva, mas sim, uma
relação dialógica, onde mesmo considerando a centralidade assumida frente à
orientação pedagógica do professor, a confiança deve ser construída num cenário de
correspondência entre os saberes que cada um possui e a sua respectiva importância no
desenvolvimento da aprendizagem, já que em muitos casos, principalmente
considerando a informática educativa, o professor não possui o conhecimento
tecnológico no mesmo nível do aluno.
Portanto, perguntamos as professoras sobre seu conhecimento de informática e
sua condição para a inserção dos laptops no cotidiano de sala de aula, para constatar se
nos casos semelhantes ao abordado anteriormente, ocorre uma relação dialógica entre
aluno-professor, fazendo ressalva quanto à necessidade de busca de aperfeiçoamento
constante do próprio professor!
A partir da indagação das professoras sobre seus conhecimentos em informática
e seu preparo para a mudança para o paradigma 1:1, quatro professoras (P1, P2, P4, P5)
afirmaram terem um conhecimento razoável com algumas limitações, e essas mesmas
professoras, afirmaram que não estavam preparadas para tal mudança proposta para a
utilização intensiva de laptops educacionais, representando a relevância de um processo
de capacitação consistente para dotar as professoras de competências técnicopedagógicas.
Ensinar e aprender não constitui atividades díspares e fragmentadas assim como
emissão e recepção. Ambas devem ser tratadas como termos e ações indissociáveis, ou
seja, ensino-aprendizagem e emissão-recepção. O educador ao orientar o aprendiz deve-
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se abrir às suas respectivas dúvidas e questionamentos, gerando a necessidade de
reflexão e retorno a posição de aprendiz. Esse processo deve estar ancorado em
conhecimentos pré-determinados, não podendo ser estabelecido sob um vazio teóricoprático, deve haver um conhecimento antecessor à criação de ambiências de
aprendizagens abertas à reconstrução a partir da dialogicidade entre Educadoreducando, não havendo uma hierarquização do saber, mas uma perspectiva
horizontalizada da construção do conhecimento, onde todos os conhecimentos são
importantes para a transposição dos níveis de aprendizados se relaciona com as
possibilidades características do hipertexto e interatividade, fundamentos das
tecnologias da informação e comunicação que possibilitam a construção e reconstrução
constante do conhecimento baseado na cooperação coletiva em rede.
Já a professora P5, entretanto, avaliou o seu conhecimento como bom e se sentia
preparada para essa mudança, mas ressaltou que tal sentimento de preparo se dá
justamente pela ocorrência da capacitação para o experimento.

4.2 Formação das Professoras de Geografia para a utilização dos Laptops

No capitulo III, foi possível analisar a dinâmica de capacitação dos professores
participantes do PROUCA de uma maneira geral. Cumpre agora perceber tal processo
com base na avaliação dos professores, em especial, de geografia, dos quais nos
aproximamos e estamos desprendendo esforço de pesquisa.
Conforme avaliamos, o processo de capacitação assume um grau de importância
primordial, tanto pelo fato das docentes já terem demonstrado a não ocorrência de
contato na formação acadêmica com tais tecnologias, associado ao fato de que a maioria
das professoras afirmaram que não se sentiam preparadas para utilizar tais mecanismos,
não somente em relação as competências tecnológicas como à metodologia de utilização
de tais recursos, pois a questão principal no âmbito desse processo de informatização
móvel da educação deve ser a tentativa de transformar um paradigma educacional
baseado na transmissão de informações por meio de instrumentos tradicionais como o
quadro, giz e voz que conferiam um determinado status ao professor no estabelecimento
de uma hierarquia em sala de aula, para um processo de restabelecimento da
centralidade da produção intelectual através da elaboração de programas de código
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aberto (softwares livres) confeccionados em java, html, php, docs etc, garantindo ao
elaborador o direito autoral sobre a produção (PIRES, 2001a, p.29), ao mesmo tempo
que a autonomia do aluno durante a utilização de tais programas criados é explorada. O
que está em questão não é a substituição ou diminuição do sujeito na docência, mas sim,
um processo de (re)intelectualização da ação docente a partir da valorização do papel do
aluno no processo de construção da aprendizagem.

2

3

4

5

-

-

-

Sim.

P2

Na escola/ - / Presencial

Apropriação tecnológica; Bases
teóricas; Formas de utilização da
Informática no ensino de
Geografia; Treinamento Prático;
Abordagem a partir do cotidiano
escolar em que leciona

Razoável

Não.

P3
P4
P5

Na escola/ NTE-local/Presencial
Na escola/ - / Presencial

Apropriação tecnológica
Apropriação tecnológica

Boa
Ruim

Sim.
Sim.
Sim.

1
P1

Quadro 8 - Capacitação do PROUCA para utilização dos laptops.
ITENS: 1. Professoras; 2. Onde foi realizada a capacitação/ Quem ministrou/ Qual modalidade; 3.
Componentes da capacitação; 4. Avaliação da Capacitação recebida; 5. Você se considera apto para
desenvolver projetos de informática educativa no ensino de geografia?

O quadro 4 revela a presença de apenas 3 das 5 professoras (P2, P3, P5) em
capacitações para utilização dos laptops educacionais até o período de realização das
pesquisas. As outras duas docentes (P1 e P4) não participaram de nenhuma capacitação.
Embora aleguem terem chegado ao colégio no decorrer do projeto, tendo a P1
vivenciado um ano de projeto até o período de realização da pesquisa e a P4 vivenciado
o projeto durante seis meses. Ambas (P1 e P4) afirmaram terem pouco tempo de uso,
fazendo uso dos laptops sem a capacitação, com as dificuldades que já haviam sido
elencadas, como a falta de autonomia para o manuseio de tais recursos informáticos,
falta de domínio de metodologias adequadas para utilização desses recursos
tecnológicos, principalmente, quanto ao emprego dos laptops no ensino de geografia,
embora afirmem ter condições de desenvolver projetos de informática educativa.
Considerando como fundamental trabalhar com a informática centrando a
aprendizagem no aluno e na consolidação de vínculos mediáticos que fortaleçam as
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redes sociais e as práticas colaborativas para a construção do conhecimento, tal situação
não deve ser estabelecida a partir da “deformação do professor” no sentido de que ele
perde a importância no processo educativo. Isso tende a ocorrer somente quando não há
qualificação mínima para o manuseio das tecnologias, o que gera um cenário de
adaptação dos novos objetos aos preceitos tradicionais da educação, subvertendo as suas
potencialidades de construção do conhecimento e exploração de inteligências gerais aos
velhos ditames lineares e mecanicistas da educação tradicional, tecnificando velhos
hábitos, ou se apropriando de “softwares prontos” para ter o esforço de agir como mero
“aplicador de programas” ou “técnico pedagógico”, desvinculando-se de qualquer
esforço intelectual que venha consolidar a importância do papel docente na construção
do conhecimento em sala de aula.
Deveria ser condição fundamental que professores, sejam com formação recente
ou não, com pouco tempo de ingresso nas unidades escolares ou não, antes de iniciarem
os experimentos do PROUCA, deveriam estar aptos a fazê-los, técnico e
pedagogicamente. Tais professores devem entender também que o processo de
formação depende dos esforços do professor em buscar o preenchimento de lacunas que
se encontram em aberto (e, diga-se de passagem, sempre devem ser consideradas
abertas, mas em processo e não amorfa!), ao mesmo tempo em que a cobrança política
deveria estar ancorada na transformação do ambiente escolar associado à qualidade que
adquire o ensino com o uso adequado desses recursos, ou seja, é preciso priorizar a
escala da política e não subvertê-la em face da estruturação de políticas de escala,
baseado na sobreposição de aspectos quantitativos e experimentos que servem apenas
para justificar discursos políticos, ao invés de enfatizar os aspectos qualitativos e a
busca de mudanças profundas na estrutura educacional como um todo.
O que se mantém na realidade, é uma busca constante em provar que os
resultados são de certo modo medidos mais pelo seu “quantum” do que pelo seu
“qualitum”, importando-se com a escala dos resultados e seus números, e não com os
contextos específicos de insucesso (PIRES, 2009a, pp.4-5).
Analisando as opiniões das professoras que participaram da formação,
percebemos o surgimento de posicionamentos distintos sobre esta atividade. Enquanto a
P3 e a P5 afirmam terem recebidos somente capacitação baseada na apropriação
tecnológica, a P2 já conferiu maior diversidade ao seu processo formativo, englobando
“apropriação tecnológica, bases teóricas e práticas de utilização da tecnologia baseada
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na geografia e no seu cotidiano escolar”.

No entanto, mesmo constatando tais

conteúdos, a P2 considera que o curso foi razoável, afirmando que “Foi mais teoria, na
prática é que podemos adquirir mais conhecimento”. Tanto quanto contraditória a sua
fala (teve prática, houve consideração do cotidiano escolar, mas foi mais teoria!),
acreditou que o ideal seria um processo de formação em serviço.
O problema está em uma análise de que exista essa fragmentação entre formação
inicial e formação em serviço. Ambas constituem um processo de formação continuada.
É preciso também ter clareza que o professor não pode achar que a realidade pode ser
“encaixada” na teoria (visão teorética), enquanto deve ocorrer exatamente o contrário, a
realidade é o lócus de validação da teoria. Como já foi salientado, se a tentativa de
aplicação de determinada teoria não surtir efeito, naturalmente é um indício da
necessidade de ressignificação da teoria ou da busca de novos fundamentos teóricos à
prática, ou seja, o professor deve se entender como pesquisador contínuo, num processo
de transposição deliberativa, na medida em que o trabalho docente não se traduz numa
mera transposição, pois supõe uma transformação dos saberes, e obriga a uma
deliberação, isto é, a uma resposta a dilemas pessoais, sociais e culturais (NOVOA,
2009, p.14).
Devemos partilhar da indagação de Novoa (2009, p.15) entendendo que a
formação deve contribuir para criar melhores professores, com perspectiva de ação
voltada para o futuro, cultivando hábitos de reflexão e de auto-reflexão que são
essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo
pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais, onde os
professores devem entender o trabalho docente como um trabalho sobre si próprio, onde
aquilo que é ensinado ou a forma como se ensina (e aprende) traduz a pessoalidade do
docente.
A P5 avaliou a sua capacitação como ruim, acreditando que essa avaliação
negativa originou-se do seu caráter limitado, reduzindo-se ao conhecimento da máquina
sem integração a dinâmica pedagógica da disciplina geográfica, principalmente, por
acreditar que a ferramenta que mais utilizaria não competia à máquina propriamente dita
e sim a internet:
Acredito que as TICs não podem mais ficar fora do ambiente escolar, porém as
mesmas precisam estar dentro do meu conteúdo em geografia e as capacitações eram
feitas ressaltando as possibilidades da máquina, para geografia eu preciso muito do
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acesso à rede [...] caso não ocorra não vejo facilidade e curiosidade de meu aluno(a)
com a máquina (P5).

De certa forma podemos concordar com o posicionamento da professora. A
realização do projeto ocorre na disponibilização dos laptops e a existe necessidade de
familiarização com esses “instrumentos tecnológicos”, inclusive quando existem
limitações quanto ao manuseio desses recursos informáticos, mas isso não significa que
capacitação deva se esgotar nesse quesito. A proposta é audaciosa, propõe além de uma
instrumentalização da sala de aula, uma nova modalidade de ensino. Não se pode
credenciar a “habilitação tecnológica” o potencial da “habilitação de utilização
pedagógica das tecnologias”. São situações totalmente diferentes, que não podem ser
abordadas por justaposição, conforme temos percebidos em alguns casos sobre a relação
entre conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos em cursos de
licenciatura.
Relegar o processo de capacitação a especialistas de informática tende a criar
nos professores um impulso em apenas agregar esses recursos a metodologias que já
vinham

sendo

empregadas

tradicionalmente,

subvertendo

as

potencialidades

pedagógicas do computador enquanto suporte do processo educacional, mas sim, a sua
mistificação tecnológica, pois o computador assume o lugar de sujeito do processo
educacional, quando o sujeito é o professor. A redução das TIC a usos específicos
implica a negação da pluralidade constitutiva da mediação pedagógica (BARRETO,
2004, p.10).
Por isso devemos considerar duas questões importantes para a alteração desse
quadro tecnicista: O primeiro refere-se à necessidade de pesquisa e enfrentamento por
parte do professor e de seus pares em um processo de recontextualização pedagógica
dos discursos de sobrevalorização técnica como mecanismo de criação de um contradiscurso para que a função docente e o processo educacional não se estabeleçam em
caráter submetido a uma doutrinação vertical.
O segundo refere-se à transferência do processo de formação de professores para
seus pares, onde a discussão e constatação das possibilidades de aplicação e
contextualização das teorias podem ser revestidas pela sua empiricização em diversos
contextos que contemplem a realidade das problemáticas condizentes com a prática
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docente e não como algo exteriorizado ou antagônico ao que se vivencia no sistema
educacional, tal como assinala Novoa (2009, p.15):
Por isso, insisto na necessidade de devolver a formação de professores aos
professores, porque o reforço de processos de formação baseadas na investigação só
faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. Enquanto forem apenas
injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do
campo profissional docente.

Já a P3, entretanto, avaliou que sua capacitação foi boa, acreditando que dentro
do que se propunha o PROUCA e pelas suas concepções sobre o que ele viria a ser,
achou a formação satisfatória. Refletindo sobre a sua citação, podemos destacar que o
que está embutido nessa afirmação é o entendimento do programa como “aproximação
da tecnologia aos professores e alunos” e não uma mudança no paradigma educacional.
Ela está errada? Ficamos influenciados a dizer que sim, mas dizer que não também nos
incidiria a aceitar a condição de não ocorrência da possibilidade de mudança que todo
professor ao entrar em sala de aula possui em relação às políticas educacionais
estabelecidas hierarquicamente.
Considerando que a sua opinião sobre a mudança no ensino de geografia referese apenas ao suporte, agora modificado pela inserção da informática, o processo de
capacitação relacionado à apropriação tecnológica, alinha-se à suas concepções quanto
ao processo de ensino por ela implementado, só se agrega e não se modifica a essência.
Nesse caso, tal simplificação deveria ser denominada de reciclagem e não de
capacitação.
O objetivo fundamental da capacitação deveria ser disponibilizar aos docentes o
desenvolvimento de projetos de aprendizagens com o auxílio da informática.
Questionados sobre tal situação (tanto os docentes que participaram da capacitação
como os que não participaram), quatro professoras (P1, P3, P4 e P5) acreditaram terem
condições de desenvolver projetos nesse sentido. A P1 alegou que mesmo possuindo
pouco conhecimento, pode desenvolver trabalhos em informática por mais simples que
sejam. A P5, porém, acrescentou uma justificativa que parece ser a tônica do que
deveria prevalecer quanto à inserção dos computadores em sala de aula, a apropriação
dos conhecimentos dos alunos e a formação continuada, buscando uma perspectiva de
aula mais colaborativa, tal como ela mesma assinalou e transcrevemos abaixo:
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Estou estudando, me apropriando e aprendendo na prática com os monitores. Sou
curiosa e sempre procuro novos recursos e nossos jovens são da era da informática,
sabem muito mais que nós e aprendo com eles [...] tenho a idéia e converso antes com
eles sempre com a questão: “Como podemos relacionar ou utilizar esse conhecimento
no laptop?” as respostas aparecem de imediato!

A P2 afirmou não ter condição de desenvolver projetos, mesmo participando de
um processo de capacitação que contemplou a maior quantidade de mecanismos para a
utilização dos laptops em sala de aula entre todos os professores pesquisados. Essa
constatação pode ser considerada sob a perspectiva de que mais do que um processo
formativo consistente, o papel do professor na consolidação do aprendizado é
fundamental.
Faço menção a palavras da P5 por indagar que seu discurso faz alusão ao não
conformismo e necessidade de acreditar que a aprendizagem se constitui em um todo
inacabado. O pouco conhecimento não deve ser um propósito para a não realização de
práticas pedagógicas com a utilização de computadores ou acomodação à práticas
simples, mas sim condição de reflexão sobre a necessidade de busca de novos
conhecimento e aprimoramento, buscando manter sempre em pauta, um pensamento de
que há sempre algo diferente a fazer na nossa cotidianidade educativa, quer dela
participemos como aprendizes, e, portanto ensinantes, ou como ensinantes e, por isso,
aprendizes também (FREIRE, 1997, p.20), o que evidencia a centralidade da construção
colaborativa da aprendizagem, que se fortalece com a densificação da utilização redes
sociais como imperativo da construção coletiva do conhecimento.

4.3 Cadê o Professor? Cadê o Aluno? Novos papéis com a chegada dos laptops!
Será?

No decorrer do trabalho, buscamos enfatizar as potencialidades pedagógicas dos
computadores como suporte ao aprendizado do aluno e da prática docente, mas longe de
uma concepção utópica quanto ao seu poder em resolver todos os problemas
educacionais existentes, reafirmando inclusive, a possibilidade de ocorrer a diminuição
dos seus impactos qualitativamente caso ele seja integrado ao espaço escolar sem
considerações referente às demais problemáticas que norteiam a realidade do sistema
educacional.
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O computador em rede como suporte pedagógico inaugura uma nova dinâmica
comunicacional. Novas linguagens, possibilidade de hibridização entre a educação
presencial e a distancia, a autonomia de busca dos alunos e o seu papel como co-autor
das aulas, são possibilidades que só podem ser efetivamente utilizadas de acordo com a
abordagem pedagógica e a realidade vivenciada pelos docentes.
A utilização das tecnologias como suporte de acesso ao ciberespaço, utilizado
como espaço de conhecimento e não como espaço de dados e informações segmentadas,
delimita-se pela capacidade do professor em criar ambientes de aprendizagem, de
problematizar temas, de estabelecer levantamentos e proposições de situaçõesproblemas que se estabeleçam diante da priorização do caráter exploratório e
investigativo do aluno, se apropriando de seu interesse e criatividade, num processo de
consolidação da aprendizagem como aspecto significativo ao aluno, que leve em
consideração a lógica do vivente e sua ecologia cognitiva para a construção do
conhecimento.
Sem dúvida nenhuma estamos assinalando uma mudança no papel do professor,
mas entre o excesso de retórica e a pobreza dos programas educacionais, a
profissionalização e centralização dos professores estão dependentes da possibilidade de
construir um saber pedagógico que não seja puramente instrumental (NOVOA, 1999,
p.15), mas sim, estabelecer a centralidade dos objetivos pedagógicos suportados por tais
instrumentos. Por isso, questionamos os professores sobre essa questão:

P: O seu papel como professor mudou com a inserção dos micros em sala de aula?
P1: Não. Os micros são apenas uma ferramenta a mais. Não são (e não devem ser)
usados em todas as aulas, não devem substituir outros recursos como o livro didático.
O papel do professor permanece o mesmo, os micros servem para facilitar e dar
qualidade ao trabalho docente.
P2: Um pouco. Os micros são mais um material didático utilizado pelos alunos, assim
como os livros didáticos que também tem grande importância.
P3: O meu papel como professor mudou de professor como responsável pelo conteúdo
e pela disciplina, para articulador na sala.
P4: Sim, pois atuo como mediadora na parte específica, ou seja, geografia.
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P5: Sim, pois a relação professor x aluno ficou mais próxima, o diálogo sempre existiu,
mas a troca, o saber acadêmico com o saber prático dos alunos tornou a relação mais
prazerosa.

As respostas acima referenciam o porquê de não podermos assumir um
pensamento utópico, como se a tecnologia fosse uma panacéia dos problemas
educacionais. Também não devemos acreditar que tais potencialidades não existam.
Elas existem e são enriquecedoras, mas conforme salientamos anteriormente, sua
efetividade estará ancorada na sua utilização correta, o que requer estabelecer uma
relação integrativa desses recursos com o conhecimento científico, pedagógico,
sociocultural e as condições estruturais que permitam o funcionamento das tecnologias
em sua plenitude.
Sem dúvida nenhuma, nesse contexto de efetivação das potencialidades dos
computadores na educação, a subjetividade é um componente fundamental para o
sucesso do aprendizado do aluno.
Em sua resposta, a P1 não só afirmou que o papel do professor não mudou,
como colocou esse recurso tecnológico no mesmo patamar de potencialidade
pedagógica do livro didático, o que poderia dar a essa professora a condição de
tradicionalista. Mas será que a P1 pode ser considerada uma professora tradicional
devido a esse posicionamento? Ressaltemos novamente a aproximação ao perfil das
professoras.
Essa professora teve uma formação acadêmica que segundo ela afirmou, não lhe
proporcionou mecanismos de aproximação à prática docente inserida em um contexto
de funcionamento do sistema educacional, possui 27 alunos em cada uma das 10 turmas
em que leciona e não participou de nenhum processo de formação para a utilização dos
laptops educacionais até o período de realização da pesquisa, considerando seu
conhecimento em informática como razoável. Podemos esperar uma mudança da sua
postura docente? De certa forma sim, diante da possibilidade de mudança que é
conferido a cada docente em sala de aula, mas o contrário não pode ser considerado
tradicionalismo apenas, dado a realidade vivenciada que influencia a edificação de seus
fundamentos e perspectivas quanto à educação. A P2, embora admita certa mudança,
também acredita haver um nivelamento entre os recursos utilizados em sala de aula,
principalmente com o livro didático. Mas porque essa valorização do Livro Didático?
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Pensemos como o livro didático pode assumir uma função central nesse cenário
educacional que massifica o professor com horas/aulas e alunos em excesso, e propõe,
em muitos casos, um processo formativo inadequado e condições salariais indignas: O
que vou ensinar hoje para os alunos? Como vou ensinar? Pego o currículo, confiro o
assunto e encontro-o no livro didático. Pronto! Achei! Agora e só passar no quadro e
mandar os alunos fazerem essas questões que estão na próxima página. Agora vamos
ver a próxima turma, pois são muitas... Essa é a tônica existente em diversos contextos
escolares da atualidade!
A compressão do tempo e o comodismo docente nos levam a praticidade do
livro didático e a subversão do sentido da educação. Quando se pensou que o
computador era um fim em si mesmo, ele se apresenta, nesses casos citados, com um
fim no livro didático e no currículo praticado! Ocorre uma indiferença entre as
possibilidades dos livros didáticos e da Internet, porque no fim, tudo tem se adequado a
uma metodologia pragmática e pré-estabelecida hierarquicamente, subvertendo o
sentido interativo e a valorização da intelectualidade docente, pois somente a relação
dialógica entre esforço intelectual docente com as tecnologias informacionais, diante de
uma perspectiva socioconstrutivista, poderá modificar essa situação e clarificar as
diferenças potenciais entre os recursos de interação relativa, dos de interatividade
intensa, conforme Perrenoud também descreve (1995, 1997b apud PERRENOUD,
2005, p.64):
A problemática da indiferença às diferenças é tão atual quando se trata de dominar a
World Wide Web como na primeira aprendizagem da leitura. A ferramenta
informática oferece possibilidades de diferenciação mais ricas do que as dos livros de
leitura. Contudo, ainda é preciso saber tirar proveito delas para desenvolver
competências, suscitar projetos, criar situações-problema, avaliar de maneira
formativa, regular em função de objetivos claros e realistas, desenvolver dispositivos,
uma organização do trabalho, formas de cooperação e uma cultura que propiciem a
diferenciação.

Diferenciando um pouco das considerações anteriores, a P3, P4, e P5 já
assumiram haver mudanças significativas, onde passam a ser articuladoras em sala de
aula (P3), mediadoras (P4) e estruturadoras de um maior diálogo entre o saber do
professor e o conhecimento prático dos alunos (P5), principalmente, relacionado ao
manuseio dos equipamentos tecnológicos. Tais mudanças são possíveis conforme já
abordamos nesse trabalho, e estão ancoradas nas concepções sobre educação que esses
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docentes possuem. Nesse caso, nos indagamos sobre os anseios das professoras para
que possamos confrontar tais informações:

P: Porque você escolheu ser Professor? O que lhe impulsionou a escolher geografia?
P1: Foi a opção mais agradável que estava ao meu alcance (financeiro). Devido à
afinidade aos assuntos.
P2: Quando comecei a fazer faculdade a minha intenção era história, mas eu gostei
muito de geografia e mudei de curso. Eu era jornalista. Fui estudar outra faculdade
porque achava interessante adquirir mais conhecimento, para melhor inserir no
contexto do Brasil e do mundo.
P3: Olha, quando fiz vestibular, queria apenas fazer faculdade, tinha tantos cursos
para escolher e no momento, escolhi licenciatura plena em Geografia. Após ter
concluído a faculdade de geografia, a vida foi me levando e estou aqui até hoje, estou
feliz com que escolhi.
P4: Sempre sonhei ser professora desde criança. Sempre gostei de geografia.
P5: Escolhi ser professora, pois sempre gostei de falar, ouvir, questionar... Ter contato
com jovens... uma vontade infinita de fazer algo para contribuir com a inclusão da
periferia na sociedade... não aceitar as fronteiras que a cidade nos impõe... Eu queria
ser professora... talvez de língua portuguesa, pois sempre gostei de ler e escrever...
criar. Enquanto aluna, minhas aulas de geografia e história sempre foram muito ruins,
no ensino Fundamental e Médio, distantes da realidade. Eu acreditava que poderia ser
diferente... se conseguisse mostrar, entre outros, História e Geografia é o estudo do
presente, com o olhar no passado...
Pretendendo ampliar a discussão, buscamos compreender as considerações das
professoras quanto à definição de um bom professor, acreditando que será possível
confrontar as respostas com a realidade concreta das docentes pesquisadas e até que
ponto podemos observar as contradições entre a idealização e a realidade empírica,
ainda mais no momento de implementação de mudanças estruturais:
P: Como você define um bom Professor?
P1: Aquele que se preocupa com a formação da sua clientela para a formação de uma
sociedade melhor.
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P2: O professor deve incentivar os alunos a ter criticidade, idéias próprias, o contrário
de ser um formador de idéias.
P3: O que considero um bom professor é muito diferente do que a sociedade deseja.
Quando fazia faculdade achava e acho que o domínio do conteúdo é essencial, ser um
professor assíduo, estar procurando atualizar, conhecer tecnologia educacional, etc.
P4: Um profissional que está sempre atualizado e querendo passar sempre o melhor
para seus alunos.
P5: Aquele que prende o olhar... é aquele que reconhece que o resultados de sua
atividade manifestam nas ações e no comportamento de seus alunos. Aquele que se
preocupa em dar condições para que os alunos(as) participem do vestibulares de forma
igual...que mostre que o mundo é maior que aquele bairro e deve ser almejado...

Percebemos anseios, falta de opção, afinidades, complementação formativa,
dentre outras questões. O status da função do professor no tecido social contribui para
condicionar a escolha dessa profissão como opção quanto algum tipo de impossibilidade
(principalmente financeiras) de exercer outra profissão. Salários irrisórios, desrespeito
dos alunos, dos pais, e dos próprios professores entre si, dos gestores escolares e
autoridades políticas, fazem com que o docente se perca muitas vezes entre o sentido de
suas funções e o real papel que lhe é designado pela sociedade.
Quando se trata de questioná-las sobre a escolha de geografia, a sensação é que
são levadas pelo tempo e condições vivenciadas, simplesmente aconteceu. Retirando a
afirmação da P4, que sempre manifestou admiração quanto à função docente, em
especial, de geografia, as outras foram movidas por outros fatores. No fundo, a
colocação da P3 parece ser bem plausível “a vida foi me levando e estou aqui até hoje”,
realmente, em motivos diversos, é fato que todas estão no mesmo barco! O que parece é
que como se não bastasse a secundarização sentida quanto a escolha da profissão
docente, dentro da docência, evidencia-se outra hierarquização de disciplinas, no qual a
geografia também é secundarizada.
Entretanto, o sentimento não deve ser de conformação, mas sim de fazer dessa
profissão o que sempre gostaríamos de ser, todos buscam a valorização ou algo que os
levem a isso, ao reconhecimento. Se isso não começar por nós mesmos, como cobrar a
valorização dos outros? Como reivindicar a valorização do aluno se nós não
valorizarmos ou agirmos com indiferença quanto as suas indagações? Como querer que
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eles nos escutem sem dar condições para eles serem ouvidos pelos docentes? Isso não
quer dizer que devemos exercer a profissão sem realizar reflexões sobre o nosso
posicionamento político, ou seja, nos apropriar de qualquer discurso que venha a
adjetivar nossa função e essa “sensação de status” nos condicionar a realização de
práticas com objetivos performativos, mas sim, perceber que entre o falar e ditar, a
reflexão valoriza mais a ação!
Para constatar o sentimento das professoras relacionado à definição de um bom
professor, percebemos alguns pontos importantes a serem destacados. A P1 afirma sua
opinião a partir da preocupação em relação a uma sociedade melhor, mas utiliza o termo
clientela.
Essa situação característica do processo de “relexicalização”, que consiste na
utilização de termos tradicionalmente associados a outras atividades e situações, como
estratégia de legitimação de deslocamentos de sentido, na maioria das vezes estão
inscritos no movimento de “comodificação” (FAIRCLOUGH, 2001 apud BARRETO,
2004, p.8), no qual, especificando o cenário educacional, os alunos, nessa situação, ao
invés de serem vistos como cidadãos em formação num contexto dialógico, passam a
ser vistos como clientes, delimitado pelo termo empregado, a uma lógica utilitarista,
assim como clientes de qualquer outra coisa, ou seja, como se simplesmente fosse
possível adquirir o conhecimento como qualquer outro produto e não a partir do
processo de construção que envolve a relação complexa entre as condições internas e as
condições externas do aluno, entre o esforço individual e o coletivo, entre os conceitos
cotidianos e os científicos. Os alunos não podem ser vistos como meros clientes, no
sentido usual do temo, mas sim como sujeitos em formação.
A P2 faz uma transcrição que, de certa forma, como realmente deve ser a postura
do professor perante o processo de ensino/aprendizagem: criticidade, idéias próprias,
sendo mais do que um formador de idéias, Mas o que isso realmente quer dizer?
A aceitação de determinadas questões só pode ocorrer mediante a reflexão
crítica, que permite o discernimento, por exemplo, durante o processo de busca de
informações na internet, onde nem todo o conhecimento possível é percebido e
alcançado em apenas um click, diferenciando as possibilidades reais e as restrições do
possível que se veste de possível, conforme salienta Paulo Freire, ao assinalar a relação
que deve existir no processo de imersão tecnológica: a não divinação e a não
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diabolização das tecnologias, mas sua utilização pautada na estruturação crítica da
curiosidade quanto ao que se pretende com os usos possíveis, pois
Como manifestação presente a experiência vital, a curiosidade humana vem sendo
histórica e socialmente construída e reconstruída. Precisamente por que a promoção
da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas
precípuas da prática educativa-progressista é exatamente o desenvolvimento da
curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade com que podemos nos defender
"irracionalismos" decorrentes do ou produzidos por certo excesso de "racionalidade"
de nosso tempo altamente tecnologizado. E não vai nesta consideração nenhuma
arrancada falsamente humanista de negação da tecnologia e da ciência. Pelo contrario
é consideração de quem, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas, de outro, não há
diaboliza. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma criticamente curiosa
(FREIRE, 1996, p.18).

A P3 centra a sua análise de um bom professor no que ela considera ser funções
essenciais do próprio professor, como o domínio do conteúdo e na condição de
atualizações constantes, pilares segundo ela, constituintes de um professor consciente da
práxis educativa.

A P2 também acredita na atualização como condição fundamental

para um professor consciente de práxis educativa, que deve sempre querer o melhor
para o aluno. Novamente nos deparamos com a possibilidade de centralização do
questionamento do professor onisciente, como se o professor, ele somente, soubesse o
que é melhor para os alunos. Isso deve ser uma constatação a partir da colaboração
professor-aluno e não baseado na edificação de um saber experiencial, que se
transforma muito cedo em certezas profissionais, em truques do ofício, em rotinas, em
modelos de gestão da classe e de transmissão da matéria (RAYMOND & TARDIF,
2000), o que acaba dando ao docente a sensação de que a repetição do que ele tem feito
no decorrer dos anos letivos é o necessário aos alunos, e aquele que não “aprendem” é
porque são maus alunos, mas seus hábitos nunca são questionados, ao contrário, são
constantemente revalorizados e justificados pelos exemplos dos que “aprenderam” (ou
tiraram boas notas nas avaliações?).
É certo que, conforme salienta Novoa (1999) ninguém pode carregar nos ombros
missões tão vastas como aquelas que são cometidas aos professores, e que eles próprios,
por vezes, se atribuem. O mesmo autor também afirma em outro trabalho (2009, p.18)
que a contemporaneidade exige que tenhamos a capacidade de recontextualizar a escola
no seu lugar próprio, valorizando aquilo que são especificamente escolares, deixando
para outras instâncias e atores, as atividades e responsabilidades que hoje lhe estão
confiadas, ao mesmo tempo em que devemos deixar claro o papel que cabe ao professor
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e ao aluno, que na questão da integração das tecnologias informáticas, não pode ser
concebido em uma hierarquia, mas sim num contexto dialógico entre saberes distintos e
complementares que se reforçam com o surgimento das redes tecnológicas de
cooperação social.
Quanto a P5, embora valorizando o seu posicionamento de que um bom
professor tem sua prática refletida nas ações e nos comportamentos de seus alunos,
acreditamos que deva ser complementado pelo fato de que a ocorrência de ações e
comportamentos positivos dos alunos não podem ser associados somente a um perfil
discente que venha a atender os moldes tidos como “ideais pelo professor”. Salvo os
casos que realmente ocorre a indisciplina (pois não podemos generalizar, há casos e
casos!), o desinteresse e a desmotivação dos alunos também podem ser resultantes de
professores que não conseguem fazer justamente conforme a professora argumentou, ou
seja, “prender o olhar”.
É importante estabelecer duas diferenciações: O aluno calado, enfileirado, que
elabora resposta segundo a vontade do professor, ou seja, um mero reprodutor, pode
também refletir um professor reprodutivista. E o ato de “prender o olhar” deve ser
percebido não a partir de uma “docência-espetáculo” ou de uma “docência-autoritária”,
mas sim, no envolvimento do aluno na construção de seu conhecimento, fundado na
autonomia, na co-autoria do processo educativo, contextualizando o saber e o vivido do
aluno como promotores de seu desenvolvimento cognitivo, a partir das diretrizes
didáticas oferecidas pelo docente.
Para que ocorra o desenvolvimento cognitivo do aluno é importante que o
objetivo do processo educativo não se resuma ao domínio de conteúdos dos vestibulares
(embora o nosso contexto educacional não impeça que os esqueçamos, tal como a P5
afirmou). A escola deve buscar a formação do cidadão e não de vestibulandos apenas. A
questão que envolve a desigualdade entre os concorrentes a vagas nos vestibulares, não
deve ser encarada sob a perspectiva de priorização dos conteúdos a serem cobrados nos
processos seletivos universitários, mas sim, na condição de um sistema educacional
público precário, resultado de uma sociedade extremamente segregada a partir das
relações sociais de poder que ocorrem no espaço.
A possibilidade de visualização que o mundo é mais do que um bairro e permitir
ao aluno almejar conhecer e integrar a essa totalidade não se estabelece pela aprovação
em vestibular ou se desprender de onde moramos (nem é possível, o sentimento de
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pertencimento é historicamente construído!), mas sim, reconhecer a totalidade no lugar,
os lugares, desse ponto de vista, como um intermédio entre o Mundo e o Indivíduo
(SANTOS, 2006, p.212), no sentido de aproximação do indivíduo ao mundo e não
como se o seu alcance estivesse distante, mas que ele vive e atua na realização do
mundo no lugar, acreditando não haver uma hierarquização espacial, uma fragmentação
espacial segundo determinadas escalas, e sim, na abordagem do lugar como ambiente de
concretização do global, contextualizados pelas virtualidades do lugar.
Pensar assim é valorizar o cotidiano e não subordiná-lo a uma lógica distante,
mas integrá-lo a uma totalidade. Propor o mundo apenas por uma lógica distante é
colocar o aluno longe do seu entendimento enquanto agente e interferido por dinâmicas
globais que ocorrem no seu espaço vivido. Essa deve ser a essência do raciocínio
geográfico que os alunos devem construir com a mediação pedagógica do professor!

4.4 Relação Professor/aluno a partir da visão das professoras de Geografia

Uma das questões colocadas em pauta na introdução dos computadores na
educação é justamente saber se houve mudanças significativas na relação entre
professor e aluno, e qual a percepção dos professores sobre a postura dos alunos diante
da utilização dos laptops em sala de aula. O intuito não é só perceber se houve ou não
mudanças referentes à facilitação de realização do que tradicionalmente vem sendo
realizado, mas o que as professoras entendem por mudanças realmente significativas, e
isso não quer dizer apenas potencializar métodos tradicionais, mas sim, fazer com que o
movimento de introdução das tecnologias seja acompanhado de outro movimento
perpendicular, o da mudança das práticas pedagógicas em sala de aula e o fim das
hierarquias tradicionalmente construída em sala de aula, estabelecendo cenários de
colaboração, diálogo, construção coletiva do conhecimento, valorização das
subjetividades, e o entendimento do contexto da sala de aula como lugar de ação e
reação de professores e alunos como sujeitos no processo de ensino-aprendizagem
baseados em redes de cooperação:

P: Em que foi possível constatar melhora com relação aos alunos após a introdução
dos laptops?
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P1: Na relação ensino/aprendizagem.
P2: No comportamento em sala de aula; Na relação ensino/aprendizagem; na relação
professor/aluno; na relação entre os alunos.
P3: No comportamento em sala de aula; Na relação ensino/aprendizagem; na relação
professor/aluno; na relação entre os alunos.
P4: No comportamento em sala de aula; Na relação ensino/aprendizagem; na relação
entre os alunos.
P5: No comportamento em sala de aula; Na relação ensino/aprendizagem; na relação
professor/aluno; na relação entre os alunos.

Considerando que foi unânime a constatação de mudança quanto ao
comportamento dos alunos, buscamos confrontar tais opiniões com questionamentos
referentes à percepção de que as professoras poderiam ter quanto ao contexto de relação
professor-aluno que estavam vivenciando a partir de então, pois tal confrontação
poderia indicar até que ponto as professoras percebem as mudanças ocorridas, ou seja,
se dentro de sala de aula, por exemplo, apenas o aluno precisa mudar suas posturas, ou
se o próprio professor se coloca diante da necessidade de mudança perante a inserção de
novas tecnologias em sala de aula:

P: Como passou a ser a dinâmica da relação professor/aluno?
P1: Percebi poucas mudanças. No lado positivo houve uma troca maior, pois os alunos
demonstram grande facilidade com a informática e acabavam ajudando ao professor.
Por outro lado, existiu por parte do aluno uma insistência para usar os laptops todos os
dias, e que em parte do tempo da aula fosse liberado o uso para sites e programas de
seu interesse, fora do assunto da aula. Existiu uma inversão de valores, não colaborou
para a disciplina e o respeito.
P2: No início foi bastante tumultuada porque eles não tinham idéia formada sobre a
importância dos computadores para a aprendizagem escolar.
P3: A dinâmica da relação professor/aluno acho que se inverteu, pois os alunos não
queriam mais a interferência da professora, principalmente quando dizia: acabou o
tempo.
P4: Mais amigável, pois eles se tornavam mais dinâmicos, perguntam mais sobre o
tema, etc.
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P5: Quem sabe mais ensina quem sabe menos. Neste processo todos estavam
envolvidos.

Indagamos as professoras sobre as suas percepções sobre os alunos e onde foi
possível notar mudança. Para tanto propomos as seguintes questões para nortear suas
opiniões: no comportamento em sala de aula, na relação ensino-aprendizagem, na
relação professor/aluno, na relação entre os alunos, não notei mudanças, além da
possibilidade

de

elencar

alguma

outra

observação

não

contemplada

pelo

questionamento proposto.
A P1 alegou haver mudança apenas na relação ensino/aprendizagem, porém,
destacou que os alunos continuam os mesmos, inclusive a divisão entre aqueles que “se
interessam” e os que “não se interessam”. Na sua própria transcrição afirma que “A
tecnologia favorece a aprendizagem, mas não transforma o aluno. Os mais aplicados
continuam aplicados e os desinteressados só querem usar o computador para assuntos
do seu interesse”.
Sua fala tocou em uma questão que realmente deve ser levada em consideração
quando se pretende melhorar a relação ensino-aprendizagem, o interesse e a mudança de
atitude. Será que só o aluno deve mudar? O professor está fazendo tudo certo? Quando
dizemos tudo certo não é seguir o currículo no prazo certo, mas sim, descer o degrau da
hierarquia em sala de aula e horizontalizar a relação professor/aluno.
Quando perguntada sobre a mudança, a P1 considerou justamente haver poucas,
limitando a trocas de informações com os alunos em relação ao manuseio dos
equipamentos, já que os alunos detinham

maior conhecimento. Houve o

estabelecimento de trocas de informações entre os alunos também, porém, somente
informações sobre informática, pois sobre outras questões não houve mudança (um
laptop para cada um gerou um individualismo, não se queria compartilhar o
equipamento quando necessário). A P1 também manifestou descontentamento quanto à
ânsia dos alunos em quererem utilizar constantemente os laptops, principalmente, para
questões de seu interesse, conforme a professora mesmo relatou: “Existiu uma inversão
de valores, não colaborou para a disciplina e o respeito”.
Nas duas falas, P1 utilizou o termo “interesse deles” como uma manifestação de
contradição entre os interesses dos alunos e o que o professor considera relevante
quanto aos saberes escolares. Não podemos negligenciar, conforme foi citado
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anteriormente, a existência de problemas disciplinares. Por isso assinalamos que o
processo educacional é um complexo que não pode ter como único ator o professor, mas
ele tem um papel a cumprir, ou melhor, construir, porém, coletivamente!
De certa forma, também não é correto colocar as responsabilidades pela
mudança do sistema educacional nos objetos (e isso não é uma visão específica do
professor, mas sim, uma influência dos discursos proferidos) e também culpar os alunos
por eles não mudarem e não se adequarem “a nossa lógica utópica de alunos perfeitos”.
Utilizamos computadores, mas continua-se idealizando o aluno perfeito, quieto, sentado
na sua fileira, ouvindo e respondendo quando solicitado, como comumente se diz, “com
a matéria na ponta da língua”!
Pensamos tanto na mudança do outro que nos esquecemos de notar a
necessidade de mudança em relação a nós mesmos. Os alunos não podem ser privados
de seus questionamentos e interesses, é papel do professor trabalhar com a diversidade
(harmoniosamente) e transformar a sala de aula em um ambiente de construção a partir
do conhecimento do aluno, e não uma sala de aula como ambiente de transmissão de
dados que sabe se lá como o aluno vai se aproveitar disso.
A P2 e P3 assinalaram terem notado as mesmas mudanças, porém, a P2 ao ser
questionada sobre a relação professor/aluno, afirmou que o problema maior estava na
consolidação no aluno do valor pedagógico de tais recursos.
O computador ingressou na escola brasileira nos anos 80, conforme visto no
decorrer desse trabalho, mas sua utilização nos espaços escolares de uma maneira mais
abrangente (porém ainda desigual e limitada), só ocorreu no final dos anos 90 e início
do século XXI, posterior a disseminação da utilização de tais recursos por parte da
população. Hoje, através de novos fixos territoriais como lan-houses e telecentros
comunitários, a abrangência da territorialidade do acesso a esses recursos está crescendo
gradativamente.
Os usos possíveis e respectiva intensificação geraram a consolidação da
cibercultura (já analisada nesse trabalho) no qual os jovens (boa parte, diga-se de
passagem, ainda excluída) estão imersos.
Devemos considerar o valor pedagógico de tais recursos, que, diga-se de
passagem, não está somente no acesso a sites específico que se intitulam educacionais,
mas também em utilizar do “cotidiano virtual do aluno”, geralmente as “redes sociais”
para criar estratégias de aprendizagem. Conforme afirma Pires (2010, p.24), essas redes

195

sociais de colaboração constituem o fortalecimento da produção autônoma do
conhecimento, onde o mesmo autor, citando Giovanni Alves (2002, p. 113) afirma que
esse processo de construção de uma inteligência coletiva através das redes digitais,
constitui uma dimensão particular, qualitativamente nova, do processo de virtualização,
que é intrínseco a todas as formas sócio-históricas de cooperação social, envolvendo a
escola na função de formar cidadãos que estejam aptos a integrar essa produção
intelectual, como operadores das tecnologias e produtores do conhecimento coletivo em
rede, o que requer a utilização desses recursos tecnológicos pelos professores para o
alcance pleno desses objetivos.
A P3 alegou haver uma inversão de papeis, onde o aluno não queria a
interferência do professor. Há uma confirmação do sentimento de autonomia de busca
do aluno, porém, devemos reafirmar o cuidado que esse “não querer” do aluno possa
estar relacionado à sua percepção de que tudo que ele precisa saber sobre a matéria ele
acha sozinho na Internet. A geografia está ali, é só clicar e pronto. Realmente ela está lá,
mas não essencialmente apresentável.
Essa condição pode colocar o aluno em contato com informações que podem lhe
conferir um pseudo-conhecimento e não o conhecimento propriamente dito. Diante
dessa questão é que o professor deve assumir a mediação pedagógica, criticando o
conhecimento oriundo do mundo midiático e orientando o aluno na busca do
conhecimento geográfico crítico e cidadão.

4.5 Visão das Professoras de Geografia sobre o Programa Um Computador Por
Aluno – PROUCA: Concepções e Realizações

Durante a realização da pesquisa foi possível constatar que muito do que se pode
alcançar em termos de impactos quanto à relação entre informática e geografia pode
estar associado ao próprio entendimento dos professores sobre como essa relação
deveria ser estruturada, salientando que os saberes docentes se consolidam a partir de
origens plurais e não somente dos conteúdos de cursos de formação e capacitação.
Não estamos dizendo que, independente dos cursos que venham a tentar
reformular as perspectivas docentes em diversos contextos educacionais, serão
subvertidos pelos saberes consolidados dos educadores, mas que qualquer pesquisa ou
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processo de capacitação que vise clarificar impactos e propor mudanças e soluções,
deve considerar a visão dos professores e suas concepções como fator preponderante na
estruturação de mecanismos transformadores, e não apenas na edificação de elementos
de acomodação ao praticado tradicionalmente. Nessa perspectiva é que indagamos as
professoras sobre suas opiniões sobre geografia e informática em sala de aula:

P: Qual é a sua opinião sobre a relação da informática com a Geografia em sala de
aula?
P1: A informática veio acrescentar. Penso que é de grande importância, no mundo em
que vivemos aproveitar os recursos tecnológicos para o ensino de geografia, em vários
aspectos, especialmente buscando tornar mais atraente e adequado à realidade do
educando.
P2: Contribui com a qualidade das aulas. Existem materiais bastante ricos sobre a
geografia. Na sala de aula é preciso saber utilizar os computadores com os alunos para
que não seja desviado o objetivo das aulas para outras práticas.
P3: Seria uma aula mais dinâmica e prenderia mais a atenção do aluno ao conteúdo
proposto. No computador o trabalho com imagens é perfeito, comparado com o quadro
branco e pincel.
P4: Muito importante, pois os alunos aprendem como utilizar o computador, pois a
maioria não possui computador em casa.
P5: Acredito que a tecnologia não solucionará todos os problemas, mas é preciso estar
atento às novas tecnologias que estão aí, uma vez que elas estão muito presentes na
vida de nossos jovens.
Todos os professores acreditam que a tecnologia estabelece um vínculo entre a
aula e o interesse do aluno, principalmente por se tratar de um recurso que está presente
na sua realidade. Realizar o aprendizado a partir da realidade do educando é
fundamental para que o aluno consiga associar o conteúdo a ser trabalhado integrado às
dinâmicas que ele pertence e não alheia a sua vivência.
O professor não só deve utilizar os recursos que fazem parte do cotidiano do
aluno e do seu conhecimento do senso comum e dotá-lo de uma abordagem para que ele
possa transcender o senso comum e assumir um posicionamento de senso crítico em
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face da possibilidade de leitura da sua realidade. Deve deixar o educando se libertar das
amarras da dependência intelectual e de pensamento, encontrar a sua criatividade e
imaginação, aprender a pensar a partir do diálogo com o real e com as obras culturais,
se descobrir como cidadão e consequentemente, agente de mudanças (VESENTINI,
2008, pp. 104-105), e isso não se faz apenas pela absorção do conhecido do aluno, mas
na atração de sua atenção e ação, onde através da proposição de situações-problemas
por parte do conhecido do aluno, o professor consiga como resposta, mais
questionamentos por parte do aluno e sua ação efetiva na construção cognitiva.
Muitos professores se apóiam na gama de recursos satisfatórios que a Internet
possui (P3 e P2), afirmando a necessidade de se fazer presente os objetivos pedagógicos
(P2). Isso deve ser lembrado em consideração justamente pelas informações que possam
ser veiculado por esses recursos. Um exemplo que podemos citar são as páginas de
turismo, que divulgam dados e imagens sobre lugares diversos, que muitas vezes
quando o aluno busca informações sobre determinadas localidades através de
buscadores da internet, podem aparecer e ele acatar de imediato, já que os buscadores
têm como critério para a organização das informações apresentadas o nº de acesso como
definidor da ordem que as páginas eletrônicas irão aparecer, e essas páginas de turismo,
geralmente, vão apresentar os lugares como um cenário atrativo, repleto de belezas e
muitas perfeições, desconsiderando diversas formas espaciais que impedem o
conhecimento real da organização espacial que vier a ser analisada.
Por isso, o professor precisa ter bem claro o conhecimento sobre o que se
pretende trabalhar, não apenas impedir o aluno de acessar sites ditos “impróprios”, mas
os próprios endereços eletrônicos que divulgam geografia, mas uma geografia conforme
afirma Lacoste (1988, pp. 88-89) geografia-espetáculo, ocasional, sem dúvida, de
qualquer forma, caótica, que ao seduzirem os alunos e professores por suas imagens e
recursos, acabam mistificando o conteúdo.
Essa geografia anômala deve ser criticada pelo professor através do seu
posicionamento investigativo, recorrendo sempre à crítica reflexiva como critério de
seleção prévia do que se pretende utilizar em sala de aula.
Houve posicionamentos que levaram em consideração a aproximação dos alunos
aos recursos tecnológicos que muitas vezes estão distantes de sua realidade devido às
questões sociais (P4). Como um dos pilares do programa e sendo a escola uma
instituição considerada como fundamental para a inclusão digital, esse aspecto deve ser

198

levado em consideração como questão de integração do aluno ao domínio de objetos e
ações que formam os arranjos espaciais influenciados pelas dinâmicas globais da
atualidade. Mas voltemos a assinalar que além do contato, sua funcionalidade deve ser
confirmada pela utilização pedagógica, não se deve transformar “aula de geografia com
suporte informático” em “aula de informática no horário de geografia”.
A aproximação aos mecanismos de manuseio tecnológicos deve ser estabelecida
como suporte para o desenvolvimento de práticas educativas, do contrário, ocorrerá uma
subversão da função pedagógica diante da mera formação de alunos adaptados às
tecnologias, capazes de integrarem o mercado de trabalho, uma “passividade
modernizada”. O objetivo principal assumido pelo processo educacional deve ser a
construção do conhecimento e não apenas de competências tecnológicas, essas últimas,
devem ser as condições para o alcance do que é primordial, a apropriação e construção
do conhecimento.
Parafraseando com Silva (2000, p.166), em primeiro lugar devemos considerar o
papel e a função da escola na sociedade, que não é simplesmente a socialização das
novas gerações no contexto das novas tecnologias – a “alfabetização digital” entendida
num sentido restrito: gerar mão-de-obra para o mercado de trabalho cada vez mais
informatizado-, mas a educação do sujeito em nosso tempo, onde a alfabetização digital
seja condição para alcançar a educação do sujeito baseado no espírito de nosso tempo, e
não como a finalidade da educação atual.
Nesse sentido, torna-se importante analisar como se deu os critérios e as formas
de utilização dos laptops em sala de aula:

1

P1

3

2

Não
utilizava

1 aula a cada15
dias.

4

5

6

7

Não

Digitação de trabalhos e
elaboração e
apresentações; melhorar a
pesquisa sobre conteúdos
em sala de aula; melhorar
a participação do aluno.

Não

-

Quadro 9 - Utilização dos laptops pelas professoras
(Continua)

199

1

2

3

4

5

2 vezes por semana

1 aula a cada15
dias.

Sim

Digitação de trabalhos e elaboração e
apresentações; melhorar a pesquisa
sobre conteúdos em sala de aula;
melhorar a participação do aluno; por
determinação da coordenação escolar.

Não utilizava

1 a 3 aulas por
semana.

Não

Melhorar a pesquisa sobre conteúdos
em sala de aula; melhorar a
participação do aluno.

P4

2 vezes por semana

1 a 3 aulas por
semana.

Não

Melhorar a pesquisa sobre conteúdos
em sala de aula; melhorar a
participação do aluno.

P5

Na escola/ - / Presencial

Apropriação
tecnológica

Ruim

P2

P3

P2

P3

Sim

2 vezes por semana

1 aula a cada15
dias.

Sim

Digitação de trabalhos e elaboração e
apresentações; melhorar a pesquisa
sobre conteúdos em sala de aula;
melhorar a participação do aluno; por
determinação da coordenação escolar.

Não utilizava

1 a 3 aulas por
semana.

Não

Melhorar a pesquisa sobre conteúdos
em sala de aula; melhorar a
participação do aluno.

Quadro 9 - Utilização dos laptops pelas professoras
(Conclusão)
Ítens 1. Professores; 2. Quantas vezes utilizava computadores (laboratório) antes do UCA; 3. Com que
freqüência você utiliza os laptops em sala de aula; 4. Você elabora projetos para o desenvolvimento das
atividades com suporte informático; 5. Para que atividades você utiliza o laptop; 6. Os alunos as turmas
em que você leciona levam ou já levaram os laptops para casa; 7. Caso os alunos tenham levado, você
realizou alguma atividade para realização extraescolar.

Mesmo com a disponibilização dos laptops para os alunos, não há utilização
intensa, respeitando a autonomia docente em sala de aula para a definição na utilização.
Cumpre salientar que alguns casos, há menos utilização da informática com os
equipamentos portáteis do que quando havia somente o laboratório de informática (P2 e
P4), o que representa que a disponibilização dos recursos e a inserção da tecnologia nas
práticas educacionais estão ligadas a outros fatores, principalmente, condicionados ao
regimento tradicional das aulas, pois tais atividades com esses recursos envolvem o
abandono de condições tradicionais de aula, esforço intelectual, e possíveis atrasos no
cumprimento do currículo escolar, além, do fato da condição técnico-pedagógica de
manusear plenamente os laptops educacionais.
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A P2 e P4 não consideraram utilizar os computadores com baixa freqüência,
mesmo que seja equiparado ao mesmo período quando se utilizava apenas o laboratório
(P4) ou com menor intensidade do que a utilização do laboratório de informática (P2).
Os outros professores, ao considerarem a baixa freqüência na utilização, reportaram-se
aos aspectos técnicos, como acesso a internet instável e falta de suporte técnico (P3 e
P5), elementos esses assumidos como problemas crônicos do projeto em todas as
escolas pré-pilotos. A P1 creditou o maior entrave à falta de tempo, já que tal atividade
requer abdicar das práticas normalmente realizadas, andamento do currículo, dentre
outros.
Um fator que merece destaque é o fato de quatro professoras (P1, P3, P4 e P5),
afirmarem não realizar projetos para a utilização dos computadores em sala de aula,
apenas a P2, (que havia manifestado anteriormente não ter condição de desenvolver
ações nesse sentido) afirmou que elabora projetos para utilização dos computadores em
sala de aula.
Planejar as atividades, pesquisar, refletir não deve ser visto apenas como uma
questão protocolar, e sim como condição de garantia de que todas as informações e
atividades a serem desenvolvidas terão como finalidade a aprendizagem significativa.
A prática do professor e os conteúdos devem ser planejados e articulados, tendo
essa ação como princípio básico para a promoção do desenvolvimento cognitivo do
aluno e a sua respectiva construção conceitual.
Isso só pode ser realizado pelo professor em consonância com as características
dos alunos, pois ao credenciar tal função aos buscadores da internet e sites privados, se
abdica da função docente e assume-se um papel de condutor ao imprevisto, ao ocasional
e não ao conhecimento. A ação de planejar constitui a possibilidade de estabelecer
vínculos mais concretos entre os conceitos científicos e os conceitos cotidianos dos
alunos, dado a referência que se faz quanto à melhor estratégia didática a ser utilizada
no contexto situado da prática educativa, conforme também manifesta com outros
termos os autores Mauri e Solé (1996, p.411 apud, CASTELLAR, 1999, p.56):
[...] a ninguém escapa o fato de que, em cada situação concreta, são necessários
alguns procedimentos destinados a contextualizar os princípios prescritivos, pelo que
não se pode ignorar a importância que adquire a atividade de planejamento das
intervenções como passo intermediário entre os princípios puramente teóricos e a
prática educativa”.
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Ao serem questionados sobre o motivo de utilização dos laptops em sala de aula,
3 professoras (P1, P2, P5) colocaram a digitação de trabalhos e elaboração de
apresentações, todos enfatizaram a melhora da pesquisa sobre os conteúdos praticados
em sala de aula, a melhora da participação do aluno, e uma (P2) endossou também a
determinação da coordenação escolar como motivo para a utilização.
Para melhor esclarecimento sobre a utilização nas aulas de geografia, indagamos
sobre quais conteúdos eram enfatizados e recursos utilizados com os laptops.

Prof.

P1

Quais conteúdos você
acredita ter uma melhor
abordagem com a utilização
dos laptops?
Todos os conteúdos
Todos os conteúdos

P2
P3
P4
P5

Cartografia e Geografia física
Todos os conteúdos
Cartografia e Geografia
Física

Quais recursos você tem utilizado no ensino de
geografia?

Webquest; correio eletrônico; pesquisas de temas
estudados através de buscadores da internet.
Webquest; Imagens de Satélite; Mapas Interativos;
pesquisas de temas estudados através de buscadores da
internet.
Imagens de Satélite; Mapas Interativos; pesquisas de
temas estudados através de buscadores da internet.
Blogs Educativos; pesquisas de temas estudados através
de buscadores da internet.
Webquest; Mapas Interativos; pesquisas de temas
estudados através de buscadores da internet.

Quadro 10 - Recursos utilizados e conteúdos trabalhados com os laptops

A P1, P2 e P4 afirmaram que todos os conteúdos podem ser trabalhados, e de
certa forma, elas têm razão, pois o que tenderá a determinar a utilização sempre será o
professor, pois as informações e os recursos são extraordinários. Já a P3 e P4,
consideraram a geografia física e cartografia. Esse posicionamento pode ser entendido
como um alento à aproximação dos alunos ao que se parecia distante, não podendo
interpretar essa afirmação apenas sob uma perspectiva de priorização de temas e
fragmentação da geografia.
A dificuldade de um professor em trabalhar a formação do universo, tectônica de
placas, formação de relevo com alunos de 5ª série deve ser considerada. Sabemos dessa
dificuldade, por que nesses casos, muitos fenômenos estão distantes dos alunos.
Havendo tais recursos tecnológicos, o aluno pode se relacionar com o conteúdo de
maneira interativa, realizar simulações, no caso da cartografia digital, estabelecer uma
relação ativa com os mapas e não passiva, ou seja, testar, visualizar, internalizar,
construir, e não apenas decorar.
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Quanto aos recursos, todos afirmaram utilizar pesquisa de temas estudados e
encontrados através de buscadores da Internet, e a P1, P2 e P5 também assinalaram
utilizar a webquest122. Sobre a utilização de Mapas Interativos houve usos por parte da
P2, P3 e P5. As P2 e P3 afirmaram utilizar imagens de satélite, porém somente P4
afirmou que usou de blogs educativos, enquanto P1 ressaltou usar o correio eletrônico.
Foi unânime a resposta dos professores sobre a melhora da aprendizagem com
esses novos objetos, destacando a criatividade, o aumento do interesse e a melhora da
coleta de dados. P1, no entanto, salientou que embora a tecnologia tenha permitido uma
melhora no modo como o aluno recebe o conteúdo, o impacto não mudou posturas,
conforme ela mesma considerou na citação abaixo, ou seja, um posicionamento se
aproximando mais do fato de que o computador é que se adequou a realidade escolar e
não o inverso, que estaria pautado na hierarquização, em uma modalidade
comunicacional

unidirecional

e

não

no

acompanhamento

da

modalidade

comunicacional hipertextual e bidirecional:
A tecnologia favorece a visualização e a forma do aluno receber os conteúdos, porém,
o impacto não foi tão grande. Os alunos interessados se interessaram mais. Os alunos
com dificuldade devido à indisciplina, a falta de estrutura familiar etc., não tiveram
avanço. Se observarmos os resultados efetivos (reprovações, notas vermelhas) não
ocorreram grandes mudanças.

Devemos concordar com a professora quando ela coloca a responsabilidade do
processo educacional também na estrutura familiar, conforme já foi citado nesse
trabalho baseado em Novoa (1999; 2007; 2009) o processo educacional constitui uma
ação muito complexa e incapaz de ser delineada apenas pela ação e responsabilidade do
professor, é um movimento dialético que se estabelece a partir de vários contextos e não
somente o da sala de aula.
Entretanto, será que o pensamento da P1 sobre a não ocorrência de mudança
também pode ser reportado ao fato de que a própria não mudou suas convicções e
ações? Não podemos transferir para os outros as ações que também temos que assumir!
Esse processo não depende apenas do posicionamento do aluno se adequando as
orientações do professor, mas o professor também considerando as características
(internas e externas) dos alunos e seus posicionamentos, como elementos norteadores
122

O conceito de webquest foi criado em 1995, por Bernie Dodge, professor da universidade estadual da
Califórnia, EUA, como proposta metodológica para usar a Internet de forma criativa Dodge a define assim:
"Webquest é uma atividade investigativa, em que alguma ou toda a informação com que os alunos interagem
provém da Internet.” Disponível em: http://webquest.sp.senac.br/textos/oque.
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do processo de construção do conhecimento, e isso requer do professor o abandono de
sua posição hierárquica em sala de aula e adoção de uma postura horizontalizada e
humilde no processo de aprendizagem. Conforme afirma Bachelard (2006, p.169), um
educador não tem sentido do fracasso precisamente porque se julga um mestre.
Também não podemos deixar de assinalar a posição da P3 que nessa pesquisa
pode ser referenciada como boa atitude a ser tomada como referência para prática com
laptops: Colaboração, Interdisciplinaridade e Autonomia dos Alunos, conforme está
indicado nas ações citadas por essa professora e elencadas abaixo:
Fizemos um projeto interdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas e realmente o
retorno foi ótimo. Em cada sala de aula foram criados equipes, as quais criaram blogs
e apresentaram as pesquisas para o grupo de professores.

A P2, P4 e P5, reforçaram a questão do interesse dos alunos e a possibilidade de
utilização de várias linguagens, percebendo no dinamismo e no posicionamento ativo do
aluno na pesquisa como fator de enriquecimento no desenvolvimento cognitivo do
educando.
Percebemos que de uma forma ou de outra, todos notaram mudanças no comportamento
dos alunos (ou de alguns alunos, como diferenciam a P1 e P2), no entanto, propomos
analisar qual foi à mudança dos professores em relação ao currículo, como forma de nos
aproximarmos mais em relação às possíveis mudanças diante da inserção dos laptops
educacionais em sala de aula:

P: Com a inserção dos laptops, foi realizada alguma modificação com relação ao
currículo tradicionalmente utilizado e aplicado?
P1: Acredito na importância do currículo e não vejo necessidade de grandes mudanças.
A tecnologia é e deve ser mais uma ferramenta para que o aluno atinja o objetivo que
está no currículo.
P2: Cumprir o currículo a risca não, porque é preciso trabalhar conforme a
comunidade, e realidade local. O que mudou foi apenas a forma de pesquisar e o
acréscimo de mais um instrumento didático.
P3: Eu acho importante o cumprimento do currículo, pois a formação do aluno está
inserida em algo maior que a sala de aula. O seu conhecimento é que vai determinar o
seu sucesso ou fracasso profissional. Não houve modificação do currículo com a
chegada do computador, ela passou a ser mais um instrumento para o cumprimento do
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currículo tradicional. Acho que existem fatos que estão acontecendo que emperram a
realização de práticas inovadoras do que a mudança do currículo.
P4: Acho o livro didático interessante para o professor poder optar por vários
conteúdos. Agora o computador sem dúvida é uma ferramenta indispensável para a
aprendizagem

por

projeto,

principalmente

quando

a

escola

faz

uma

multidisciplinaridade. O livro didático por si só não inova o currículo, pelo contrário,
continua sendo uma ferramenta velha e ultrapassada.
P5: Não... Eu acredito que o currículo é aquele que será cobrado lá na frente... Sempre
vejo as provas de vestibulares, cursos técnicos para ter a idéia do que está sendo
cobrado. Em geografia tenho tido a preocupação de praticar muito a leitura de mapas,
tabelas... Enfim alfabetizar cartograficamente mesmo... Pois tenho visto essa habilidade
ser muito cobrada... Nas aulas tenho cobrado o relatório, quando entrei na graduação
não tinha o costume de anotar a aula por conta própria. Desde quinta série tenho
cobrado essa prática de meus alunos(as),primeiro de forma compartilhada, ensinando
mesmo, mostrando modelos e depois individualmente. Acredito que o currículo não é
algo pronto e acabado, é algo a ser construído permanentemente no dia-a-dia, aqui no
colégio há participação ativa da comunidade escolar de todos(as) que atuam
diretamente no estabelecimento escolar, além dos educadores e educandos, temos a
liberdade de modificar tudo, na medida em que percebemos que tal caminho está mais
atrapalhando o processo de ensino- aprendizagem, do que ajudando...

Embora a P2 afirme que não se deve aplicar o currículo a risca, e sim articulá-lo
a realidade local, (desejo ou realidade?), ela, assim como todas as professoras,
afirmaram não haver mudanças curriculares, inclusive acreditando na importância do
currículo como mecanismo para levar o aluno a um nível que não fique circunscrito a
sala de aula (P3 e P5) se reportando basicamente aos vestibulares, e conseqüente, o
sucesso profissional do educando. A P5, por exemplo, embora ressalte a necessidade de
estar considerando conhecimentos necessários de geografia aos alunos como
cartográficos, e a concepção de que alguns costumes de estudos devem ser assumidos
para um melhor aproveitamento das aulas, como a realização de relatórios, fundamenta
toda sua prática em função desses mecanismos performativos, numa mistura entre a
manifestação de abertura do currículo para mudanças necessárias com a cobrança futura
de seus conteúdos básicos, o que limita tal flexibilidade.
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Já a P4 faz uma analogia a ser considerada, associando o currículo ao livro
didático (e são mesmos associados!) e acreditando em sua ineficiência na renovação do
currículo, colocando o computador como suporte da possibilidade de mudança
curricular, mediante a aprendizagem por projetos.
Nesse caso, o que se percebe através dos posicionamentos das P1, P2, P4, P5 é
uma adequação dos laptops como recurso de manutenção e não de mudança do
currículo praticado, já que suas preocupações estão mais galgadas no seu cumprimento
e do que no engajamento em sua recontextualização, embora seja parcialmente citada
por algumas das docentes (P2 e P5).
De acordo com Silva (2000, p.23) a interatividade oportunizada por esses
recursos tecnológicos, dentre as diversas possibilidades, surgem como elementos de
disponibilização de redes de conexões e tratamento dos conteúdos curriculares,
significando não-linearidades, roteiros de exploração originais, combinações livres e
criação de narrativas possíveis, eliminando a posição do professor sob a ação do
falar/ditar arraigado ao cumprimento passivo do currículo e reproduzindo essa situação
aos alunos, para se transformar em desenvolvedor de softwares, criando territórios
diversos para a exploração ativa dos alunos, que passam a ser co-autores e dotados da
capacidade de fazerem por si mesmos.
Consequentemente, ao serem perguntadas sobre a mudança na forma de avaliar
os alunos, a P1 foi categórica ao afirma que não houve mudança, o computador apenas
auxilia a compreensão dos conteúdos. As P2, P3, P4 e P5, consideraram terem
modificado a forma de avaliar os alunos. A P2 afirmou levar em consideração o
interesse dos alunos, a P3 considera o resultado das pesquisas e o desempenho
individual de cada aluno, semelhante ao posicionamento da P4. No entanto, acredito que
a postura da P5 que está elencada abaixo, surge como o que aparenta maior mudança na
forma de avaliar o aluno, embora consideremos os objetivos citados anteriormente, no
qual ela considera importante que os alunos atinjam:

A autonomia em buscar soluções, caminhos. Às vezes um aluno(a) não tem mostrado
uma escrita convencional satisfatória, mas estabelece relações daquele conteúdo
trabalhado, buscando sites que completam o assunto... Ora digitando... Ora lendo uma
reportagem... Acredito que é um incentivo, um caminho que deve ser valorizado, até
para que aquela escrita melhore... Pois o inclui, lhe dando oportunidade de mostrar
que entendeu...
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Diante dessas avaliações e constatações diversas, oferecemos neste trabalho um
espaço aos professores para que pudessem opinar abertamente sobre o programa
manifestando as potencialidades, negatividades, o que precisa ser melhorado e revisto.

4.6 Visão geral das Professoras sobre o Programa Um Computador Por Aluno

Como proposta para a finalização da pesquisa com as professoras, foi solicitado
que manifestassem suas opiniões a cerca do programa, nos aproximando de suas
concepções e posicionamento. Primeiramente, apresentamos o objetivo de realização de
uma análise sobre os laptops para posteriormente sugerir a transcrição das opiniões
referente ao PROUCA sob um âmbito mais generalista.
Com relação aos laptops utilizados e os programas nele existentes, nenhuma
professora assumiu um posicionamento totalmente contrários as suas potencialidades
(considerando que P4 preferiu não se manifestar), doravante, fizeram ressalvas.
A P1 considerou que os programas são insuficientes para a realização de
trabalhos com geografia, já que estão relacionados à astronomia e um link para acessar
mapas do IBGE. Isso transparece a visão de geografia que é difundida por esses
organismos que estão adentrando o cotidiano escolar: Mapas e Planetas. Mais uma vez a
necessidade de um professor ativo está em destaque, no intuito de combater essa difusão
de uma geografia anômala. Tanto a P1 quanto a P3 assinalaram não só em virtude da
falta de programas adequados, mas pela gama de recursos disponíveis, que a internet é o
recurso mais utilizado, porém, ambos frisaram os problemas de conexão como
empecilho constante.
Outro fator citado pelas professoras foi com relação à durabilidade da bateria. A
P1 assinalou o tempo curto de duração da bateria permite o uso dos computadores em
apenas um período de aula, precisando carregar logo não sendo possível a utilização por
outro professor. Sobre essa mesma questão, a P3 informa que os computadores tinham
que estar ligados na tomada, limitando sua mobilidade.
A P5 limitou-se a responder que tanto os programas como os laptops para o tipo
de pesquisa que os alunos realizavam, considerando, principalmente, a possibilidade de
acesso a internet, e P2 apenas afirmou a necessidade de melhora.
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Para abordar os questionamentos dos professores sobre o contexto geral do
programa dividiremos as opiniões dos professores em abordagem específicas para
realizarmos as análises uma a uma.
A P1 definiu o PROUCA como “um programa federal de inclusão digital de
professores, alunos e familiares”. Entretanto ela apresentou aspectos diversos ao
pormenorizar sua reflexão sobre o programa, considerando vários fatores, que segundo
ela corroboram para a efetivação de um projeto divergente da proposta defendida. A P1
afirma que embora a idéia do projeto seja boa, a aplicação na realidade invalida seus
mecanismos discursivos. Mais do que uma opinião, mas um desabafo, a professora
alega que há uma defesa do computador como um fim em si mesmo, mas ele não faz
mágica, acreditando haver uma carga excessiva de responsabilidades no ombro da
escola e dos professores, que somados a rotina docente impedem a satisfação do
programa, conforme está descrito a seguir:

A proposta do PROUCA é excelente, mas esbarra na realidade. As pessoas vêem o
computador como algo maravilhoso, mas nele não faz mágica. A sociedade e o poder
público transferem para a escola o papel de resolver os problemas sociais, mas isso
não é possível. O maior entrave é a própria rotina do professor – não temos tempo.
Precisamos pensar, planejar, descobrir maneiras de utilizar o laptop. Precisamos
corrigir e preparar provas, correr para outra escola, cuidar da casa e dos filhos. Somos
responsabilizados pelo aluno que não aprende, pelo aluno sem disciplina. Temos que
nos adequar a novas teorias, elaborar projetos. Agora temos que nos adequar ao UCA,
preparar aulas com o uso da tecnologia, nos falta apoio, capacitações, tempo para
pensar e preparar, recursos prontos, como programas, CDs direcionados à geografia
para possa facilitar e tornar útil o uso dos PCs.

Todos esses questionamentos têm fundamentos. Não podemos ser utópicos em
considerar os computadores como recursos salvadores, eles com certeza não são.
Políticas curriculares tentam justificar sua introdução mediante discursos utópicos,
inclusive ao falar da valorização docente. Porém, ao mesmo tempo em que tentam
conferir tal autonomia, mantém um posicionamento controlador ao não abrir mão de
avaliações de desempenho, o que enclausura o professor ao sistema tradicional, já que
ele sempre será cobrado caso o desempenho não seja atingido.
Também é plausível a indagação da P1 ao assinalar sobre as condições do
trabalho docente. Conforme foi citado anteriormente, “novos recursos, velhos
problemas”.

O computador, no cenário atual da educação, surge como mais uma

responsabilidade da escola. E muitos gestores escolares, visando apenas à visibilidade e
os investimentos estruturais que as unidades escolares podem receber com medidas
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desse tipo, acabam se esquecendo de que os aspetos qualitativos dos impactos da
informática na educação só poderão ser efetivados quando ocorre a priorização da
funcionalidade pedagógica dessas tecnologias, que são incontáveis.
No entanto, devemos ressaltar uma questão já apontada na fala da docente, onde
duas questões merecem ser destacadas. A primeira refere-se à citação de “recursos
prontos”, ao assinalar isso, a P1 se abdica do ato de criar, credenciando que seria melhor
apenas passar. Entendendo toda a conjuntura a que está vinculada e as dificuldades
devido a isso, aceitar recursos prontos significa abrir mão do processo de formação e
sim transmissão. O combate às injúrias que o professor vive deve ser feito não a partir
da submissão as facilidades, ampliando a desvalorização docente frente ao tecido social,
mas sim, na luta por condições melhores para que possamos criar e assumir uma
posição de destaque no processo de criação de saberes.
Embora sabendo da dificuldade, é preciso aproveitar o hibridismo das políticas
curriculares e combater a hegemonia dominante e não solicitar maiores facilidades ao
seu cumprimento, como um processo de descomplexificação da ação docente.
Aproveitando essa última análise, podemos reforça tal questão pelo fato de que a
professora em nenhum momento se menciona como responsável, mas sim como vítima.
O professor está tão acostumado com sua rotina e também indignado, que sua prática
acaba sendo mistificada, um fenômeno de ocorrência natural, apenas praticável e nunca
questionado. Tal posicionamento não contradiz sua opinião, pelo contrário, foi uma das
professoras mais coerentes com suas convicções, mas ao mesmo tempo em que ela
indaga a necessidade de mudança por parte dos outros (e que é necessário!) esquece que
sua própria ação constitui um obstáculo para que a mudança ocorra, pois o mesmo
sistema educacional de que ela reclama é o que ela faz parte e prima pelo seu
cumprimento (pois afirmou que o currículo não deve mudar, mas sim ser cumprido).
Por fim, a P1 considerou a incredulidade na continuidade do programa,
relacionando tal motivo devido ao custo do programa, a fragilidade dos equipamentos e
ao próprio tratamento que o programa tem recebido, considerando que ante os interesses
educacionais, existem os políticos e financeiros, pois conforme a P1 relata

O laptop é um recurso caro e delicado. No período em que foi utilizado na escola,
apresentou muitos defeitos e já foram trocados por novos. Penso que o projeto, na
maneira que acontece, não deva durar muitos anos [...]. Além disso, existe a questão
dos interesses políticos e empresariais [...].
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Ao mesmo tempo em que ela cita as questões financeiras, assumindo (em tese)
um posicionamento crítico, ocorre uma contradição (mas seguindo o mesmo viés
defendido constante pela professora, não mudar, mas reproduzir, cumprir!), pois ao
solicitar apenas softwares prontos, está fazendo menção a produtos, contrariando um
processo mais social e democrático das redes de colaboração e criação. Nesse caso,
assumir esse posicionamento, ante uma crítica, pode ser um alinhamento à
mercantilização da escola e do conhecimento devido à comodidade.
Conforme assinala Berbat (2008, p.155) o entendimento dos mecanismos
referentes à prática educativa emancipatória não é espontânea, mas ocorrem mediante
processos contínuos de descobertas, de transformação das diferenças de nossas práticas
cotidianas, não se limitando ao aos limites da sala de aula, tampouco, a reprodução de
softwares proprietários.
A P2 ao analisar o programa apontou que houve muita dificuldade de adaptação
no início, mas em nenhum momento ocorreu repulsão quanto ao novo. Segundo ela, um
dos maiores problemas do programa se dá pela necessidade de aprimoramento dos
programas e modernização dos laptops.
Essa informação surge justamente em contato com o que a P1 assinalou, “os
interesses empresarias”. Essa necessidade de aprimoramento e modernização será
constante, e perpendicularmente, os professores terão que se vincular aos cursos e sites
fornecidos pelos fabricantes do ramo de informática, verdadeiras indústrias do ensino.
Isso se apresenta como um mercado em potencial, que tende a crescer e por em risco (e
já está colocando!) os interesses pedagógicos, que deveriam estar em primeiro lugar na
prática e não nos discursos de legitimação.
A P2 acredita na importância do programa e o define a partir de 3 proposições:
“um programa federal de inclusão digital de professores, alunos e familiares”, criar
competências tecnológicas nos mesmos e melhorar o sistema educacional brasileiro,
através da renovação dos recursos tecnológicos existentes na escola, capacitação
docente e aprendizagem.
De certa forma, dado o diálogo que realizamos, podemos considerar que tal
afirmação está mais focada no discurso do projeto em relação ao que ela realmente
pensa sobre o programa, ou levando em consideração a importância desses recursos em
um cenário global, já que afirmou que os conhecimentos tecnológicos serão os
definidores dos incluídos e excluídos da sociedade e do trabalho.
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De certa maneira, a P2 acredita que o projeto é bom, porém nem todos
participam com prazer e quase sempre não tem internet. Seu posicionamento pode ser
embasado pela sua própria carga-horária, (20h semanais; trabalha em uma escola, o que
seria ideal, mas atualmente impossível para todos), mas de certa forma ela tem razão,
para mudar algo não basta criticar ou se afastar, mas sim se apropriar da situação,
entender seus fundamentos e através da reflexão sobre os mesmos, propor mudanças.
A P3 critica o programa, principalmente considerando as questões técnicas e de
infraestrutura. A falta de apoio ao professor, instabilidade do acesso à internet, falta de
tomada nas salas, a obsolescência dos computadores e uma infraestrutura física escolar
incompatível com a proposta, são critérios colocados por ela impedem o sucesso do
projeto. E não há como não impedir. Mesmo que não se deva definir a experiência como
um fim nas próprias tecnologias, elas são as bases para as construções de práticas
inovadoras.
Ela argumenta que essas como se não bastasse os computadores serem
obsoletos, muitos estão danificados, onde os próprios professores tentam se mobilizar
para consertá-los, o que tem complicado os experimentos. A P3 ainda afirma que só foi
possível utilizar os computadores em sala de aula pela pelo empenho dos alunos e
reivindicação dos professores.
No entanto, o que foi impressionante (para não dizer contraditório!) é que ao ser
proposto sua definição sobre o programa, mesmo alegando o enfrentamento desses
problemas, apontou que o PROUCA se caracteriza por ser “um programa federal de
inclusão digital de professores, alunos e familiares, criar competências tecnológicas nos
mesmos e melhorar o sistema educacional brasileiro, através da renovação dos recursos
tecnológicos existentes na escola, capacitação docente e aprendizagem”, um
posicionamento mais alinhado ao discurso do que com a prática vivenciada. Em um
momento que buscamos esclarecer experiências, um posicionamento favorável ao
insatisfatório pode legitimar a sua satisfação, mesmo que em bases precárias.
A P4 considerou que o programa proporcionou o retorno do interesse do aluno e
acredita que o ponto negativo se dá pela demora em se realizar um programa dessa
maneira, que possibilita novas ferramentas de aprendizagens e a aproximação desses
recursos aos alunos e familiares que não possuem condição de obtê-los, definindo o
PROUCA como “um programa federal de inclusão digital de professores, alunos e
familiares, criar competências tecnológicas nos mesmos e melhorar o sistema

211

educacional brasileiro, através da renovação dos recursos tecnológicos existentes na
escola, capacitação docente e aprendizagem”, conforme os outros professores já citados,
mas, fazendo jus a seu posicionamento quanto à importância dos alunos aprenderem a
manusear esses recursos, acreditando que o programa também visa transformar a sala de
aula em um laboratório de informática, pois, P4 considera que pode ocorrer
uma melhora significativa através dos alunos, pois nem todos têm acesso à
informática em suas residências. Os alunos que não têm acesso à informática em suas
residências podem aprender usar o computador através de pesquisa, o que os torna
mais interessados nas aulas.

A P5 ressaltou o protagonismo e entusiasmo do aluno, tanto em relação ao aluno
monitor, que além de auxiliar o professor, auxiliavam os alunos, estabelecendo elos de
colaboração mais fecundos como também a estruturação e responsabilidade de cada um
ao trazer e levar os laptops para casa diariamente (ressaltando que ela havia afirmado
que seus alunos não haviam levado os laptops para casa) gerando a condição de incluir
digitalmente os alunos e suas famílias.
Porém ela se manifestou contrária em estabelecer uma definição sobre o
programa, pois, mesmo acreditando nas potencialidades e importância das TICs, afirma
ainda ter certa resistência se tratando da dinâmica em sala de aula.
De certa maneira, esboçou uma definição mais em tom de dúvidas, acreditando
que mesmo percebendo a importâncias dos laptops para o aluno na sociedade atual, a
necessidade de mudanças de métodos de ensino, manifesta dúvidas sobre como se
apropriar das informações veiculadas na internet sobre geografia para ampliar seu
conhecimento (mas focando vestibulares e outros mecanismos avaliativos) e sobre
quem arcará com o suporte financeiro e técnico de um projeto como esse, salientando a
preocupação com a sustentabilidade do projeto.
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5 Á GUISA DE CONCLUSÃO

A realização dessa pesquisa não compreende a finalização da discussão referente
à problemática abordada, mas um estágio de investigação alcançado provisoriamente, o
que nos instiga a aprofundar ainda mais nossas reflexões a fim de alcançar certezas cada
vez mais profundas. Portanto, as conclusões surgidas são resultados de um percurso
inicial de investigação referente ao PROUCA e demais aspectos da informatização
educacional, com ênfase nas visões dos docentes de geografia participantes dos
experimentos-pilotos, a partir dos diversos contextos que envolvem a educação,
analisadas sob uma visão integralista, ampliando as discussões e aprofundando as
pesquisas referentes a essas mudanças estruturais, didático-pedagógicas, políticas e
formativas referentes à informatização do ensino, englobando a relação entre a educação
escolar brasileira e as TICs, principalmente no bojo da geografia, que ainda se encontra
incipiente nessa discussão.
Podemos assinalar que o trabalho ora apresentado trouxe análises consideráveis
sobre o processo histórico de surgimento e os respectivos impactos das TICs nas
diversas escalas socioespaciais atuais, a dimensão da utilização e influências possíveis
na estrutura educacional brasileira. Essa questão foi trabalhada baseada na compreensão
da dinâmica das experiências nacionais e internacionais, que serviram tanto como base
para estruturação dos programas nacionais, como também fundamentaram análises
comparativas referente aos componentes das políticas brasileiras de informatização
móvel da educação pública, como é o caso do PROUCA.
As questões referentes ao surgimento das TICs em rede assumem uma
complexidade que vai além de uma mera substituição técnica, mas uma mudança de
pensar/fazer atual. Novas possibilidades tecnológicas passam a convergir com as novas
necessidades e ações cotidianas, tanto no espaço concreto como no ciberespaço. Essa
reciprocidade se dá inclusive na espacialização da segregação social, onde é possível
visualizar o acesso as TICs como um novo mecanismo de clarificação da condição
periférica de muitas pessoas e nações no espaço também no ciberespaço.
Sem dúvida nenhuma, consideramos o ciberespaço como espaço de produção
social do conhecimento, e como tal, conforme assinala Pires (2002, p.18) deve ser
entendido como patrimônio da humanidade, e deve ser partilhado para usufruto de todos,
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para contribuir e ampliar o universo dos interesses e das conquistas da sociedade humana.
Para isso, é preciso dotar a sociedade de condições para explorá-la conscientemente e
contribuir para sua expansão social e intelectual.

Dotar a população de condições de acesso à informação em sua plenitude
compreende o manuseio técnico, capacidade de manipulação de dados, hierarquização e
criação de conteúdos, entendimento do contexto social de surgimento e expansão das
tecnologias em rede, o que passa a compor uma das tarefas da esfera púbica e recai
fundamentalmente sobre a responsabilidade da educação.
Concordamos com as constatações elencadas no Mapa da Exclusão Digital
(2003, p.80) onde a melhor forma de combater o apartheid digital em longo prazo é
investir diretamente nas escolas, de modo que os alunos possam ter acesso desde cedo
às novas tecnologias, inclusive pelos impactos positivos quanto as melhoras
substanciais do desempenho escolar e da inserção trabalhista futura dos estudantes de
hoje, mas também pela explicação desse fenômeno social de mudanças geográficas da
sociedade global sob qual os alunos e as escolas estão inseridos, transparecendo as reais
causas desses fenômenos que não ocorrem com mera naturalidade e cabe aos alunos
simplesmente se adequarem e integrarem a ele por se tratarem de objetos constitutivos
do cenário mercadológico atual, mas compreender e auxiliar formas de apropriação
social das metamorfoses tecnológicas vigentes.
A relação dessas tecnologias com a educação tem sido ao longo das últimas
décadas discutidas amplamente, seja através de concepções referentes às novas
necessidades de mercado de trabalho, sendo utilizados como elementos pertencentes a
dinâmicas políticas de remodelação da educação a um contexto mais performativo e
empresarial,

ou

sobre

ensino/aprendizagem,

as

por

possibilidades
vezes,

de

apresentando

ampliação

do

processo

de

metodologias

distintas

de

utilização/aplicação pedagógica (LOGO – Construcionismo; CAI – Behaviorismo;
NTICs – Práticas Interativas).
No entanto, foi possível constatar que essa problemática suscitaria um repensar
da realidade educacional atual, onde muito mais que acreditar ((ciber)utópicamente) na
tecnologia como um fim em si mesmo, é necessário integrá-la a um movimento de
transformações na educação que pode ser por esses artefatos potencializados, evitando
os riscos de subutilização que muito foi realizado historicamente (e ainda ocorre) e
abordado pela presente pesquisa.
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As análises preliminares das experiências internacionais revelaram resultados
importantes. Considerando o caso dos EUA, foi possível perceber que os aspectos
mercadológicos, embora ampliem o processo de inovação dos recursos tecnológicos,
acabam muitas vezes acompanhando uma situação de desencontro com as questões
educacionais no âmbito da ampliação do sentido do aprender perante a mudança do
processo de construção do conhecimento utilizando a informática, já que a apresentação
e adoção de produtos, fundamentados em resultados que favoreçam a adoção de
determinada tecnologia (uma espécie de marketing educacional) e na aposta exacerbada
no potencial tecnológico ganham a centralidade, e não a reformulação do processo
educacional praticado com ênfase exclusiva na aprendizagem.
No caso da França, embora sustentando uma visão política mais nacionalista e
territorialmente abrangente, não deixa de considerar questões mercadológicas nos
primórdios de seus planos iniciais de informatização educacional, principalmente
referente à formação de mão de obra e fortalecimento industrial no setor de informática
nacional, onde a educação acaba sendo encarada diante de um paralelismo a essas
questões e não enfatizada. A própria questão da formação docente para o manuseio das
novas tecnologias, principalmente na década de 80, englobava um caráter mais
tecnicista e até economicista do que didático-pedagógico.
Mesmo tendo iniciado nos últimos anos um processo de adoção e espacialização
de serviços educacionais utilizando ferramentas interativas e espacialização das redes
ciberespaciais educacionais, ainda não foi possível constatar resultados efetivos, embora
deva ser considerado que está em processo de construção/ampliação e fortalecimento de
uma rede de cooperação educativa, consolidando a construção coletiva do conhecimento
e um aumento da disponibilização dos serviços educacionais no território francês.
Isso reporta a necessidade de nos próximos anos, aprofundar os estudos sobre
essa temática para aferir os resultados desse processo, caracterizado por se tratar de um
movimento que cresce por todo o continente europeu, em especial, na União Européia,
que dentro do projeto de Aprendizagem ao Longo da Vida, elaborou o Comenius,
possuindo dentre as diversas ações, os seguintes objetivos principais:
Melhorar e aumentar a mobilidade de alunos e de pessoal docente em toda a UE;
Melhorar e aumentar as parcerias entre escolas de diferentes Estados-Membros, com
pelo menos três milhões de alunos que participam em atividades educativas conjuntas
até 2010;
Incentivar a aprendizagem de línguas, conteúdos baseados nas TIC, serviços
inovadores, e melhores técnicas e práticas de ensino;
Melhorar a qualidade e a dimensão européia da formação de professores;
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Melhorar as abordagens pedagógicas e gestão escolar.123

A maior parte desses objetivos, principalmente os relacionados à mobilidade,
parcerias

entre

unidades

escolares,

trocas

de

dados

culturais

e

profissionais/educacionais, preterindo uma melhora abrangente da educação europeia,
envolvem a elaboração e estruturação de uma rede telemática de cooperação social a
nível continental, fortalecendo os laços culturais e intelectuais, ampliando a qualidade
da educação européia a partir do compartilhamento de experiências e conhecimentos,
buscando uniformizar os índices educacionais dos países da U.E., fortalecendo os laços
de proximidades entre os alunos através da educação suportada pelo ciberespaço. É
preciso estabelecer pesquisas sobre essa ação para mensurar os impactos oriundos dessa
extensão dos serviços educacionais e qualidade do ensino através do ciberespaço
europeu, para saber se a recontextualização desses objetivos em cada Estado-Nação
componente da U.E tem sido acompanhada de um processo de melhoria qualitativo da
educação ou como impulsionador de novas tecnologias de políticas globais atuais.
No Brasil, considerado influenciado pelas experiências internacionais analisadas
(EUA e França), mas tratado como experiência distinta, ocorreu à constituição de um
cenário de similaridades e divergências.
Cada recorte espacial apresenta características únicas e relevantes na
consolidação de qualquer política que pretenda promover mudanças nas estruturas que
mantém os fluxos sociais de determinada sociedade, em determinado segmento, como
ocorre com a educação. No caso do Brasil, as divergências com outras experiências
internacionais ocorrem pelo próprio fato da educação ser afeta pelas problemáticas
sociais existentes na realidade de boa parte do público-alvo abarcado pelas escolas
públicas.
Não desconsiderando os problemas sociais existentes nos EUA e França, no caso
do Brasil, eles apresentam índices bem mais agudos, o que nos possibilita afirmar que
qualquer projeto educacional que pretenda ser tão amplo quanto o PROUCA, acaba se
tornando sociopolítico, e não apenas educacional, e como tal, acaba se relacionando
com uma complexidade muito maior do que apenas o aparelhamento das escolas e
transposição de experienciais internacionais, por mais efetivas que tenham sido.

123

Para ter mais informações sobre o Projeto da U.E. sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida e o Comenius
ver http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm.
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Parafraseando com Stahl (1997, p.309) qualquer mudança dependerá da
capacidade de análise e adoção de princípios, estratégias e técnicas mais adequadas às
condições da realidade escolar, vista em seu contexto mais amplo, que considera
também o processo de informatização da sociedade atual.
O processo de contextualização de tais políticas à realidade brasileira deve ser
considerado como primeiro critério na elaboração de programas semelhantes aos
experimentados em outros países, principalmente, quando o contexto territorial de
realização não possui problemas sociais como os enfrentados pela a educação pública
brasileira. É preciso pensar essa situação como um encontro dialético entre uma
concepção internacional de informatização da educação com uma concepção local que
reúne elementos de uma lógica interna envolvendo a cultura, sociedade, política,
estruturas institucionais e geográficas, ou seja, um processo de “convergência
complexa” entre o macro e o micro na elaboração e (re)contextualização dos programas
educacionais.
Iniciado com experiências acadêmicas isoladas, a informatização educacional a
partir da década de 80 se retirou da circunscrição exclusivamente acadêmica para
também assumir pauta nas discussões políticas de implementação de planos nacionais
educacionais de informática na educação brasileira. Através de ações intersetoriais e de
caráter nacionalista e decisoriamente restrito e sigiloso, foi iniciado o processo de
integração das tecnologias informáticas à estrutura escolar da educação básica. Planos
como o EDUCOM, FORMAR e PRONINFE, orientados cientificamente por IES
públicas a partir de laboratórios e departamentos acadêmicos específicos, construiu
importantes bases teórico-metodológicas à ampliação da informatização educacional
brasileira, que também foi dotada de um ideário político de atendimento de demandas
mercadológicas, principalmente voltada ao fortalecimento do setor nacional de
informática (mão de obra e comercialização), amparado pela reserva de mercado, o que
representou um distanciamento parcial dos objetivos discutidos pelas comunidades
científicas e propostos nos seminários ocorridos para fomentar a elaboração de
programas de informática na educação e se aproximou das experiências internacionais
analisadas.
Após a abertura do mercado nacional de informática no início da década de 90,
com uma nova percepção política impingida por preceitos agora neoliberais, também
houve uma relação intrigante entre a passividade do governo federal perante um
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tecnicismo exacerbado das empresas de informáticas, e o posicionamento crítico de
alguns pesquisadores que já demonstravam a necessidade de valorização intelectual
docente na elaboração de metodologias mais condizentes e criativas perante a realidade
brasileira que deveria ser menos reprodutivista.
Situamos aí o que Raquel de Almeida Moraes denominou de parelelismo onde
em uma visão geral ocorre a relação com aspecto concentrador e centralizador do
capitalismo no território nacional, ao mesmo tempo em que, especificamente se
restringem aos delineamentos político das elites brasileiras.
Esse “paralelismo”, numa ótica geral, deve-se às características históricas que deram
origem às novas tecnologias, as quais expressam um modo de organização material e
cultural da existência humana - capitalismo - essencialmente concentrador e
centralizador de riqueza, poder e conhecimento. Aplicado à gestão do processo
decisório da informática e educação no Brasil, essa lógica geral propicia base de
sustentação política apenas aos atores que direta ou indiretamente se beneficiam com
os bens que a informática proporciona, afastando do processo os que dela não são
proprietários, material e, ou culturalmente. Numa ótica específica, esse “paralelismo”
tem fundamento no caráter restritivo da dinâmica do jogo político brasileiro, o qual
que tem historicamente alijado do processo de definição e avaliação de políticas
públicas, amplas camadas da população (MORAES, 2006).

Portanto, torna-se importante considerar algumas constatações importantes em
relação aos aspectos estruturais, políticos, docentes e pedagógicos referentes ao
movimento histórico de informatização brasileira.
A espacialização das estruturas tecnológicas impediu qualquer situação
consistente e efetiva de integração da informática na educação no âmbito nacional,
principalmente, com relação ao PRONINFE e PROINFO, já que a cobertura territorial
dos recursos tecnológicos limitou a realização da política a um número aquém da
abrangência dos objetivos iniciais. No entanto, movimentou e consolidou um
importante ramo mercadológico da informática, principalmente na década de 90, onde
não estavam difundidos os softwares livres, havendo investimento nos softwares
proprietários, o que acarretava um gasto maior com aquisições, atualizações e licenças.
Quanto à política, a concepção de uma proposta nacional deve ser pautada em
um planejamento de ações integradas e descentralizadas, pois a continuidade e
espacialização local de estruturas e serviços não podem seguir uma estrutura
verticalizada de implementação, dada a situação de desconhecimento das necessidades e
particularidades locais. Essa situação é evocada não como uma alternativa de
fiscalização, mas de estruturar ações menos homogeneizantes e mais heterogêneas,
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conservando objetivos gerais comuns, mas adequando-se as necessidades locais
pertinentes.
Outra questão percebida foi que embora ocorra a impressão de uma continuidade
política referente à informatização escolar é preciso estabelecer uma relativização. Os
elementos componentes das políticas sofreram alterações que representam um processo
evolutivo contínuo, inclusive a adoção de novos equipamentos, ideologias, formas de
espacialização e metodologias.
O grupo de pesquisadores envolvidos nas políticas de informatização
educacional brasileira também constitui uma continuidade nas pesquisas sobre
informática na educação desde os primórdios desse processo no Brasil, embora mais
afastados do cenário decisório das políticas educacionais em relação à década de 80.
Entretanto, as escolas que participam de determinadas políticas, necessariamente, não
apresentam a mesma continuidade, o que poderia revelar um desencontro entre as
demais estruturas institucionais e as unidades escolares.
Um exemplo da situação supracitada é percebido, por exemplo, na escola
Luciana de Abreu-RS, que acaba recebendo primeiramente a informatização móvel do
PROUCA sem antes ter havido contato com nenhum outro plano nacional de
informática que pudesse constituir uma base para a realização práticas antecessoras,
dotando os profissionais de maior proximidade às tecnologias, fundamentando ações
pedagógicas futuras.
Essa constatação se tornou importante porque percebemos que muitas das
dificuldades decorrentes foram justamente a falta de domínio das tecnologias, em
especial, no âmbito pedagógico, e se ocorresse uma continuidade política nas unidades
escolares, a possibilidade de diminuição da insegurança seria maior, embora também
ressaltemos outros fatores fundamentais para que ocorra o fortalecimento da segurança
na elaboração de práticas baseados nas tecnologias informáticas. Sem dúvida nenhuma
isso conferiu maiores desafios e importância ao processo de capacitação docente.
Os aspectos docentes e pedagógicos devem ser considerados como questões
centrais, imprimindo uma necessidade de abordagem pelas IES em diálogo constantes
com as unidades escolares. A relação entre essas duas instituições não podem ser
dicotômicas e hierarquizadas, tampouco a formação docente pode ser meramente
científica ou tecnicista, descontextualizadas da área de atuação profissional. A busca da
escola como lócus de validação científica, e a ação docente como fundamento básico a
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essa validação são fundamentais, o que envolve o aprofundamento da relação entre os
conhecimentos científicos e pedagógicos, e o estudo de caso, tanto de sucessos como de
insucessos de diversas realidades escolares, o que nortearão o direcionamento dado à
funcionalidade da integração da informática na educação.
O que estamos tecendo são argumentos de associação entre Universidade e
Escola, e uma das formas de isso acontecer é tornar a prática investigativa em um nexo
de união entre ambos, a partir da associação da pesquisa como uma práxis docente. A
IES utilizando a pesquisa como recurso de aproximação das especificidades do
cotidiano escolar; como potencializadora da ação docente crítica e reflexiva; como
consolidadora de parâmetros reestruturadores dos currículos das IES diante dos
resultados alcançados no desprendimento do esforço investigativo, dando condição ao
professor de vivenciar uma ambiência que poderá ser recriada durante a sua própria
prática docente em sala de aula.
Apontamos essa questão por concluirmos, após a análise de todos os programas
de informática na educação, a existência da necessidade de combater o que vem sendo
percebido nas políticas como “discurso gasoso” (NÓVOA, 2009, p.11-12) que ocupa
todos os espaços de discussões sobre a formação e eliminam qualquer engajamento na
estruturação de propostas de formação baseada na profissionalidade docente que não
pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor, e não somente
acreditar em momentos de mera aquisição de competências, mas abordar o trabalho
escolar, o papel do professor nos processos formativos, a cooperação profissional, a
função docente na aprendizagem dos alunos e sua responsabilidade social, integrando as
tecnológicas e conhecimentos técnicos necessários a essas dinâmicas formativas.
A informatização móvel, embora compreenda uma fase de todo um processo
histórico de introdução da informática na educação, merece uma atenção especial
devido a suas particularidades técnicas, políticas e pedagógicas.
Analisando preliminarmente as experiências dos EUA, foi possível notar uma
inicialização de projetos agregando laptops comerciais à educação. Embora não fossem
exclusivamente educacionais, os impactos em alguns desses experimentos não
envolviam simplesmente as potencialidades dos computadores portáteis, mas também:
- os elevados custos comprometem os programas, já que as iniciativas eram realizadas
mediante acordos dos Departamentos Educacionais e/ou escolas com empresas privadas
do setor de informática, onde em alguns casos, ocorreram também estímulos de
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governos estaduais. Essa situação muitas vezes considerava a destinação de alguns
custos aos pais, havendo estratégias empreendedoras de facilitação do custeio. Os
softwares livres aparecem como fundamento essencial para realização de programas
desse gênero, diminuindo consideravelmente o orçamento dos projetos e aumentando a
possibilidade de sustentação técnica e financeira, favorecendo uma manifestação contrahegemônica do monopólio dos softwares privados no setor educacional, promovendo o
fortalecimento da apropriação social dos benefícios das novas tecnologias, tanto pela
valorização das redes de cooperação social que fundamentam os softwares livres como
a possibilidade mais efetiva de sustentação de projetos educacionais de informatização
escolar devido à diminuição de custos.
- a formação docente deve ser contínua e o processo de integração da informática deve
ser paulatino, principalmente, quando se propõe uma mudança no paradigma
educacional do falar/ ditar, para o de compartilhar/construir coletivamente. Isso envolve
a apropriação técnica e pedagógica, trocas de experiências e reestruturação curricular.
- os laptops devem ser direcionados à educação, tanto com relação à ergometria, quanto
aos softwares utilizados, enfatizando o aprendizado como centralidade e não a
aproximação dos jovens às “ferramentas de trabalho da modernidade” apenas, ou como
meros “clientes” de um mercado em expansão. Ocorre que o educacional deve per ser o
mercadológico e não a educação sucumbir aos ditames empresariais.
A idéia envolvendo o surgimento de um laptop exclusivamente educacional,
embora ocorrendo paralelamente ao surgimento de um novo nicho mercadológico de
informática, foi um avanço referente a projetos de informatização educacional a nível
mundial, principalmente pelo barateamento dos custos dos objetos e adoção de
softwares livres, possibilitando aos países em desenvolvimento adotarem projetos nessa
temática, que podem, junto ao um movimento generalizado de transformação na
educação, potencializar os resultados positivos.
No entanto, a questão envolvendo a concorrência mercadológica não pode ser
desconsiderada, visto que essa situação pode transparecer um processo de utilização do
espaço escolar como um espaço econômico, de veiculação de padrões econômicos e
financeiros de concorrências. Ao mesmo tempo, o fato de ocorrer uma mudança no
segmento de elaboração dos objetos técnicos ao setor educacional não pode totalizar em
si todas as necessidades de mudanças que compreendem a educação brasileira.
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A pesquisa sobre o PROUCA possibilitou algumas constatações, que nos
permitiu assinalar a política como a mais audaciosa no setor de informática na educação
em termos de estruturação, planejamento de ações, perspectivas de ações docentes e
mudanças pedagógicas e curriculares necessárias, bem como a própria dinâmica em sala
de aula (discente, docente e material), mas é preciso refletir sobre os impactos
decorrentes de sua realização na educação básica brasileira a partir das experiênciaspilotos.
As escolhas dos laptops e os processos formativos imprimiram uma variação nas
experiências, entretanto, determinadas questões foram comumente notadas ao
analisarmos os relatórios e realizarmos pesquisas exploratórias, podendo ser divididas
da seguinte maneira: estrutural, política, formação profissional, questões pedagógicas.
A infraestrutura foi um empecilho em todas as experiências realizadas. Quando
se pensa na informatização móvel, deve ser considerada a estrutura em rede, condição
básica para a mobilidade e acesso a conteúdos diversos e diálogos interativos dos atores
escolares através do ciberespaço. No entanto, o que foi percebido é um descompasso
entre o nº de usuários existentes na realização das experiências-pilotos e a capacidade
de suporte de usuários das redes telemáticas e sua respectiva abrangência territorial,
limitando, em vários elementos, as experiências realizadas. A carga de energia e o
limitado nº de laptops em relação ao quantitativo de alunos se tornou uma constante
negativa, principalmente quando se realizava experiências a partir do compartilhamento
de laptops por turmas ou turnos.
Outro aspecto estrutural considerado foi à questão envolvendo a carência no
suporte especializado, tanto em relação à manutenção dos laptops quanto à renovação
de softwares, gerando limitações e constantes paralisações das experiências.
O quadro político, mesmo estabelecido a partir de um plano de ação bem
definido, ainda precisa considerar uma maior dinâmica de atuação mediante uma
relação mais próxima entre as escalas políticas, tal como foi possível notar no município
de Piraí-RJ, onde o PROUCA foi assumido como política pública local. Houve uma
tentativa de replicação da experiência piraiense em Palmas-TO, mas com certa
hierarquização, pois no caso tocantinense, o poder estadual ainda determina as ações do
projeto na escola.
Assumir o PROUCA como política pública foi importante pelo fato de que
outros aspectos estruturais relevantes além dos laptops móveis que são doados pelo
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governo federal, acabam sendo viabilizados pelo governo local. As unidades escolares
que não tiveram esse apoio do poder público local mais efetivo enfrentaram maiores
problemas estruturais (rede de acesso a internet, material de armazenamento e
carregamento dos laptops, climatização, adequação do mobiliário escolar e etc.).
Cumpre salientar, entretanto, que a escola não constitui apenas um espaço de
materialização de políticas verticais e visualização de resultados quantitativos que
podem referenciar a qualidade de tais políticas, mas considerá-la como instituição
política de realização efetiva dos experimentos-pilotos, o que deve ser considerado com
maior relevância na elaboração de novas ações, englobando todos os atores, ou seja, a
participação da estrutura escolar é fundamental para o planejamento de ações que
venham se aproximar das possibilidades e necessidades escolares, valorizando a
experiência cotidiana e buscando através dessa ação, integrar as tecnologias dentro de
uma contextualização mais coerente com a realidade concreta das escolas.
A formação profissional assume um lugar estratégico, pois determina a
consolidação da autonomia e emancipação dos atores que compõem as unidades
escolares e instâncias envolvidas com a gestão do programa. Nesse caso, o que está em
questão é uma relação de maior proximidade entre a escola e os grupos de profissionais
acadêmicos determinados para orientarem as escolas-pilotos e não somente a relação da
escola com técnicos das empresas de informática fornecedoras de equipamentos e
serviços especializados.
A IES deve estar no centro dos processos formativos e estabelecer uma relação
mais recíproca com as escolas. A formação deve fazer menção à diversidade de
profissionais em ação dialógica, considerando os contextos de experiências e ações
profissionais, estabelecendo trocas e fortalecimento de abordagens multidisciplinares. A
pesquisa constatou que a presença de pedagogos e professores específicos de cada área
atuando multidisciplinarmente nos processos formativos e no apoio à prática docente
surge como necessidade, e que a função de multiplicador não pode abarcar toda a
orientação do processo formativo dos profissionais escolares.
Isso vai de encontro à afirmação de Stahl (1997, p.302), que indica que os
professores precisam estabelecer o quê, como, onde, por quê, para quê, a quem e para
quem servem as novas tecnologias, e só então fazer uso delas, um uso consciente e
responsável, ou seja, por em prática, técnicas de pesquisa para estabelecer um reflexão
crítica dos recursos tecnológicos e sua integração às escolas.
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A autora (1997) salienta essa afirmativa considerando justamente que os
professores só podem estar aptos a desenvolver ações efetivas com as NTICs se
apropriarem de:
- Sólida formação inicial – integração das tecnologias com os conhecimentos
concernentes ao processo educacional, que inclui tanto os conhecimentos específicos de
cada campo do saber, conhecimentos pedagógicos, a filosofias, sociologia, psicologia,
história e outras, quanto à reflexão das atividades cognitivas, considerando as estruturas
e processos concernentes a construção do conhecimento (relação entre as estruturas
internas e externas que solidificam os conhecimentos cotidianos).
Percepção clara do contexto sócio-político-econômico-cultural – característica
fundamental de um professor consciente e crítico, que situa as novas tecnologias tanto
como objeto de compreensão do movimento de mudanças socioespaciais atuais como
integra esses recursos como ferramentas de potencialização pedagógica. Ao mesmo
tempo, consideramos essa questão, pelo próprio entendimento docente que percebe a
escola num contexto maior no universo da educação, situando-a na sociedade atual,
abordando os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, inserindo a prática
docente no âmbito social de aproximação do aluno a consciência crítica da sociedade
em que ele vive.
Busca de constante autoaperfeiçoamento – a ação docente diante de uma percepção de
saber construído e não meramente transmitido, do professor como profissional de
orientação da construção do conhecimento, que pode ser construído pela troca de
experiências e diálogos diversos, entendendo a sua ação prática como objeto de reflexão
para futuras ações que venham a fortalecer o potencial educativo de sua prática.
Considerando o aluno como ser ativo da aprendizagem.
Aceitação e uso de inovações – não querendo adotar uma concepção tecnófila ou
tecnófoba, acreditamos no papel fundamental que as tecnologias podem incitar a
aprendizagem, desde que o professor que as utilize tenha como base o reconhecimento
da diversidade teórico-metodológica e as particularidades e necessidades do públicoalvo; trabalho colaborativo; flexibilidade; variabilidade de meios tecnológicos diante de
objetivos específicos; ambientes co-autorais, adesão de um currículo mais complexo
que aborde o fenômeno social do surgimento das tecnologias e a sua utilização na
promoção da aprendizagem.
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Ênfase no trabalho cooperativo e multidisciplinar – fortalecer os laços coletivos de
discussão e produção do conhecimento como elementos disseminadores de idéias gerais
e iniciativas mais sólidas de resolução de problemas, e acreditar na abordagem
multidisciplinar como uma forma de abordagem complexa da educação e conhecimento
de fenômenos, o que representa uma eliminação do movimente de parcelamento da
educação e uma aproximação ao caráter integrativo da educação conforme os
fenômenos ocorrem na sociedade (redes colaborativas) e em nossos pensamentos
(funcionamento rizomático).
Consciente de ser agente de mudanças – adoção de novos hábitos e atitudes
compatíveis com o estágio atual da sociedade. Formar cidadãos conscientes e capazes
de se integrarem efetivamente na sociedade e papel fundamental de um professor e da
educação como um todo diante de sua função política e social. Isso requer pensar a
educação para o futuro e não replicar práticas arraigadas ao passado pragmatista,
distanciando a educação escolar da realidade vigente.
Com relação aos impactos pedagógicos, consideramos necessário associá-los às
demais questões elencadas. Na realidade, todas as questões supracitadas se relacionam,
sendo impossível notar que algumas experiências positivas contrastam com a integração
das NTICs ao que tradicionalmente tem sido realizado, justamente por problemas de
ordem técnica, política e formativa que envolve toda a educação nacional.
De uma maneira geral, propor mudanças pedagógicas requer estabelecer
discussões e ações muito mais complexas do que apenas introdução das NTICs nas
escolas.
Dentro dessa ótica é que foi analisado e estabelecido diálogos junto a alguns
professores de geografia participantes dos experimentos-pilotos.
O que nos levou ao diálogo junto ao corpo docente foi justamente o fato de
considerar a respectiva função como a mais impactada dentre todas no ambiente escolar.
Mesmo acreditando na mudança da forma como o aluno é percebido, isso ocorre
principalmente, pela transformação metodológica da ação docente, daí valorizarmos as
visões desses docentes.
O decorrer da pesquisa e o diálogo com os professores, que culminou na
estruturação de um questionário base, nos fizeram chegar à conclusão de que para
propor mudanças didático-pedagógicas, era preciso conhecer os elementos que
nortearam e nortearão a ação docente, pois caso contrário, pode acontecer a utilização
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pragmática das tecnologias informacionais, ou seja, uma adequação dos recursos ao que
comumente vinha sendo realizado.
Portanto, buscamos uma aproximação ao perfil docente, os componentes
formativos e a noções pedagógicas, geográficas e tecnológicas, finalizando com a
análise das concepções individuais dos professores referente ao PROUCA.
Quanto ao perfil docente, podemos destacar a questão da carga-horária,
relacionando-a inclusive com o elevado quantitativo de alunos por turma. Ficou claro
que a situação atual descrita pelos professores se revelou como um empecilho, uma vez
que a maioria dos docentes analisados possui dupla jornada, e dentro da estrutura
educacional brasileira, boa parte dos educadores tem que se dedicar a essa situação para
alcançar níveis de rendimentos condizentes com um padrão de vida considerável,
minimizando a possibilidade de planejamento de um trabalho de maior proximidade as
características internas e externas dos alunos, homogeneizando e tornando pragmático o
trabalho docente em relação às necessidades discentes.
A questão é que a prática docente pautada nas NTICs envolve um engajamento
intelectual que requer planejamento, seleção de mídias e conteúdos, toda uma dinâmica
que suscita tempo. Diante da falta de tempo, boa parte das práticas tem sido relegada a
ações simplificadas e que pouco exploram o potencial interativo das tecnologias. Nessa
situação, podemos concluir que o contexto educacional brasileiro de valorização
docente e de ênfase na relação alunos por turma como condição de aumento de ganhos
financeiros interfere negativamente no processo de informatização móvel da educação.
Os componentes formativos foram considerados para estabelecer a relação entre
o processo formativo que foi realizado pelos docentes e a sua respectiva relação com o
que tem sido proposto em termos de docência pelo PROUCA. Logicamente, a análise
da formação docente ficou baseada na opinião dos professores quanto à correlação com
a prática docente, inclusive, com a geografia que se ensina. Essa proposta teve como
premissa o desafio posto à educação, em especial, a geografia escolar, que justamente
está relacionada à elucidação das transformações espaciais a partir da emancipação
analítica dos alunos mediante a construção dos conceitos geográficos, e para tanto,
consideramos a utilização das NTICs como potencializadores do entendimento dos
alunos, tanto como ferramentas de aproximação dos conteúdos aos alunos como forma
de colocar o aluno em atividade no processo de ensino/aprendizagem.
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A maioria dos docentes afirmou não somente haver relação entre formação
docente e prática pedagógica em sala de aula, como a falta de conhecimentos para
trabalhar pedagogicamente com as NTICs. Isso nos leva a conclusão de que os cursos
de formação docente necessitam realizar mudanças, considerando as formas de
utilização das NTICs em sala de aula, e uma maior reciprocidade entre as pesquisas
acadêmicas, abordagens teórico-metodológicas e os cotidianos escolares.
As noções pedagógicas e tecnológicas são cruciais na forma de utilização dos
laptops impingidas pelos docentes de geografia. A maior parte manifestou além da falta
de domínio tecnológico antes e após o início do PROUCA, também a falta de
fundamentação pedagógica para utilizar a informática (aprendizagem por projetos, por
exemplo). Tal situação ocorre quando não há considerações referentes à realidade
escolar, considerando o ambiente escolar como lócus de enquadramento aos parâmetros
delineados pelas políticas informacionais. Também está relacionado aos elementos
abordados tanto nos cursos de licenciatura, como também nos cursos de capacitação
ministrados diretamente aos professores.
Nenhum professor pode trabalhar com recursos aos quais não estão habilitados.
Concomitantemente, os cursos de capacitação devem ser ministrados e estruturados
dentro da profissão docente, tendo como base a diversidade que compõe a estrutura
curricular, ao passo que se deve considerar o cotidiano escolar sob qual está sendo
realizada a política.
De uma maneira geral, embora os professores acreditem nas tecnologias como
recursos extraordinários para a potencialização do ensino/aprendizagem, onde inclusive,
apontam a importância secular do PROUCA como política educacional e social de
inclusão digital, é evidente que até o momento, foi possível notar os impactos mais pela
movimentação econômica no setor e aparelhamento tecnológico relativo das escolas, do
que a ocorrência de mudanças do paradigma educacional (ampliação) até o momento,
salvo as mudanças técnicas e alguns casos recentes de sucessos, consideramos que o
PROUCA, se enquadra no contexto das demais políticas educacionais de
informatização, ainda sem representações significativas de mudanças abrangentes de
práticas pedagógicas, não pela questão das tecnologias e pelo engajamento docente (que
divide situações de vítima e colaborador da situação), mas pela estrutura educacional
brasileira e própria situação de materialização da política nos ambientes escolares
específicos.
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Para nós professores-pesquisadores cabe continuar esse caminho de pesquisas
preterindo espacializar as possibilidades tecnológicas de uma educação mais atrativa e
inovadora que representem resultados mais abrangentes em termos de aprendizagem
como percebemos que sua apropriação socioeducacional pode causar. Para tanto, é
preciso continuar nossa luta por uma educação melhor, que se aproveite das conquistas
sociais tecnológicas para ampliar a escala da educação que possa usufruir e participar de
tais conquistas.
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APÊNDICE A – Questionário dos Professores de Geografia

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia e Ciências
Instituto de Geografia

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA QUE
PARTICIPARAM DO PRÉ-PILOTO DO PROGRAMA UM COMPUTADOR
POR ALUNO-PROUCA COM O OBJETIVO DE COLHER INFORMAÇÕES
REFERENTE AO PROGRAMA E A PRÁTICA DE ENSINO DE GEOGRAFIA
COM A INSERÇÃO DOS LAPTOPS.

Caro Professor(a), esse questionário referencia uma pesquisa de caráter acadêmico,
as informações nele elencadas são sigilosas, não havendo possibilidade de
identificação dos professores no corpo do trabalho. Solicito por gentileza o
preenchimento dessas informações, que são importantes para a pesquisa. As
informações solicitadas são:

1. Formação Profissional: ( ) graduação.

( ) especialização. ( ) mestrado. ( )

doutorado.
Favor identificar a denominação do(s) curso(s) realizado(s).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Em qual instituição foi realizado a graduação? Quando iniciou e terminou o
curso de graduação.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

242

3. Como você define sua graduação?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. A geografia que você aprendeu na graduação é a mesma que você ensina?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Situação Funcional: ( ) concursado.

( ) Contratado.

6. Porque você escolheu ser Professor? O que lhe impulsionou a escolher
geografia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Como você define um bom Professor?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Em quantas Escolas você Leciona? ( ) 1 escola. ( ) 2 escolas. (

) mais de 2

escolas.
9. Você exerce outra função ou leciona outra disciplina além de Geografia nesta
unidade escolar? ( ) Sim.

( ) Não.

Se marcar Sim, favor identificar a função ou a outra disciplina em que leciona:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Qual é a sua carga-horária semanal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Em quantos anos (ou séries) você leciona?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Qual o total de alunos e turmas (independente da escola) em que você ministra
aulas?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Quanto tempo você possui de carreira docente?
______________________________________________________________________

14. Qual é a sua opinião sobre a relação da informática com a Geografia em sala de
aula?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Como você define o seu conhecimento em informática: ( ) Ótimo. ( ) Bom.
( )Razoável. ( ) Ruim. ( ) Não possuo nenhum conhecimento em informática.
16. A Graduação lhe proporcionou aprendizado para trabalhar com informática
na sala de aula? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
17 - Sua formação lhe deu mecanismos para a compreensão e aplicação da
metodologia de “aprendizagem por projetos”? ( ) Sim. ( ) Não.
18. Você se sentia preparado para a inserção dos laptops em sala de aula? ( ) Sim.
( ) Não.
19. Você recebeu algum tipo de capacitação para participar do Programa UCA?
( ) Sim. ( ) Não.
*Se você não recebeu capacitação, favor seguir direto para a questão 27.
20. Caso você tenha recebido, em quantas capacitações você participou? Quando
foi realizada a última em que você participou?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
21. Em qual(is) modalidade(s) você recebeu a capacitação? ( ) Presencial. ( ) a
Distancia.
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22. Em qual local foi realizada a capacitação presencial em que você participou?
( )Na própria escola. ( ) Em Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTE. (

) em

Instituições de Ensino Superior. ( ) Outros:
23. Caso você tenha recebido capacitação na modalidade a distancia, qual (is)
lugar (es) você utilizava para realizá-la? ( ) em casa. ( ) na escola. ( ) lan-houses.
( ) outros:
24. Como foi a dinâmica da capacitação na modalidade a Distancia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
25. Indique qual(is) o(s) item(s) fez(fizeram) parte da capacitação que você
recebeu?
(

) Apropriação tecnológica (sistema operacional Linux, aplicativos do laptop,

ambiente virtual);
( ) Bases teóricas para a utilização da informática na educação (construcionismo,
Interatividade, Aprendizagem colaborativa);
( ) Formas de utilização da informática no ensino de Geografia;
( ) Treinamento prático de aplicação em sala de aula dos recursos apreendidos;
( ) Abordagem dos conteúdos da capacitação levando-se em consideração o contexto
escolar em que você leciona;
( ) Outros:
26. Como você avalia a capacitação que você recebeu? ( ) Ótima. ( ) Boa. ( )
Razoável. ( ) Ruim. ( ) Não desejo responder.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
27. Mesmo que não tenha recebido capacitação, você se considera apto a
desenvolver projetos de informática educativa no ensino de geografia? ( ) Sim. ( )
Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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28. Com a inserção dos laptops, foi realizada alguma modificação com relação ao
currículo tradicionalmente utilizado e aplicado? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
29. O seu papel como professor mudou com a inserção dos micros em sala de aula?
( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
30. Com que freqüência você utiliza os laptops em sala de aula?
( ) em todas as aulas.

( ) uma aula por semana. ( ) uma aula a cada quinze dias.

( ) uma aula por mês. ( ) uma aula por bimestre. ( ) Não utilizo.
*Se você não utiliza os laptops, favor seguir direto para a questão 36.
31. Para que você utiliza o laptop?
( ) digitar trabalhos e elaborar apresentações. ( ) melhorar a pesquisa sobre conteúdos
ministrados em sala de aula. (

) melhorar a participação do aluno. (

) forma de

controlar a disciplina em sala de aula. ( ) por determinação da coordenação escolar.
( ) para compensar ausências enviando atividades por correio eletrônico.

( ) outros:

32. Quando você utiliza os computadores portáteis, você elabora projetos de
trabalho para o desenvolvimento das atividades com suporte informático? (

)

Sim. ( ) Não.
33. Os alunos das turmas em que você leciona levam ou já levaram os laptops para
as suas respectivas residências? ( ) Sim. ( ) Não.
34. Caso os alunos levem ou tenham levados os laptops para casa, você realizou
alguma(s) atividades(s) levando em consideração essa situação? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
*Se você utiliza com boa freqüência os laptops, favor seguir para a questão 18.
35. Como passou a ser a dinâmica da relação professor/aluno?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

246

36. Se você não utiliza(ou) os computadores portáteis ou utiliza com pouca
freqüência, indique abaixo qual(is) o(s) motivos:
( ) Não participou de capacitação;
( ) Participou da capacitação, mas não se considera apto a trabalhar com esses recursos;
( ) Problemas no acesso à internet;
( ) Os laptops sempre estão com defeitos;
( ) Falta de suporte técnico;
( ) Falta de tempo para elaborar atividades com os laptops;
( ) Indisciplina dos alunos;
( ) Outros:
*Se você não utiliza os laptops, favor seguir para a questão 43.
37. O seu papel como professor mudou com a inserção dos laptops em sala de
aula?
( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
38. Você realizou modificações na forma de avaliar os alunos? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
39. Na sua opinião, a disciplina

de geografia com suporte desses recursos

informáticos melhora o seu processo de ensino-aprendizagem? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor justificar a resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
40. Qual(is) dentre os conteúdos abaixo você acredita ter(em) uma melhor
abordagem com a utilização dos laptops?
(

) Cartografia.

( ) Geografia Humana. (

) Geografia Física. (

Conteúdos. ( ) Não ocorre mudança.
41. Qual(is) desses recursos você tem utilizado no ensino de geografia?

) Todos os
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( ) blogs educativos. ( ) redes sociais. ( ) webquest. (

) correio eletrônico. ( )

Imagens de satélite. ( ) mapas interativos. ( ) pesquisas de temas estudados através de
buscadores da Interne.t ( ) softwares existentes nos laptops.
( ) outros:
Se utilizar softwares existentes nos laptops, favor indicá-los:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
42. Se você utiliza(ou) os laptops com os alunos, assinale abaixo qual(is) dos itens
elencados foi possível constatar melhora:
( ) no comportamento em sala de aula. ( ) na relação ensino/aprendizagem. ( ) na
relação professor/aluno. ( ) na relação entre os alunos. ( ) não notei mudanças.
( ) outras:
Favor justificar a sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
43. Qual é o balanço atual do programa, o que mudou em relação à estrutura anterior, as
dificuldades enfrentadas para a efetivação do projeto, os aspectos positivos e negativos
observados.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
44. Qual(is) é(são) a(s) sua(s) concepção(ões) sobre o Programa Um Computador
Por Aluno?
( ) Um programa federal de inclusão digital de professores, alunos e familiares;
( ) Um programa que visa transformar as salas de aula em um laboratório de
informática;
( ) Um programa que visa criar competências tecnológicas em professores, alunos e
familiares;
( ) Um programa que visa melhorar o sistema educacional brasileiro, através da
renovação dos recursos tecnológicos existentes nas escolas,

capacitação docente e

aprendizagem colaborativa;
( ) Um programa que visa apenas distribuir computadores portáteis;
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( ) Prefiro não responder.
Favor justificar a resposta sua resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prezado Professor(a), reservamos esse espaço para que você possa acrescentar
algumas informações que não foram perguntadas no decorrer desse questionários,
tanto em relação ao Programa UCA como a relação do ensino de Geografia com essa
nova realidade escolar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE B – Questionário dos gestores das escolas-pilotos do PROUCA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia e Ciências
Instituto de Gografia

QUESTIONÁRIO

APLICADO

AOS

GESTORES

DAS

UNIDADES

ESCOLARES PRÉ-PILOTO DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR
ALUNO-PROUCA COM O OBJETIVO DE COLHER INFORMAÇÕES
REFERENTE AOS IMPACTOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA.

Caro(s) Gestor(es), esse questionário referencia uma pesquisa de caráter acadêmico,
as informações nele elencadas são sigilosas, não havendo possibilidade de
identificação dos professores no corpo do trabalho. Solicito por gentileza o
preenchimento dessas informações, que são importantes para a pesquisa. As
informações solicitadas são:

1. A escola possuía laboratório de informática antes do PROUCA? ( ) Sim. ( )
Não.
2. Os professores utilizavam o laboratório de informática? ( ) Sim. ( ) Não.
3. Os Planos Políticos Pedagógicos (PPPs) eram elaborados com base nesses
recursos informáticos? ( ) Sim. ( ) Não.
4. Quando se iniciou o programa na escola?Porque o colégio foi escolhido para a
efetivação do PROUCA ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5. Houve mudanças na estrutura do colégio para a implantação do programa? ( )
Sim. ( ) Não.
Favor Justificar a resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Ocorreu alguma preparação da equipe escolar antes da instalação do
PROUCA?

( ) Sim. ( ) Não.

Favor Justificar a resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Quantos professores compõem o Corpo Docente? Quantos participam do
programa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Qual foi o comportamento dos professores com relação ao programa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Vocês recebem algum apoio com relação ao suporte técnico e pedagógico? (
Sim.

( ) Não.

Favor Justificar a resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. Qual foi o comportamento dos alunos com relação ao programa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Qual era o nº de alunos antes e depois do PROUCA?

)
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Qual era o índice de evasão antes e depois do PROUCA?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Houve mudanças na elaboração das PPPs? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor Justificar a resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Ocorreu a integração dos pais e da comunidade? ( ) Sim. ( ) Não.
Favor Justificar a resposta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Faça um balanço geral do programa, aspectos positivos e negativos observados,
relatando em que situação se encontra hoje o PROUCA?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

