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RESUMO 

 

 

A inquietação da sociedade e da gestão pública na atualidade faz com que se 

preocupem com a questão da informática na educação, em foco as séries iniciais do 

ensino fundamental. Desta forma, ocorrem investimentos em programas para 

inserção de computadores em sala de aula. É perceptível que aqueles que possuem 

acesso às tecnologias deste a mais tenra idade posteriormente terão mais facilidade 

de lidar com os avanços tecnológicos, que estão passando a fazer parte 

intensamente do cotidiano dos indivíduos do mundo contemporâneo. Em 1995, 

surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais a partir de amplos estudos, 

discussões e formulação dos mesmos, servindo como referência para as quatro 

primeiras séries do ensino fundamental de todas as escolas do país. No ano de 

2005, no Fórum Econômico Mundial em Davos – Suíça foi apresentada ao então 

presidente da república do Brasil o projeto envolvendo os laptops educacionais, e 

desde 2007 algumas escolas brasileiras implantaram o uso destes equipamentos em 

sala de aula, que é o caso da Escola Classe I, do Guará I, no Distrito Federal. O 

presente trabalho busca compreender a teoria e a prática da informática na 

educação dentro do contexto escolhido para a pesquisa, analisando o que foi 

proposto dentro dos parâmetros e o que é previsto para o projeto Um Computador 

por Aluno, e visualizar se o que foi proposto acontece em sala de aula. Por meio de 

dados obtidos, foi possível visualizar a importância dada pelos alunos e pelos 

docentes ao uso dos laptops educacionais, e o que se espera das politicas públicas 

referentes a essa área.  

Palavras – chave: informática, computador, tecnologias, séries iniciais do ensino 

fundamental. 
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Introdução 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar na Escola Classe I do 

Guará I, pertencente à rede pública de ensino do Distrito Federal. A escola foi 

selecionada para a pesquisa, para verificar se as informações contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais referentes a computadores e a Informática nas 

séries iniciais do ensino fundamental são utilizadas em sala de aula. 

 Além disso, se buscou saber sobre o andamento do projeto Um Computador 

por Aluno (UCA), se tem suas finalidades alcançadas no ambiente educacional da 

escola em foco, já que a utilização do laboratório disponibilizado pelo Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) passou a ser bem menos utilizado 

após a chega do UCA na referida escola. A utilização reduzida do laboratório se deu 

a partir das mudanças que o novo formato do Projeto Um Computador por Aluno 

acarretaram naquela escola, como poder levar os laptops não só para dentro da sala 

de aula, mas também havendo a possibilidade de levar futuramente para as casas 

do aluno, é uma das principais propostas deste projeto. Desta forma, o espaço 

destinado especificadamente para a utilização do computador não se faz tão 

necessário. 

Foi optado pelo estudo de caso com propósito descritivo e abordagem 

qualitativa para fazer esta pesquisa, onde se utilizou como lócus a escola da rede 

pública de ensino fundamental do Distrito Federal, a Escola Classe I do Guará I, 

situada na QI 01/03 – Área especial. Nesta instituição se trabalha com o projeto Um 

Computador do Aluno e com o Projeto Nacional de Tecnologia Educacional, e assim, 

pode ser visto como e por que estão fazendo uso da informática em sala de aula por 

meio dos computadores portáteis deste projeto. Segundo Lüdke e André (1986): 

 

 

“A pesquisa qualitativa ou naturalística, segundo Bogdan e Biklen (1982), 
envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 
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O intuito é delimitar informações sobre o uso de tecnologias e posteriormente 

a informática em sala de aula, passando pelos pontos chaves ao se pensar na 

implantação de computadores em sala de aula. Problemas como o aperfeiçoamento 

dos profissionais que estão em sala de aula, que por muitas vezes não possuem 

treinamento adequado. A questão da infraestrutura para a instalação das máquinas, 

sendo não só o problema da falta de espaço como também de verbas injetadas nas 

escolas públicas. Dessa forma, a intenção era verificar como estava o uso dos 

laptops educacionais em sala de aula, já que o laboratório de informática passou a 

ser usado raramente com a presença destes equipamentos. Se os professores 

trabalhavam com o equipamento com frequência e como atuavam de maneira geral, 

como se dava o uso deste pelos alunos e a postura do professor perante a 

possibilidade de usá-lo. Verificar como se dava a relação da escola em relação da 

proposta do Projeto Um Computador por Aluno, e se as propostas tanto do projeto 

como dos Parâmetros Curriculares Nacionais referentes à informática eram 

colocadas em prática. 

A informática na educação tem se tornado dia após dia um assunto bastante 

debatido por especialistas da educação, e tende estar cada vez mais presente em 

ambiente educacional. Por isso a importância deste assunto ser refletido por todos 

aqueles envolvidos com questões atuais da educação, desde os futuros professores, 

como a comunidade que tem contato direto com as escolas. Essa discussão é para 

se buscar melhorias dentro dessa área, e buscar refletir a importância das 

tecnologias na vida das pessoas no mundo contemporâneo. 

Outra questão que busca se refletir é sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, quais os enfoques sobre tecnologia, informática e computadores é dado 

dentro do conteúdo de seus cadernos, e se é possível observar o que se refere 

neles em sala de aula. Além dos parâmetros, buscou-se por em questão as politicas 

públicas que visam incentivar o uso do computador em sala de aula, principalmente 

o projeto Um Computador por Aluno, que pode ser observado ao longo desta 

pesquisa.  

O que se espera com esta pesquisa é permitir uma reflexão maior em relação 

à importância em que a sociedade atual dá para as tecnologias, e já que esta sendo 
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dado um papel importante dentro das funções pedagógicas, se os objetivos traçados 

em relação ao uso do computador esta sendo alcançado. 

A informática na educação é um tema recorrente em debates sobre 

educação, tratada em congressos mundiais como o IX Congresso Internacional de 

Tecnologias da Educação (2011), o XX Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação (2009), e também como exemplo a Semana Nacional de Ciência e 

tecnologia (2010 e 2011). E quando o foco principal se tratada das séries iniciais do 

ensino fundamental, há a preocupação se a inserção destas tecnologias em sala de 

aula não esta sendo muito precoce, e se na situação atual da educação nacional, as 

escolas são capazes de suportar a introdução de computadores em sala de aula de 

maneira mais enfática. A informática nas escolas, de acordo com a proposta das 

públicas relativas ao tema, acarreta mudança em vários aspectos, como o 

aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos, tanto em sala de aula como a equipe 

de gestores, mudanças físicas estruturais. Este trabalho busca uma reflexão entre a 

teoria tão profunda deste tema e a prático podendo ser vista em sala ambiente 

educacional. 

E para que fosse possível analisar a utilização da informática, foram feitas as 

observações em algumas turmas que possuíam em média de vinte alunos, e nesta 

escola atende a demanda da educação infantil com o jardim de infância e as 

primeiras séries do ensino fundamental, até a quarta série. Quando na implantação 

do projeto UCA nesta escola contava com 16 docentes e 411 alunos, para atender a 

demanda do projeto UCA, entretanto, atualmente possui 306 alunos, possui vinte 

professores e 27 funcionários.  

Sendo assim, durante os meses de maio, junho e julho de 2011, em sua 

maioria durante as sextas-feiras no turno vespertino, ocorreram as idas para a 

escola observar no mínimo duas turmas, uma em cada um dos dois horários que 

esta escola possui durante este turno. No total foram setes dias de observação. Por 

meio do estudo de caso, sendo feito através de uma observação em salas de aula 

guiada por um roteiro de pesquisa, e do comparativo ente a teoria e a prática da 

informática na educação, buscou-se aprofundar reflexão sobre o seguinte 

questionamento, que se trata do Problema de Pesquisa deste trabalho:  
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 Como o uso da informática nas séries iniciais do ensino fundamental da 

escola Classe I do Guará I, está sendo introduzido nos conteúdos 

curriculares? 

 

Objetivo geral da pesquisa: 

 

 Analisar como os Parâmetros Curriculares Nacionais abordam o tema da 

informática, e sua utilização na escola Classe I do Guará I. 

 

Objetivos específicos de pesquisa: 

 

 Verificar a relação dos Parâmetros Curriculares Nacionais com o uso da 

informática nas séries iniciais do ensino fundamental. 

 Analisar se o que é proposto nos parâmetros é colocado em prática nas 

salas de aula da escola selecionada. 

 Analisar a relação entre a teoria sobre informática na educação e prática 

na sala de aula. 

 Descrever e analisar a utilização dos laptops educacionais oriundos do 

Projeto Um Computador por Aluno. 

 

É preciso salientar que a recepção na escola foi bastante agradável, e o 

diretor entendeu aquilo mais como uma parceria do que como uma pesquisa 

propriamente dita, pois em alguns momentos era permitido interferir nas aulas, 

participando juntamente com os docentes nas atividades propostas para seus 

alunos. 

Os relatórios de campo e as entrevistas foram os instrumentos de pesquisa 

utilizados no decorrer do período da pesquisa. Desta forma ocorreu um trabalho de 

observação que buscava recolher informações por meio de um roteiro de pesquisa. 

Não houve necessidade de fazer entrevistas anônimas já que, assim como a equipe 

gestora da escola, os docentes se dispunham para responder todos os 

questionamentos que surgiram durante a observação. 
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A escolha da escola se deu no decorrer de uma disciplina da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, em que havia a necessidade de observar 

uma das escolas que possuíssem o projeto Um Computador por Aluno, e como se 

trata de uma das seis escolas contempladas no Distrito Federal e pela facilidade de 

acesso à estrutura física, foi escolhida a Escola Classe I do Guará I.  

Esta escola é a primeira existente na região administrativa do Guará, fundada 

em 1969, e possui em sua estrutura sala de televisão e vídeo, uma sala de depósito, 

uma sala de recursos, uma sala para a administração, cozinha, laboratório de 

informática, biblioteca, serviço de orientação educacional, além de sete salas de 

aulas. Funciona no turno matutino e vespertino. Segue abaixo foto da fachada da 

escola e do amplo pátio central, onde os alunos, além das atividades propostas 

pelos professores, passam o período do intervalo: 

 

 

 

Fonte: http://jornaldigitaldaec01guara.blogspot.com/2007/10/histrico-da-escola-classe-01-do-guar.html 

 Figura 1: Fachada da Escola Classe 01 
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Fonte: Foto adaptada de http://jornaldigitaldaec01guara.blogspot.com/2007/10/histrico-da-escola-classe-01-do-guar.html 

 Figura 2: Pátio Central da Escola Classe 01  

 

A Escola Classe I do Guará I, tem como qualificação atual no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) o 13° lugar, estando na 73° colocação 

no ano de 2005. As pontuações no IDEB nas últimas três avaliações foram: 2005 – 

4,8 / 2007 – 5,2 / 2009 – 6,5. 

O primeiro contato com a escola se deu por telefone com o então diretor da 

escola, verificando se havia a possibilidade de estar presente em algumas aulas, e 

para isso foi agendada uma conversa informal com o mesmo para que fosse 

possivel combinar. Já no dia da conversa, ele disse que teria livre acesso às salas 

do colégio desde que conversasse com as professoras que estariam dando aula, e 

com o consentimento delas poderia fazer as observações. Todos os professores que 

foi feito contato não fizeram objeção em relação à presença em sala. 

A escola possuía um laboratório de informática com microcomputadores 

convencionais oriundos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, com uma 

professora específica para aquele ambiente, onde era necessário agendamento 

prévio. Entretanto, a escola também possuía estrutura adaptada para receber os 

laptops educacionais para serem utilizados em sala, como tomadas para que fossem 

ligados todos os equipamentos, e um quadro com disjuntores para liga-los quando 

houvesse necessidade de uso. Pecava, porém, por não ter ainda os armários 

específicos para acondicionamento dos laptops, que segundo o diretor, faria parte 
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do projeto ter estes armários dentro de sala, mas que nenhuma escola participante 

não possuía ainda. Armários estes que seriam adaptados para guardar e carregar os 

pequenos computadores, desta forma não seria preciso utiliza-los ligados 

diretamente na parede. Como não havia armários específicos, os laptops ficavam 

guardados nas próprias caixas que foram entregues para a escola, dentro do 

laboratório de informática, por ser, segundo o direto, a sala mais segura da escola 

por ter grades nas janelas e portas reforçadas. Segue abaixo imagem exemplo de 

modelo de armário para guardar os laptops educacionais: 

 

 
Fonte: http://www.sedis.ufrn.br/blog/uca/wp-content/uploads/2011/06/m_sala-uca-herly-3.jpg 

Figura 3: Modelo de armário para guardar os laptops educacionais. 

 

É importante salientar que, por acreditar que não seja necessário, não será 

citado os nomes das professoras envolvidas com as turmas que foram observadas 

durante a pesquisa. As informações passadas por elas, e as atitudes de sala de aula 

que aqui serão reladas não precisam que as professoras que tenham dito sejam 

identificadas. 

Para relatar a pesquisa acima detalhada, este trabalho foi desenvolvido da 

seguinte maneira. O conteúdo do trabalho foi dividido em três partes, a primeira o 

Memorial, a segunda os três capítulos e por fim as Perspectivas Profissionais. No 

memorial busquei tratar sobre minha vida como estudante, desde o jardim de 

infância até a graduação. Já na segunda parte há três capítulos, onde no Capítulo I 
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– O Uso Informática na Educação, trás ao leitor conceitos introdutórios em relação à 

utilização da ferramenta computacional em ambiente educacional, assim como 

aspectos relacionados à questão de capacitação e formação de professores e de 

infraestrutura na escola. E ainda neste capítulo, trás uma breve contextualização a 

respeito de politicas públicas referentes a informática na educação, comentando do 

Projeto um Computador por Aluno, que é um dos enfoques da pesquisa detalhada a 

posteriormente. 

No Capítulo II - Parâmetros Curriculares Nacionais e informática no ensino 

fundamental – Projeto UCA como exemplo de atuação, foi tratado sobre a 

abordagem que os Parâmetros Curriculares Nacionais faz em relação ao uso da 

informática, computadores e tecnologias na educação das séries iniciais do ensino 

fundamental. Para isso se fez um breve histórico referente aos PCN`s. E na última 

parte deste capítulo foi trabalhado o conteúdo referente ao projeto piloto e também 

principal do Um Computador por Aluno, falando sobre sua origem e o embasamento 

legal para que ele possa existir atualmente. 

No Capítulo III – Análise de dados – Como o Computador é utilizado na 

Escola Classe I do Guará I, é apresentado o trabalho de estudo de caso, onde foi 

possível visualizar como a teoria da informática da educação estava sendo colocada 

em prática naquela escola, trazendo também a questão dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, se as poucas partes que fazem menção à informática em seu conteúdo é 

realmente colocadas em prática na sala de aula. 

Posteriormente, é apresentada considerações finais aos leitores, relativas ao 

tema abordado e ao estudo de caso realizado, trazendo algumas conclusões 

referentes ao comparativo da teoria e a prática vista em sala de aula. 

E como fechamento, se trás o tópico referente à Perspectivas Profissionais, 

onde pode ser falado sobre o que se espera profissionalmente ao final do curso de 

graduação em Pedagogia. 
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PRIMEIRA PARTE 
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MEMORIAL 

 

 

A escrita de um memorial de certa forma me incomoda. Não gosto da ideia de 

ter que escrever sobre mim para pessoas desconhecidas que talvez venham a ler 

este trabalho. Mas como se faz parte necessária, vou fazer um sacrifício para 

exercer esta árdua tarefa. Suponho que a melhor forma de iniciar um memorial 

sobre mim é falar sobre a minha origem, então vamos à família. 

Sou filho de uma família com características dessa cidade, pais de estados 

diferentes, que vieram ou porque seus pais vieram trabalhar aqui, ou simplesmente 

vieram tentar a sorte na capital. Minha mãe é filha de um legitimo mineiro, depois 

promovido a candango, que veio para a construção de prédios da capital, e por aqui 

se instalou depois da inauguração. Já meu pai é de origem nordestina, chegou aqui 

em meados dos anos de 1970, veio para trabalhar, e fez isso arduamente desde sua 

chegada a esta cidade. Ambos batalharam e sofreram bastante para estudar, minha 

mãe não conseguiu concluir o ensino fundamental, e meu pai até chegou a iniciar 

um curso superior, mas teve que parar com os estudos por conta do trabalho para 

manter os filhos. 

 Sou o terceiro filho no meio de quatro irmãos, cada um com suas devidas 

peculiaridades e divergências, e acredito que essas individualidades é que 

transformam nossa família em algo bastante interessante. Meu pai sempre trabalhou 

para que nós, os filhos, tivéssemos boa educação. Minha mãe, sempre deu o apoio 

dentro de casa, ajudando com o conteúdo e nos forçando, no bom sentido, a fazer 

as tarefas da escola. 

Então partirei do principio da minha educação, pelo menos ao que recordo 

minimamente daquele período. Desta forma, falarei sobre o Jardim de infância, de 

forma ampla, já que detalhes são poucos e irei cita-los. Comecei estudando em um 

jardim de infância de origem religiosa, administrado por freiras, nas quais algumas 

delas ministravam as aulas. 

Os dois primeiros anos eu me recordo vagamente, ou quase nada, lembro 

mais do espaço do colégio do que no ensino em si. No terceiro ano do jardim de 

infância, lembro plenamente na freira que me dava aula. Lembro, pois sei que partiu 
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dela meu interesse pela leitura naquela época. A irmã Celina, foi a responsável pela 

preparação para a entrada no ensino fundamental, e posso dizer que fez essa tarefa 

com perfeição e afeto ao mesmo tempo. Fato marcante daquele ano foi o livro que 

ganhei como presente de despedida do colégio, que funcionava somente como 

jardim de infância. Livro este que li por vários anos seguintes, e que me trazia boas 

recordações daquele colégio. 

 Partindo então para essa nova etapa que seria o ensino fundamental, fui 

transferido para uma escola pública que tinha turmas até a quarta série. Escola esta 

na qual eu já possuía certo vínculo, pois minha irmã e meu irmão, mais velhos do 

que eu, estudavam lá, e sempre ia busca-los com minha mãe. Sempre tive vontade 

de estudar naquela escola, pois era na mesma quadra em que morava, meus irmãos 

estudavam lá, seria algo diferente. Eu imaginava. 

Logo na primeira série tive uma professora que havia dado aula pros meus 

irmãos, logo eram inevitáveis algumas comparações. Mas nunca fui mau aluno, 

então não tive problemas com essas cobranças e comparações. As duas séries 

seguintes não recordo de nada marcante, mas saliento que mantive minha 

dedicação aos estudos da mesma forma. 

Acho importante salientar o apoio que minha mãe nos dava durante o ensino 

fundamental, sempre houve cobrança para sermos bastante dedicados aos estudos. 

Lembro-me das broncas na hora de fazer o dever de casa, mas também da 

paciência que tinha para nos explicar.  

Na quarta série então, me vem em mente a biblioteca do colégio. Eu era um 

assíduo frequentador daquele espaço na escola, chegando a ganhar um livro como 

premiação por ser um dos alunos que mais tirava livros para ler em casa. Outro fato 

importante dessa época foi o curso preparativo para a prova de aceitação no colégio 

militar de Brasília. Infelizmente não tive êxito nessa prova, mas o curso foi de 

fundamental importância para os anos seguintes da minha educação. 

Já na quinta série do ensino fundamental, mudei-me de colégio, já que no 

outro não havia a série seguinte. Continuei estudando em escola pública, onde 

novamente me dediquei bastante aos estudos, e tive o primeiro contato com 

professores diferentes para várias matérias, e também o primeiro contato com 

disciplinas de língua estrangeira e de música. Novamente fiz curso preparatório para 
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ingressar no colégio militar, mas novamente não passei, por ter ocorrido um grande 

corte no numero de vagas do certame. Afirmo novamente que aquele preparatório 

me auxiliou bastante nas mudanças que ocorreriam no ano seguinte. 

No inicio do ano 2000 eu mudei para o Caseb, uma escola de ensino 

fundamental na Asa Sul de Brasília, onde iniciei a sexta série. Mudei-me para essa 

escola, pois era renomada, onde personalidades politicas ou de outras áreas de 

conhecimento da capital estudaram. Entretanto, encontrei a escola entregue as más 

administrações de verbas pública, depredada pelos próprios alunos, e desinteresse 

da comunidade. Vi ali bastante violência, nos poucos dias que fiquei ali, já que não 

estudei por mais de um mês naquele local. Preocupados pela minha segurança, fui 

transferido então para um colégio particular, onde conclui o ensino fundamental e 

médio. 

No outro colégio, durante a sexta série, cheguei próximo à conclusão do 

primeiro bimestre, logo peguei a época de provas daquela instituição. Por minha 

sorte, ou simplesmente pelo fato de ter feito dois cursos preparatórios para o colégio 

militar, tive preparação e base de conteúdos para fazer as provas iniciais alcançando 

notas máximas logo de chegada. Falo que estes cursos foram importantes, pois sei 

que somente com a matéria dada pelas escolas anteriores eu não teria aquele 

embasamento. Desta forma, fui elogiado principalmente por dois professores, e 

ambos falaram a seguinte frase para a turma que tinha aula: “Como um aluno vindo 

de escola pública, e estudou lá por muito tempo, chega à sala e tira nota mais alta 

que vocês?”. Com isto, ganhei algumas inimizades logo na chegada, e apoio de 

alguns alunos considerados os melhores da sala. Esse ano foi fundamental para o 

meu ensino fundamental, fiz amizades ali que levei até o final do ensino médio, e 

que me deram apoio em vários momentos dos estudos. 

As duas últimas séries do ensino fundamental mantiveram o padrão de notas, 

mantive boas amizades próximas de mim, o que fortaleceu não só meu convívio 

social como minha educação. Participei de todos os eventos extracurriculares, como 

simulados, alcançando boas notas em vários destes.  

 

Veste o uniforme, form! E vai estudar...// E vai estudar...// Veste o uniforme, 

form form// E vai estudar. 
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Nada melhor, e que se encaixe perfeitamente, do que um trecho da música de 

uma banda de Brasília pra falar sobre um dos períodos mais complicados da vida 

estudantil (Veste o Uniforme, Rumbora). Durante o ensino médio as dúvidas 

permeiam a cabeça, é naquele período que a pessoa será obrigada a tomar uma 

decisão que pode, segundo a maioria das pessoas, até mudar o rumo de sua vida. A 

motivação para ir à escola também não é das maiores, é como se travasse uma 

batalha interna todos os dias antes de definir o provável futuro do individuo.  

Desde o principio do ensino médio as pessoas são literalmente adestradas 

para fazerem provas de vestibular e do Programa de Avaliação Seriada (PAS). As 

primeiras frases ditas por todos os professores do primeiro ano faziam menção à 

proximidade do vestibular e ao PAS, e também relativa às mudanças que viriam 

ocorrer. Todos os professores também faziam questão de nos lembrar da 

responsabilidade que tínhamos e do esforço que nossos pais faziam para que 

estivéssemos ali em uma escola particular. 

Durante os três anos de ensino médio fortaleceram amizades que não eram 

somente para diversão e entretenimento, mas sim que auxiliavam nos estudos e 

aprendizado durante aquela época. Durante os dois primeiros anos consegui exercer 

minha função de estudante sem problemas, mas como de costume, tive a clássica 

dificuldade em exatas, e afirmo até hoje de que física e matemática são matérias 

que foram feitas para te excluir do vestibular, e não para te incluir na faculdade. 

No terceiro e último ano a cabeça de um aluno de ensino médio está 

completamente dominada por um turbilhão de duvidas. Um misto de felicidade por 

estar concluindo uma fase tão difícil, mas ao mesmo tempo triste por saber que na 

universidade não será nada igual ao colégio, onde seus amigos talvez não tenham a 

mesma disponibilidade para ajudá-lo. Durante este ano, tive minha primeira tristeza 

relativo às exatas, fiquei para a recuperação em física, a primeira recuperação de 

toda minha vida estudantil. Aquilo pra mim foi um pouco difícil, mas como tinha 

certeza de que passaria na universidade, fiz ao máximo para ser aprovado e 

alcancei êxito. 
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Nem por você, nem por ninguém// Eu me desfaço dos meus planos// Quero saber 

bem mais que os meus 20 e poucos anos... 

 

A música dessa outra banda de Brasília, Raimundos (Vinte e poucos anos), 

me ajuda a relembrar também as idas durante o terceiro ano ao Teatro Nacional 

Claudio Santoro para assistir a Orquestra Sinfônica. Um bom número de terças-

feiras, eu e alguns colegas íamos ao teatro. Classifico essas idas como uma válvula 

de escape para toda a tensão que tínhamos sobre nós, e aquele momento era um 

dos poucos em que podíamos tirar a cabeça de dentro da sala de aula e ficar um 

pouco mais tranquilo. Como a idade se trata de um período de revolta, misturado 

com os problemas e dificuldades do colégio, nada melhor do que uma orquestra 

como válvula de alivio de toda a pressão sofrida.  

No ano de 2006 ingressei na Universidade de Brasília pelo Programa de 

Avaliação Seriada (PAS). Quanto à escolha do curso, anteriormente li um livreto da 

Universidade de Brasília que trazia informações sobre os cursos. Achei interessante 

o conteúdo de Pedagogia, e por também ter uma irmã que fazia este curso e 

gostava, achei interessante fazer. Todo aquele ambiente me parecia estranho, 

diferente demais de tudo que já tinha visto. Do percurso durante a universidade não 

vou ser tão detalhista, falarei então de forma temporal, mas somente dos fatos que 

considero marcante durante este período de ensino superior.  

 

Enquanto o meu tempo for escasso// Enquanto vou tentar aproveitar// Enquanto o 

meu tempo for escasso// Enquanto vou tentar aproveitar (Chapírous, Rumbora). 

 

Quando se entra na universidade, aquela realidade estudantil é contrastante 

com tudo que o individuo teve convívio anteriormente. O aluno é livre, literalmente, 

ele mesmo que monta sua própria grade horária, nenhum professor fica correndo 

atrás dele para que faça a sua tarefa de casa. A maneira e o tempo de conclusão do 

curso dependem somente do aluno. Até acostumar com esse novo formato demora 

um tempo considerável, mas como junto desta pessoa há mais indivíduos tão 

perdidos quanto ele, ocorre uma identificação quase que instantânea entre os 

calouros. 
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Outra coisa que se aprende é que, se quiser manter amizades nesse 

ambiente tão livre, deve-se combinar a matrícula nas matérias com aqueles colegas 

nos quais se tem afinidade, entretanto, uma hora ou outra o fluxo irá tirar alguém da 

barca rumo ao final do curso, e a corrente poderá leva-lo mais adiante, ou atrasá-lo 

um pouco. Diria que em certo momento do curso caí da barca, e fui levado tanto 

adiante quanto para trás. 

O primeiro semestre do curso, o aluno faz matérias onde terá oportunidade de 

conversar e debater com colegas, matérias como Projeto I e Oficina Vivencial. 

Recordo-me das acaloradas discussões sobre cotas para estudantes negros em 

universidades públicas, como também da possibilidade de cotas para estudantes 

provindos de escolas da rede pública de ensino. O fervor da juventude era 

claramente percebido naqueles primeiros meses, e com o passar do tempo a chama 

da revolta vai se abrandando, e temas como estes são menos recorrentes. O aluno 

vai aprendendo que algumas opiniões devem ser guardadas, que por mais que 

aquilo pareça correto, muitas pessoas não concordarão e não deram a mínima 

consideração para a sua opinião.  

O fato de o curso ser durante o período noturno, faz com que o convívio com 

pessoas mais velhas seja frequente. Muitos estudam nesse período porque já 

trabalham ou esperam trabalhar ao longo do curso, o que não foi diferente comigo, 

logo no início, algo entre o segundo e terceiro semestre, comecei a trabalhar como 

prestador de serviço dentro da própria Universidade de Brasília, o que estreitou mais 

ainda meus laços com essa instituição de ensino. Ir logo pela manhã para o campus, 

e sair somente ao final da noite, me fez conhecer bastante sobre o funcionamento 

daquele ambiente e admirar bastante a todos que fazem parte dali. Fez-me enxergar 

os verdadeiros motivos de muitas greves, que me atrapalharam por muitas fezes 

academicamente, mas sabia eu como prestador de serviço, que era algo necessário 

para o melhoramento da universidade.  

Passei por várias matérias e consequentemente vários professores, alguns 

obviamente marcaram bem mais pelo carisma e atenção que tinha pelos alunos, e 

outro pela frieza e rudez com que tratam aqueles que estavam ali para aprender. 

Sendo assim, há várias formas de falar que algum professor marcou um aluno, pode 

ser tanto negativo quanto negativo. 
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Uma matéria que marcou positivamente foi Projeto II, com o já aposentado 

professor Dr. Rogério Córdova, professor bastante atencioso e carismático. 

Posteriormente tive oportunidade de fazer duas das três etapas de Projeto III, 

referente à pedagogia empresarial com o professor Rogério. Outra professora que 

também vale lembra-la positivamente em relação à faculdade é a professora Sheila 

Schechtman, de disciplina de didática. Após passar por tentativas frustradas de 

obter êxito nesta disciplina, foi através da professora Sheila que consegui, e dou 

crédito à paciência, dedicação e ao belo desempenho como professora que ela teve. 

As duas vezes anteriores foram frustrantes, e precisava me reanimar em relação ao 

curso, e de certo modo, naquela disciplina consegui isso. 

Um momento delicado do meu percurso acadêmico foi quando sofri um 

acidente de automóvel, o que me rendeu alguns dias de atestado e a 

incompreensão de alguns professores. Nesta hora pude ver que, apesar de alguns 

incompreensíveis, há também professores preocupados com o bem do aluno, e que 

foram flexíveis, sem amenizarem com o conteúdo, para que o aluno consiga 

acompanhar o conteúdo da disciplina.  

Tive também a oportunidade de estágio remunerado nos dois últimos anos do 

curso, dentro de uma instituição financeira. Desta forma também pude observar o 

papel e a função do professor dentro de uma empresa, o que foi bastante 

interessante para mim. Os funcionários da empresa me davam bastante suporte e 

liberdade para aprendizado dentro do banco, o fiquei bastente contente por essa 

oportunidade, e por ter conhecido ótimas pessoas naquele ambiente. 

Bom, sobre a universidade em si, realmente não sei o que dizer ao certo. 

Passei por vários momentos naquele ambiente, passei várias horas lá, mais até do 

que em minha própria casa por alguns semestres. Mas acredito que seria muito 

detalhista se ficasse falando algumas coisas em relação a este ambiente tão múltiplo 

e amplo. 

 

“e todo o tempo agora é novo, um milênio agora é pouco, pra expressar o que eu 

sou, pra ficar onde estou...” (Massay, 2011) 
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E por fim, o que posso dizer é que agora é preciso ir à busca do que é novo, 

de novos caminhos, e buscar sempre me aperfeiçoar, tanto como pessoa como 

profissionalmente, afinal, os dois devem sempre estar estreitamente relacionados. 

Espero que em um próximo memorial tenham muito mais para escrever. 
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Capitulo I – O USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

 

1.1 – As tecnologias e a informática na educação 

 

 

A introdução do uso da informática nas séries iniciais do ensino fundamental 

não tem uma delimitação histórica bem esboçada, ou seja, não se sabe ao certo 

quando se deu inicio ao uso do computador como uma ferramenta para auxilio 

educacional em sala de aula. Sabe-se, porem, que foi introduzida primeiramente 

como ferramenta educacional em cursos superiores de algumas instituições de 

ensino superior em meados dos anos de 1970. Acredita-se que, juntamente com o 

desenvolvimento das tecnologias inseridas em ambiente escolar, como o uso de 

materiais no formato de vídeo e áudio, a informática passou a ser adicionada 

posteriormente, conforme a necessidade de uso, de forma gradativa.  

As tecnologias que fazem parte atualmente de muitas escolas, e são bem 

mais avançadas e nada iguais à de uma escola de dez anos atrás, onde, quando 

muito, se podia ver um aparelho televisor em sala de aula. Ao se pensar a respeito 

sobre uma época em que muitas escolas ainda usavam o mimeografo como 

equipamento para reprodução do material estudantil, televisores podiam ser 

considerados uma tecnologia avançada para aquela época em questão, e os 

computadores para todos aqueles alunos daquela época, pareciam muito mais 

distante até mesmo do que fotocopiadoras propriamente ditas. Alguns fatores podem 

ser levados em consideração ao pensar nessa introdução da tecnologia em sala de 

aula, como o alto custo de compra e manutenção de equipamentos, o grande 

espaço e energia que eles demandam para serem usados, assim como a 

capacitação de profissionais para que pudessem trabalhar de forma adequada com 

os alunos. Sobre a tecnologia FRÓES (2007) diz a respeito: 

 

 

 “A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras ferramentas por 
vezes consideradas como extensões do corpo, à máquina a vapor, que 
mudou hábitos e instituições, ao computador que trouxe novas e profundas 
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mudanças sociais e culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos 
amplia. Facilitando nossas ações, nos transportando, ou mesmo nos 
substituindo em determinadas tarefas, os recursos tecnológicos ora nos 
fascinam, ora nos assustam.” 

 

 

Os valores dos computadores, assim como de manutenção, caíram bastante 

nos últimos anos já que o país passou a produzir componentes eletrônicos no 

próprio território, e alguns incentivos fiscais dados pelo governo federal para as 

empresas nacionais, contribuíram bastante para a evolução destas empresas. A 

questão do espaço foi resolvida pelo uso de computadores portáteis, fazendo com 

que também o uso de energia fosse menor e melhor planejado, já que se podem 

carregar as baterias dos aparelhos com antecedência e leva-los para sala de aula 

somente quando houvesse necessidade de usá-los, sendo também mais seguro, 

pois pode ser guardados em um ambiente mais protegido após o uso. E tratando-se 

do processo evolutivo do homem, a inserção de tecnologia no cotidiano aconteceu 

de forma gradativa, apesar de não se trata de um consenso entre todos os 

profissionais que trabalham no setor da educação. Novos equipamentos demandam 

mais responsabilidades e habilidades daqueles envolvidos com o manuseio e 

manutenção do mesmo, o que ainda mantem alguns receosos profissionais que já 

tem acesso a essas ferramentas educacionais afastados, e consequentemente seus 

alunos também. Para VALENTE (1993) “a implantação da informática na educação 

consiste basicamente de quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o 

professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o 

aluno”. Entretanto, a questão de espaço, manutenção, dentre outros fatores 

considerados como secundários deve também ser levados em conta para o bom 

desenvolvimento de implantação de computadores em ambiente escolar. 

Sobre o informática na educação em si VALENTE (1998) diz que “refere-se à 

inserção do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares 

de todos os níveis e modalidades de educação”. O que se pode inferir disso é que o 

computador seria utilizado também para abordar várias disciplinas, como 

matemática, português, geografia e história, a serem trabalhadas de acordo com o 

desejo do professor e as necessidades dos alunos apresentadas em ambiente 

escolar. 
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Mas ao se pensar sobre a inserção destes equipamentos tecnológicos que 

são os computadores MORAES (2002, pag. 10) faz os seguintes questionamentos: 

 

 

 “Para que levar o computador à educação? Quais são os reais objetivos? 
Criar apenas mão-de-obra especializada ou levar o filho do trabalhador (e o 
próprio País) a dominar (produzir e controlar) essa inovação? Ou seja: 

acentuar ou não a alienação?”.  
 

 

Pensar no porque inseri-los em sala de aula é importante, e a resposta talvez 

possa ser vista visualizada facilmente. A tecnologia esta passando a fazer parte 

intensamente do cotidiano das pessoas mais frequentemente. Telefones móveis 

com uma infinidade de funções, equipamentos cada vez menores e fáceis de 

locomoverem com eles, possuindo acesso a várias informações na internet, estão se 

tornando cada vez mais comuns e frequentes. A sociedade tem na palma da mão 

todas as informações necessárias e de maneira quase que instantânea. Não é difícil 

de imaginar uma sala de aula onde, um aluno com uma duvida sobre um conteúdo, 

e o professor não sabendo dar aquela informação precisamente, pode com 

facilidade acessar essa informação na maior rede de compartilhamento de 

conteúdos que é a internet e sanar aquele questionamento sem ter que aguardar 

pelo dia seguinte. Espera-se, como função educacional, que essa ferramenta seja 

utilizada para agregar valor, e não alienar o indivíduo. Não se pode utiliza-la como 

verdade absoluta, e nem como a única opção de pesquisas, pois além da facilidade 

de encontrar informações corretas, é possível também visualizar conteúdos 

imprecisos e que não estão corretos. Já sobre o questionamento sobre mão-de-obra 

especializada o que se pode afirmar é que, um indivíduo que possuiu contato com a 

informática desde o primórdio de sua educação, provavelmente terá mais facilidade 

a se adaptar a novas tecnologias do que outro que não teve, sendo mais fácil 

posteriormente, adentrar ao mercado de trabalho e suprir às necessidades que o 

empregador estará procurando. 

Entretanto, questão principal da introdução de computadores em sala de aula 

para alunos regulares das series iniciais do ensino fundamental, é sobre o bom uso 

dessa ferramenta. Acostumados em ambientes familiares, e incentivados por seus 
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pais a utilizarem computadores desde a tenra infância somente como brinquedo e 

entretenimento, em sala de aula os alunos tem dificuldades para separar as 

atividades estudantis das brincadeiras. Em casa, muitos utilizam a internet para 

procurar jogos, e quando possuem acesso em sala de aula dispersam do objetivo 

original da atividade, fazendo o que são acostumados a executar. Já em relação em 

softwares educativos, é importante salientar que a orientação de um professor, ou 

em casa de seus pais, é fundamental. A supervisão das atividades para verificar se 

os objetivos solicitados estão sendo realmente alcançados e feitos da maneira 

correta. 

Em sala de aula não se deve ensinar a usar o computador como se fosse 

uma simples aula de informática. É claro de que aos alunos que não tem afinidade 

com a máquina, se deve também ensinar noções de informática básica, entretanto, o 

professor dentro de uma sala de aula convencional não assume o papel de um 

instrutor de aulas de informática como em muitos cursos técnicos existentes fora das 

instituições de ensino.  Por isso é importante que ocorra um planejamento prévio 

para se pensar na possibilidade de implementar a informática em sala de aula, e em 

relação a isso ZACHARIAS (2005) diz: 

 

 

“Quando a Informática Educativa é bem planejada e implantada, a criança 
só tem a ganhar ao trabalhar com jogos, ou qualquer outro tipo de software 
que lhe dê possibilidades de aprofundar, reelaborar, ou até iniciar a 
construção de um conhecimento inserido em um contexto que respeite o 
seu processo de desenvolvimento e, por conseguinte esteja em 
consonância com os objetivos próprios da escola de educação infantil.” 

 

 

O que se percebe claramente é que o computador pode e deve ser utilizado 

como uma ferramenta para o auxilio da aprendizagem, e que em relação a isso 

VALENTE (2003) escreveu: 

 

 

“No ambiente computacional que está sendo proposto, o computador 
assume o papel de ferramenta e não de máquina de ensinar. É a ferramenta 
que permite ao aluno realizar uma série de tarefas, das mais simples, como 
produzir uma carta, até as mais complexas, como a resolução de problemas 
sofisticados em matemática e ciências. Nesse sentido, o computador passa 
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a ter uma função maior do que simplesmente passar informação. Ele é uma 
ferramenta que o aluno usa para realizar uma tarefa. Nessa situação o 
aluno descreve as suas ideias para a máquina (na forma de um programa), 
a máquina executa "essa ideia" e o resultado pode ser analisado. Se o 
resultado não é o esperado, certamente o aluno será instigado a refletir 
sobre o seu trabalho. Do mesmo modo, o professor, através do trabalho do 
aluno, terá mais recursos para entender o que o aluno sabe e o que não 
sabe sobre um determinado assunto, conhecer o estilo de trabalho do 
aluno, bem como seus interesses, frustrações.”.  

 

 

O que se pode inferir sobre o que VALENTE diz, é que o computador por si só 

não é uma maquina que irá ensinar os indivíduos. As crianças não irão sentar de 

frente a um monitor e o computador sozinho passará informação para aquela 

pessoa, sendo necessário o intermediário entre a tecnologia nova que esta sendo 

apresentada e a criança que irá usa-la como uma ferramenta. “Podemos considerar 

aqui o computador atuando como objeto que a criança manipula, tendo o professor 

como mediador em uma interação rica de ideias e atividades no processo de ensino” 

(VALENTE, 1996). Desta forma, o computador atuará como uma ferramenta que 

servirá como equipamento de auxilio para alcançar os objetivos educacionais e 

pedagógicos que são esperados em ambiente escolar. DAMÁSIO (2002, pág. 47) 

definiu essa relação entre as ferramentas tecnológicas e a o os indivíduos da 

seguinte forma:  

 

 

“A utilização dessas ferramentas é um fenômeno colaborativo porque o 
individuo não recorre à tecnologia como resposta obvia a uma carência: 
mas a tecnologia e o sujeito que se moldam mutuamente no interior da 
esfera social em ordem à obtenção de resultados socialmente enunciados e 
partilhados”. 

 

 

Não se trata apenas de suprir carências, que são notáveis a olho nu no 

sistema educacional brasileiro, mas de uma tendência que esta intrínseca à 

sociedade moderna, e o que se é esperado realmente é de que as tecnologias 

sejam cada vez mais presentes no cotidiano, já que a relação entre as pessoas e 

essas tecnologias se torna cada vez mais estreita.  

Quando se tratando do uso do computador como ferramenta educacional, um 

exemplo que pode ser dado, e que se trata de um dos usos mais recorrentes dessa 
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tecnologia, seria a utilização do editor de textos para o aperfeiçoamento da escrita, 

que segundo FRÓES (2007): 

 

 

 “Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a 
Internet, a telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, 
de pensar e agir. O simples uso de um editor de textos mostra como alguém 
pode registrar seu pensamento de forma distinta daquela do texto 
manuscrito ou mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma forma 
diferente de ler e interpretar o que escreve, forma esta que se associa, ora 
como causa, ora como consequência, a um pensar diferente.” 

 

 

Utilizar um editor de texto de um computador ao invés de escrever 

manualmente, modifica bastante a escrita em si. Existem vários editores de textos, 

de diversas empresas desenvolvedoras diferentes, e todos tem como intuito facilitar 

para o individuo a questão da escrita de documentos e arquivos afins. A maioria 

destes editores possuem corretores ortográficos, que muitas vezes corrigem a 

palavra ao se dar um simples espaço ao final da digitação da mesma, fazendo até 

com que a pessoa fique de certa forma preguiçosa ao escrever no computador, já 

que não necessariamente é preciso escrever dentro das normas gramaticais. Ocorre 

assim, desleixo dos indivíduos com as normas na língua materna, o que se pode 

inferir que não é necessário estuda-las a fundo, já que ao utilizar a ferramenta de 

escrita, simplesmente será corrigido um erro ao final. Desta forma, é importante 

salientar ao individuo a importância da escrita manual e o estudo das normas 

gramaticais da língua materna, já que o corretor ortográfico é somente ali naquela 

ferramenta, e ao fazer uma prova, um documento manuscrito, será necessário ter o 

conhecimento necessário para a confecção do mesmo. Este seria fato recorrente em 

indivíduos que utilizam muito da tecnologia, a dependência dela para realizar 

atividades que seriam corriqueiras, a dependência de equipamentos eletrônicos no 

cotidiano. 

Um exemplo de uma situação que pode ser considerada corriqueira quando 

levada em consideração a faixa etária dos alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental, é que deve ser trabalhada desde o inicio da utilização dos 

computadores, é a questão do plágio ou da cópia de conteúdos achados na internet. 
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O intuito do professor na realidade deve ser o de utilizar a máquina como uma 

ferramenta de ensino, utilizando ferramentas e softwares educacionais, não havendo 

necessidade do uso da internet, mas caso isso venha a ocorrer, é importante 

conversar com os alunos de que não se deve fazer simples cópias dos conteúdos. 

Se forem utilizar fontes da internet, é importante citá-las, e como é uma tendência à 

tecnologia estar presente cada vez mais do cotidiano dos estudantes, seria bom que 

isto fosse trabalhado desde o primórdio da utilização. Além da questão das fontes de 

pesquisa, também se deve prestar atenção em relação à veracidade das 

informações presentes em alguns sítios da internet, usando não somente uma fonte 

como verdade absoluta para uma pesquisa, fazendo uma comparação com outras 

informações que possam estar disponíveis.  

No Distrito Federal, que segundo dados do MEC/INEP de 2009, há 233.673 

alunos nas séries iniciais do ensino fundamental, número correspondente a 98,5% 

da população estudantil desta faixa etária (PNAD/IBGE, 2009) e possuindo índice de 

IDEB nas séries iniciais de 5,6 (MEC/INEP, 2009), sendo superiores a media 

nacional que é de 4,6, as escolas tem mais possibilidades de inserir mais 

tecnologias em sala, pois recebem proporcionalmente mais verba para educação do 

que muitos estados brasileiros. 
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1.2- Políticas públicas sobre informática do ensino fundamental. 

 

 

Para que os computadores sejam introduzidos em sala de aula, e para que a 

teoria sobre informática na educação possa ser vista em prática, depende 

principalmente de politicas públicas que incentivem essa prática. Politicas que 

presem pela capacitação continuada de professores, de manutenção de 

equipamentos, e se preciso, alteração da infraestrutura das escolas que receberão 

os equipamentos. No Brasil ocorreram experiências como as seguintes listadas:  

 

 EDUCOM (Projeto Brasileiro de Informática na Educação) de 1983 tinha 

como objetivo principal levar os computadores às escolas públicas 

brasileiras e dar condições de ensino e aprendizagem mínimas para o uso. 

 PRONINFE (Programa Nacional de Informática Educativa) de 1993, 

política com foco nos professores, com intuito de capacitação continua e 

permanente de professores na área de informática.   

 PROINFO (1997) tinha como objetivo principal novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) em escolas públicas de ensino 

fundamental e médio.  

 

 No Brasil há também um projeto recente que visa à introdução de laptops 

educacionais, o Projeto um Computador por Aluno, no qual será um dos focos da 

pesquisa realizada por ser o mais utilizado na escola. Sobre o uso dos laptops, 

segundo VALENTE: 

 

“No Brasil existem cinco experimentos usando laptops educacionais, uma 
escola em Porto Alegre e uma em São Paulo, que usam o XO; uma escola 
em Piraí (Rio de Janeiro) e outra em Palmas, que usam o ClassMate; e uma 
escola em Brasília, que usa o laptop Mobilis.” (VALENTE). 

 

 

 



27 

 

Esses projetos educacionais tem um papel fundamental quando se pensa em 

implementar novas políticas públicas, e através deles é possível fazer levantamento 

de dados importantes, como diz VALENTE: 

 

 

“Os cinco experimentos no Brasil foram implantados com o objetivo de 
fornecer subsídios para tomadas de decisão sobre como essas escolas 
deveriam ser adequadas do ponto de vista de estrutura física e de alguns 
aspectos pedagógicos, dentre eles atividades a serem realizadas com os 
laptops e formação dos professores e gestores. Esses aspectos deveriam 
ser analisados para os três modelos de laptops educacionais existentes no 
mercado. Os resultados foram alcançados e com base nos dados 
observados nesses experimentos foram gerados documentos para nortear a 
licitação de compra de laptops para um projeto piloto a ser realizado em 
cerca de 350 escolas, e documentos sobre os princípios do projeto, sobre a 
formação de professores e gestores dessas escolas e sobre o processo de 
avaliação a ser desenvolvido.” 

 

 

Os usos de computadores portáteis, como no caso do Um Computador por 

Aluno é uma das experiências com Informática em sala de aula e esta se trata de 

uma tendência atual, visando para que no futuro os alunos tenham a rápida 

adaptação às novas tecnologias. E é por meio das politicas públicas de inserção da 

informática nas séries iniciais que muitos dos alunos possuem o primeiro contato 

com estas máquinas. Desta forma, estas políticas estão se tornando fundamentais 

nesta sociedade que fica dependente das tecnologias a cada dia que passa. 
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1.3 - Professores e a informática em ambiente educacional 

 

 

Ao se falar de professores tem que se levar em consideração algumas 

situações específicas. Estas podem variar de acordo se a instituição de ensino é 

pública, privada, ou se ela manteve convênio com alguma instituição especializada 

em utilizar computadores. O que ocorre é que há o professor da escola, que dá aula 

normalmente, e que se utiliza dessa ferramenta durante suas aulas. Há também o 

professor de informática, que tem mais prática com a tecnologia, pecando pelo lado 

pedagógico na hora da aula. E há também escolas que utilizam do serviço de 

terceiros quando se trata do uso de computadores, cedendo espaço na escola para 

uma empresa ou então fazendo convênio para que os alunos frequentem um curso 

em horário contrario ao da aula convencional. Estas três situações são as mais 

comuns quando uma escola deseja usufruir da informática com os seus alunos.  

Independente de qual origem sejam os professores, estes são peças chaves 

quando se trata do ensino de informática nas series iniciais do ensino fundamental, 

pois atuarão principalmente de maneira a mediar o contato dos alunos com os 

computadores, para que utilizem acordo com os objetivos desejados. Através dos 

computadores os alunos passarão a adquirir conhecimentos, além do próprio uso da 

maquina de maneira educativa, devendo assim, desaprender a utilizá-la somente 

como um brinquedo ou ferramenta de entretenimento. Segundo ALMEIDA (1998): 

 

 

“Para que o professor tenha condições de criar ambientes de aprendizagem 
que possam garantir esse movimento (contínuo de construção e 
reconstrução do conhecimento) é preciso reestruturar o processo de 
formação, o qual assume a característica de continuidade. Há necessidade 
de que o professor seja preparado para desenvolver competências, tais 
como: estar aberto a aprender a aprender, atuar a partir de temas 
emergentes no contexto e de interesse dos alunos, promover o 
desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitude de investigador 
do conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a 
depuração e o pensar sobre o pensar, dominar recursos computacionais, 
identificar as potencialidades de aplicação desses recursos na prática 
pedagógica, desenvolver um processo de reflexão na prática e sobre a 
prática, reelaborando continuamente teorias que orientem sua atitude de 
mediação.” 
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O que se pode inferir sobre o que fala ALMEIDA neste trecho é de que caberá 

o professor se reestruturar e ter capacidade de flexibilidade em relação a sua 

disciplina para trabalhar fazendo uso da informática em sala de aula. Quando se fala 

do aprender a aprender, quer dizer que o professor deve estar aberto a novas 

metodologias de ensino, novas maneiras de ensinar, e estar disposto a aprender 

estas técnicas para utilizá-las em ambiente escolar. Já a respeito do domínio das 

ferramentas tecnológicas, do computador principalmente, é para que possa 

aperfeiçoar o seu uso naquele espaço de sala de aula, e investigar o interesse dos 

alunos e trazer as sugestões deles para as aulas, é para que não se caia em lugar 

comum durante o ensino, fazendo uso, por exemplo, de editor de texto com as 

mesmas funções de um caderno, somente para anotações.  

É importante salientar de que não existe uma metodologia padrão de 

utilização do computador em sala de aula. Como dito anteriormente, vários fatores 

interferem no andamento das atividades, como motivação dos alunos, conteúdo 

trabalhado, assim como a própria desenvoltura do professor perante a um 

computador em ambiente educacional. "Cabe a cada professor descobrir sua própria 

forma de utilizá-la conforme o seu interesse educacional, pois, como já que 

sabemos, não existe uma fórmula universal para a utilização do computador em sala 

de aula” (Tajra, 2007). É evidente de que um professor convencional de educação 

infantil ao ter contato com as tecnologias terá dificuldade com a metodologia, já que 

não era acostumado ao uso de computadores, assim como um professor de 

informática que se visse obrigado a trabalhar como um professor de ensino 

fundamental pela primeira vez teria dificuldade no que se refere à parte pedagógica.  

A preocupação maior em relação aos professores que utilizarão os 

computadores em ambiente educacionais, é que estes tenham formação adequada 

para trabalharem. Para isso é necessário que ocorram cursos de aperfeiçoamento 

ou programas de educação continuada, mesmo após a formação. Isto é preciso, 

pois, como dito anteriormente, as tecnologias mudam rapidamente, e são inseridas 

cada vez mais informações para o individuo, e desta forma, a capacitação frequente 

é para que a pessoa possa se adaptar às novidades. Em relação à formação do 
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profissional da educação que irá trabalhar com os computadores em sala de aula, 

VALENTE (1997) diz: 

 

 

“A formação do professor deve prover condições para que ele construa 
conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como 
integrar o computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar 
barreiras de ordem administrativa e pedagógica. Essa prática possibilita a 
transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem 
integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas 
específicos do interesse de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições 
para que o professor saiba recontextualizar o aprendizado e a experiência 
vivida durante a sua formação para a sua realidade de sala de aula 
compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 
pedagógicos que se dispõe a atingir.”  

 

 

Um professor bem capacitado saberá lidar com certa desenvoltura nas mais 

diversas situações que possam vir a acorrer em sala de aula. Uma das situações 

mais recorrentes é de ter que abrir mão das tarefas planejadas por algum motivo 

que impossibilite colocar as atividades em prática. Computadores são equipamentos 

eletrônicos, e como qualquer máquina, esta sujeita a ter problemas. Se um 

computador quebra, ou não há energia no momento na escola, ou até mesmo os 

alunos não terem se adaptado à atividade proposta, o professor deve estar prepara 

para efetuar mudanças no que ele planejava inicialmente.  Por problemas de 

manutenção, ou por falta de energia, não há outra solução a não ser voltar a utilizar 

o quadro, mas quando o problema é com a atividade, o que se procura é 

flexibilidade. Sobre flexibilidade de planejamento VALENTE (1996) diz:  

 

 

 “O professor deve dispor de certa flexibilidade no planejamento e pode usar 
a sua sala de aula ou o laboratório de microcomputadores. Certamente o 
uso do laboratório deve ser coordenado com os outros professores de modo 
que não haja conflito de horário”. 

 

 

Desta forma, o que se deve inferir ao se planejar inserir o computador em sala 

de aulas em ambiente educacionais é que deverá acontecer capacitação para 

aqueles que terão que trabalhar com a tecnologia. Obrigar os profissionais a se 



31 

 

adequarem por si só não é que se espera, já que o que é sempre almejado para os 

alunos é educação formal de qualidade, e para isso também se faz necessários 

profissionais de qualidade. 
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1.4 – Infraestrutura e a informática em sala de aula 

 

 

Problemas de infraestrutura em relação ao uso de computadores em sala de 

aula são recorrentes. Não há documentação ou regulamento especifico que diga 

como deve ser feita as instalações de computadores em sala de aula quando estes 

não são portáteis. O que pode ser visto com mais frequência são ambientes próprios 

para os computadores, que são os laboratórios, e raramente salas comuns em que 

os computadores ficam disponíveis para utilização a qualquer momento. 

Não são muitas as escolas, principalmente as públicas, que tem possibilidade 

de manter uma sala especifica para um laboratório de informática. Além de que, um 

laboratório para ser utilizado se faz necessário agendamento prévio e movimentação 

de todos os alunos para aquele ambiente. Desta forma, impossibilita a 

espontaneidade de alguma atividade ou duvida que necessite utilizar aquele espaço, 

e também demanda tempo, de organização da turma e percurso dentro da escola 

até o laboratório. 

Os valores para reforma de adequação da estrutura para receber dificulta 

ainda mais para a escola se adequar ao que se espera como necessário. Reforçar 

tomadas e ter uma quantidade de entradas suficientes para ligar todas as máquinas, 

o espaço com temperatura e condições de umidade que permitam um uso 

duradouro do equipamento, são fatores que ao serem levados em consideração, 

aumentam ainda mais os custos para que se possa implementar um laboratório 

tecnológico nas escolas. As finalidades que os computadores terão também devem 

ser analisadas quando se pensa em um projeto. Se for utiliza-los somente como 

suporte de pesquisa, não adianta coloca-los em sala de aula para não serem 

usados. Neste caso o laboratório é realmente o melhor lugar para instala-los. 

Entretanto, se o que se espera é uma educação integrada às tecnologias, espera-se 

que os coloque dentro da própria sala de aula.  

Problemas de infraestrutura interferem bastante no uso das tecnologias em 

ambiente escolar, e por muitas vezes acaba não permitindo o uso destas nas salas 

de aula. As escolas públicas em sua maioria estão preparadas para ensinar os 

alunos da maneira tradicional, e por alguns raros momentos é possível à utilização 
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de material tecnológico. O profissional pode até saber lidar com a tecnologia, mas se 

não é possível utilizá-la, não há nada que possa ser feito a não ser continuar na 

metodologia de ensino tradicional. 

E como deverão ficar as escolas no futuro? A tecnologia irá substituir o velho 

lápis e caderno? Isso já deve ter passado pela cabeça de muitas pessoas, 

entretanto, não há como saber o que acontecerá. É certo que a tecnologia esta cada 

vez mais presente no cotidiano das pessoas, mas até onde isso ira chegar, toda a 

dependência de tecnologia, não é possível ainda saber, somente imaginar e fazer 

suposições. Fica então o questionamento de MORAES caput KAWAMURA (1990): 

 

 

 “Como inseri-las no processo educacional sem limitar a criatividade e a 
visão critica? Como evitar a elitização do uso das novas tecnologias na 
escola? Como coadunar a especialização e a alienação? Como repensar a 
qualificação dos especialistas e sua função social? Como se pode 
depreender destas e outras questões, não se trata de uma luta segmentada 
a ser efetuada apenas por educadores e estudantes na escola, mas sim, 
levada avante coletivamente pelos diferentes grupos sociais, principalmente 
das classes subalternas”. 
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II - Parâmetros Curriculares Nacionais e informática no ensino 

fundamental 

 

 

2.1- Origem dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais surgiram, por necessidade de 

especificar as disposições básicas da educação nacional, previstas nas leis de 

Diretrizes e Bases (LDB) feitas até aquele momento. Essas leis, ao redefinirem as 

diretrizes e bases da educação nacional, generalizou o objetivo geral tanto para 

ensino fundamental quanto médio como sendo para proporcionar aos educandos a 

formação necessária  ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 

de auto realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da 

cidadania. Durante as décadas de 1970 e 1980, cabiam aos estados e ao Distrito 

Federal formular suas principais propostas curriculares, que iriam servir como base 

para as escolas municipais ou distritais. Estas mudanças foram muito reformuladas 

durante os anos de 1980, por necessidade de acompanhar as novas tendências 

educacionais. É importante ressaltar que a atual Lei de Diretrizes e Bases é a de 

número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Nos ano de 1990, com a participação do Brasil na Conferência Mundial de 

Educação para Todos, que ocorreu na Tailândia, o país aceitou a proposta mundial 

pela luta por melhoramento e aprimoramento da educação básica. Desta forma, em 

1993, o Brasil criou o Plano Decenal de Educação para Todos, que era como um 

conjunto de diretrizes políticas, voltadas para a recuperação da escola fundamental 

do país, a partir do compromisso com a equidade e com o aprimoramento da 

qualidade, como também com a constante avaliação dos sistemas escolares, 

visando assim o seu contínuo melhoramento. O Plano Decenal de Educação, 

entrando indo ao encontro com o que estabelece a Constituição de 1988, deixa claro 

a  necessidade e a obrigação do Estado em elaborar parâmetros objetivos no campo 

curricular, capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de forma a 
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adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do ensino 

nas escolas brasileiras. 

   Desta forma, através do Ministério da Educação, em 1995 a partir de 

amplos estudos, discussões e formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

servindo como referencia para as quatro primeiras séries do ensino fundamental de 

todas as escolas do país. Visa melhorar a qualidade da educação, principalmente no 

que diz respeito à formação inicial e continuada dos profissionais que irão atuar 

nesta área. Preza pela qualidade e avaliação dos livros didáticos que serão 

utilizados e estabelece indicadores para o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). Os documentos, que segundo informa o Ministério da 

Educação, que fazem parte dos PCN´s são quatro: Introdução aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Convívio Social e Ética – apresentação dos temas 

transversais, Documento de Áreas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Naturais, Conhecimentos Históricos e Geográficos, Artes e Educação Física), e os 

Documentos de Convívio Social e Ética. 
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2.2 – Computadores e a informática nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

 

 

Ao fazer uma pesquisa específica nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para as séries iniciais do ensino fundamental por termos como computador (es), 

informática e tecnologia, encontrou-se por bom muitas vezes a palavra tecnologia, 

na maioria dos cadernos. Em relação à palavras como informática e computadores, 

poucos deles fizeram menção. Segue abaixo breve resumo do que foi encontrado 

em relação a estes termos nos parâmetros curriculares:  

 

 

 No caderno de introdução se faz menção a computador quando se fala de 

capacitação para aquisição e desenvolvimento de novas competências e 

aos materiais, como um instrumento de aprendizagem escolar. (PCN 

Caderno de Introdução, pág. 37 ). 

 No caderno de língua português se faz menção ao computador em relação 

a programas de edição de textos e para leitura. (PCN Caderno de língua 

Portuguesa, Pág. 62). 

 No caderno de matemática fala sobre o uso como material didático, e 

sobre sua versatilidade em relação ao ensino dentro desta área. Em 

relação à tecnologia diz fala sobre a necessidade de compreenderem as 

permanentes renovações. (PCN Caderno de Matemática, Pág. 19). 

 O caderno de ciências naturais aborta o desenvolvimento humano na 

sociedade e uso das tecnologias e da relação do homem com a natureza 

mediada por elas. Em resumo, fala dessa relação entre exploração dos 

recursos naturais e desenvolvimento de novas tecnologias. (PCN Caderno 

de Ciências Naturais, Págs. 20 a 25 encontra por várias vezes). 

 O caderno de artes faz referência ao computador e a informática para 

identificar artes visuais e músicas. (PCN Caderno de Artes, Pág. 46) 

 Os cadernos de História e Geografia falam das tecnologias de 

comunicação e de produção. Falam também da interferência que os 
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computadores tiveram nas relações econômicas, sociais e culturais. 

Também do papel e do uso das tecnologias para suprir problemas 

cotidianos ao longo das gerações, e para a construção da paisagem 

urbana. (PCN Caderno de História e Geografia, Págs. 24 e 36). 

 O caderno de ética questiona para que serve os diversos conhecimentos 

científicos e as tecnologias. (PCN Caderno de Ética, Pág. 6) 

 Os cadernos de Saúde, Educação Física, Pluralidade Cultural/ Orientação 

sexual não fazem referência ao uso de computador e de informática, e 

falam de tecnologia como um processo em desenvolvimento. 

 

 

O que pode ser percebido é que não são em todas as áreas que falam sobre 

utilizar o computador em sala de aula, sendo que áreas importantes como a da 

Saúde, Orientação Sexual, onde essa ferramenta poderia ajudar bastante, e sequer 

foi mencionada. Outra observação a se fazer é que, em sua maioria, o termo 

tecnologia é utilizado de uma maneira muito geral, dizendo sempre das inovações e 

das adequações e que se deve ter para poder utilizá-las.  

Outro documento importante que rege a educação brasileira é a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em sua versão atual a lei que regulariza o 

sistema de educação brasileiro, tendo como base os conceitos contidos na 

constituição deste país, e tem como número 9394/96, faz referência somente a uma 

das três palavras chaves de pesquisa, que é a tecnologia. Na Seção III, Artigo 32 

Paragrafo II diz que o ensino fundamental tem como um desses objetivos: “a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, tecnologia, das artes 

e dos valores em que se fundamenta a sociedade.”. 

O que fica mais evidente nestes documentos é que a informática no ensino 

fundamental no momento é tratada como uma ferramenta educacional, como 

material didático. Se há possibilidade de tê-la a disposição tudo bem, mas não seria 

a prioridade para todas as escolas, onde o gestor define as prioridades de gastos. 

Entre ter computadores e ter ao menos infraestrutura básica para receber os alunos 

decentemente em sala de aula, é óbvio de que é melhor investir na infraestrutura, 

como é o caso de diversas escolas situadas em zonas rurais ou em subúrbios 
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brasileiros, onde os alunos possuem pouco ou quase nenhum contato com novas 

tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.3 – Um Computador por Aluno – Projeto Piloto – Exemplo 

de atuação em sala de aula. 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são diretrizes que servem para auxiliar 

os professores a nortearem suas atividades em sala de aula, deixando a educação 

nacional mais padronizada. Já o Projeto Um Computador por Aluno se trata de uma 

política pública nacional visando a inserção de laptops educacionais em sala de 

aula, não tendo vínculo algum diretamente com os PCN´S. Entretanto, o que se 

espera com o projeto UCA é que os laptops educacionais auxiliem nas funções em 

sala de aula, esta forma podendo ajudar os profissionais a colocarem em prática as 

informações previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Além disso, já 

ocorreram situaçãoes anteriores a esse projeto em relação ao uso pedagógico de 

informático, como no caso do Projeto Brasileiro de Informática na Educação 

(EDUCOM, 1993) e o PROINFO (1997), podendo dizer até que o UCA talvez seja 

uma versão aperfeiçoada deste ultimo.  

Por se tratar do projeto que esta sendo utilizado na Escola Classe I do Guará 

I, que foi a selecionada para a pesquisa, é importante salientar algumas informações 

sobre o projeto piloto referente ao programa Um Computador por Aluno, que faz uso 

de laptops educacionais. 

Esse projeto relativo a laptops portáteis, e que tem o nome de Um 

Computador por Aluno (UCA), foi idealizados pelo pesquisador Nicholas 

Negroponte, do Laboratório de Mídia do Massachussets Institute of Technoloy (MIT), 

e foi apresentado no Fórum Econômico Mundial em Davos, em fevereiro de 2005. O 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expressou seu interesse e iniciou o longo 

processo de aquisição dos pequenos computadores portáteis para algumas escolas 

públicas no Brasil. Ao decorrer de alguns anos, foi feito o possível para aquisição de 

tais computadores, passando por alguns percalços, até chegar ao atual computador 

que algumas escolas estão tendo oportunidade de usar em caráter de teste, e 

auxiliando no futuro desenvolvimento desta ferramenta escolar.  
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O UCA pode ser considerado um projeto inovador aqui no Brasil, porém há 

muito tempo já se pensava em um dia em que cada aluno poderia ter seu próprio 

computador, como diz VALENTE: 

 

 

“A ideia de cada criança ter o seu próprio computador é bem antiga e foi 
idealizada antes da existência dos microcomputadores. Ela foi proposta por 
Alan Kay, em 1968, após ter visitado Seymour Papert no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), quando esse pesquisador estava iniciando 
seu trabalho com linguagem computacional LOGO. Kay ficou impressionado 
pelo fato de as crianças usarem o computado para resolver problemas 
complexos de matemática e entendeu que cada criança deveria ter o seu 
computador portátil.” 

 

 

Em 2007 foi estabelecido o projeto pré-piloto, onde iriam ocorrer cinco 

experimentos com laptops educacionais para que pudesse implementar o Um 

Computador por Aluno. Para esta fase foram selecionados três fabricantes de 

computadores que doaram ao Governo Federal três modelos diferentes. Para a 

escola situada em Brasília foi entregue o modelo Mobilis da empresa indiana 

Encore. Para as escolas de Palmas no Tocantins e de Piraí no Rio de Janeiro foram 

doados os laptops do modelo Classmate, da fabricante Intel. Já para São Paulo e 

para Porto Alegre no Rio Grande do Sul foram enviados computadores do modelo 

XO da fabricante OLPC. Esta fase de teste foi feita visando a posterior expansão 

para mais de trezentas escolas em âmbito nacional, ampliando assim o alcance do 

projeto. E para que estas escolas pudessem fazer parte do programa deveriam ter 

no mínimo quinhentos alunos e professores no total, além de fornecimento de 

energia regular e armários apropriados para acondicionamento dos laptops 

educacionais. Estas escolas foram selecionadas através da Secretaria de Educação 

a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC), que fez várias sondagens a 

estados e municípios buscando adesão dos mesmos. Inicialmente foram pré-

selecionadas dez escolas e, destas, cinco foram escolhidas. 

Na imagem abaixo pode ser observado três dos modelos de laptops 

educacionais utilizados nas escolas brasileiras, na ordem da esquerda para direita 

está o OLCP, MOBILIS e o CLASSMATE: 
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Fonte: http://felitti.files.wordpress.com/2007/01/xo_classmate_mobilis.jpg 

Figura 4: Laptops educacionais 

 

No ano de 2008 mais algumas escolas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

são Paulo e Tocantins, fizeram parte, de acordo com informações contidas no sítio 

da internet do próprio programa, da primeira etapa do projeto piloto referente ao Um 

Computador por Aluno, testando também os três possíveis modelos de laptops 

educacionais disponíveis no mercado. Passado aproximadamente um período de 

um ano e meio, e visto que o programa teria condições de funcionamento nacional, 

foi proposto então a segunda etapa do projeto piloto referente ao UCA. 

No ano de 2010, por meio do decreto de número 7243, de 22 de julho de 

2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, regulamentou o PROUCA, o 

Programa Um Computador por Aluno e o Recompe, Regime Especial de Aquisição 

de Computadores Para Uso Educacional. Desta forma foi dado início á segunda fase 

de uso dos laptops educacionais, ocorrendo então à expansão do projeto 

nacionalmente, alcançando agora municípios e estados de todo o país. 

Os laptops educacionais adquiridos de maneira mais acentuada então pelo 

governo federal, trazem para a sala de aula uma nova maneira de trabalho com os 

alunos, onde cada um trabalhará individualmente em uma máquina, sem tem que 

dividir com um colega como acontece normalmente nos laboratórios de informática. 

A respeito disso MENDES (2008) diz: 
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“A dinâmica de uso dos computadores portáteis (laptop educacional) é 
abrangente. O aluno tem disponível um Laptop Educacional e pode ficar 
com ele durante o período que estiver na escola, em sua casa, com os 
amigos e, ainda, poderá usá-lo para estudo ou atividades particulares. Em 
sala de aula, o laptop é de uso individual do aluno.”  

 

 

Ocorrem mudanças também na forma em que os professores trabalham em 

ambiente educacional. Em relação às mudanças em sala de aula, MENDES (2008) 

diz: 

 

 

“... foram confirmados que a presença do Laptop Educacional em sala de 
aula trouxe alterações na dinâmica de aula e os professores precisam 
encontrar novas formas de gerir a aula que envolve mudanças tanto no 
planejamento das aulas como na pratica pedagógica”.  

 

 

Através do Programa Um Computador por Aluno, as escolas dos estados, 

municípios e também do Distrito Federal, poderão adquirir laptops educacionais 

novos, para uso na rede pública de educação básica. Por meio de pregão eletrônico 

para registro de valores realizados através do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), foi escolhida empresa habilitada para vender estes 

equipamentos. Segundo informações do Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES), a vigência do PROUCA é até 31/07/2012, respeitados os limites 

orçamentários, já que para incentivar a compra destes computadores o governo 

federal disponibilizou linha de crédito para financiamento por meio do BNDES. 

Desta forma, foi estipulada a Resolução CD/FNDE n° 17, do dia 10 de junho 

de 2010, que estabelece normas e diretrizes para que os municípios, estados e o 

Distrito Federal se habilitem ao Programa Um Computador por Aluno - PROUCA, 

nos exercícios de 2010 a 2011, visando à aquisição de computadores portáteis 

novos, com conteúdos pedagógicos, no âmbito das redes públicas da educação 

básica, como pode ser visto na própria descrição da resolução. 

Esta resolução se baseia e tem como fundamentação legal os documentos 

abaixo listados: 
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 Constituição Federal, artigo 208, que diz respeito à obrigação do Estado 

em relação ao fornecimento de educação básica. 

 Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 na qual estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional. 

 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 

dá outras providências. 

 Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010 e dá outras 

providências. 

 Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que Institui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

 Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, estabelece normas 

para execução do disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, 

que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da 

União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras 

providências. 

 Instrução Normativa nº 02, de 1º de dezembro de 2005, da Secretaria do 

Tesouro Nacional. 

 Resolução Conselho Monetário Nacional-CMN (BACEN) nº 3.370, de 14 

de julho de 2006, e suas alterações, dispõe sobre alterações em 

programas de investimento, amparados em recursos equalizados pelo 

Tesouro Nacional junto ao BNDES, e sobre a linha de crédito Finame 

Agrícola Especial. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/..%5C..%5C22%5Cconsti.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/22/Consti.htm
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 Convênio ICMS nº 147, de 14 de dezembro de 2007, do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que isenta do ICMS as 

operações com laptops educacionais, adquiridos no âmbito do Programa 

Nacional de Informática na Educação - ProInfo - em seu Projeto Especial 

Um Computador por Aluno UCA, do Ministério da Educação - MEC. 

 Medida Provisória nº 472 de 16 de dezembro de 2009, que cria o 

Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e institui o Regime 

Especial de Aquisição de Computadores para uso Educacional - 

RECOMPE; 

 

 

Além da listagem acima citada, também há a Medida Provisória que 

posteriormente foi convertida em lei, que cria o PROUCA. Trata-se da lei n°12.249, 

de 10 de junho de 2010, onde o Capítulo II da referida lei é referente à criação do 

PROUCA e do RECOMPE. 

Outro ponto que é trabalhado de maneira mais efetiva no Programa Um 

Computador por Aluno, agora sendo embasado por toda uma regulamentação 

provinda da resolução, é a formação dos professores. Essa formação se dará em 

três níveis diferentes e envolverá as Instituições de Ensino Superior (IES), os 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) e as Secretarias de Educação (SE), além 

das escolas propriamente ditas. Essa formação tem caráter semipresencial, e 

segundo sítio da internet do projeto, será dividida em módulos, podendo assim 

abranger as áreas de teoria, de tecnológica e por fim a pedagógica. Além disso, as 

Secretarias de Educação podem intermediar pelas escolas em relação a inscrição 

na participação no Projeto um Computador Por aluno, e os Núcleos de Tecnologia 

Educacional também exercem função de suporte técnico para as escolas, além da 

capacitação dos profissionais. 

Além da formação dos professores para trabalharem com os laptops 

educacionais em sala de aula, também ocorrerão avaliações em três níveis distintos 

em relação ao Programa Um Computador por Aluno. A primeira avaliação seria do 

tipo diagnóstica, feita antes do processo de implementação do projeto nas escolas. 

A segunda seria a formação formativa, que ocorre durante o período de execução do 
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PROUCA.  E o último nível de avaliação seria em relação ao impacto, feita ao fim do 

período previsto na resolução para a execução do projeto. Desta forma foi criado o 

GTUCA, que é o grupo de trabalho do Programa UCA, que é formado por 

profissionais especialistas no uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) no âmbito da educação. E no caso do projeto, relativo à execução das 

atividades de grupo, foi dividido em três frentes: 

 

 GT Formação; 

 GT Avaliação e 

 GT Pesquisa. 

 

Em relação às ações de monitoramento do Projeto Um Computador Por 

Aluno, estas irão ter como componentes principais um conjunto de ferramenta de 

monitoria e uma sala de monitoramento, que terá pessoal capacitado para 

acompanhar o andamento do projeto. 

Atualmente no Distrito Federal, seis escolas são participantes do projeto Um 

Computador por Aluno, iniciando desta forma, o uso dos laptops portáteis em sala 

de aula. 

Na imagem abaixo pode ser visto laptop educacional utilizado no projeto Um 

Computador por Aluno, se trata de um modelo CLASSMATE: 

 

 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_cx0Dhs1VEQU/S9boSIOGdzI/AAAAAAAACQs/v4kQcO0EXxc/s320/LAPTOP+EDUCACIONAL 

Figura 5: Laptop educacional do Projeto UCA 
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As escolas que fizeram parte da primeira etapa do projeto Um Computador 

por Aluno foram: Escola Municipal Ernani Bruno em São Paulo, a Escola Estadual 

Luciana de Abreu em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, o Colégio Estadual Dom 

Alano Marie Du Noday em Palmas no Tocantins e o CIEP Municipal Professora 

Rosa Conceição Guedes, em Piraí no Rio de Janeiro. 

No Distrito Federal, a primeira escola a participar do Projeto Um Computador 

por Aluno foi o Centro de Ensino Fundamental 01, ainda na fase pré-piloto do 

projeto, no ano de 2007. A partir da segunda fase do projeto, onde o governo 

adquiriu 150 mil novos laptops educacionais, o número de escolas aumentou para 

300 a nível nacional, e para seis no Distrito Federal. Estas escolas foram escolhidas 

pelas Regionais de Ensino, após a Secretaria de Educação informar sobre a então 

escolha de mais quatro escolas para participarem do projeto. Para isso, ocorreram 

visitas avaliativas nas escolas, e assim selecionadas. Entretanto, as escolas podem 

também solicitar a adesão ao programa caso cumpram os pré-requisitos. As escolas 

do Distrito Federal que fazem parte do UCA, além do Centro de Ensino Fundamental 

01, são : 

 

 Escola Classe 102 do Recanto das Emas; 

 Escola Classe 01 do Guará 1; 

 Escola Classe 10 de Sobradinho; 

 Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II em Planaltina; 

 Escola Classe 10 da Ceilândia. 

 

Além disso, foi criado no ano de 2007 um blog tratando sobre o projeto Um 

Computador por Aluno no Distrito Federal (http://projeto-uca-df.blogspot.com/). 

Neste endereço eletrônico é possível acompanhar um breve histórico sobre a 

implementação do projeto no Distrito Federal, passando por informações do que 

esta ocorrendo para melhorar nas escolas, e as reuniões importantes definindo 

informações do UCA.  

 

 

http://projeto-uca-df.blogspot.com/
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III - Como o computador é utilizado na Escola Classe I do Guará I. 

  

 

Para a realização desta pesquisa foi escolhida a modalidade de estudo de 

caso, e para isso buscou-se verificar em sala de aula questionamentos como os 

listados a seguir: 

 

 Como e se estão sendo utilizados os computadores em sala de aula na 

Escola Classe I do Guará I? 

  Como os Parâmetros Curriculares Nacionais abordam a questão da 

tecnologia, informática e computadores em sala de aula, e se é possível 

visualizar estes pontos em ambiente educacional? 

 Como se da à relação entre a teoria da informática na educação e a 

prática em ambiente educacional na referida escola? 

 Como são utilizados os laptops educacionais do Projeto Um Computador 

por Aluno, e se seguem o que é descrito em seu projeto piloto? 

 Como se dá a relação entre professores e alunos com a utilização dos 

laptops educacionais oriundos do UCA? 

 

Desta forma, no inicio da pesquisa se buscou responder o seguinte roteiro 

para recolher algumas informações necessárias: 

 

Roteiro de pesquisa - Uso de informática em sala de aula. 

 Escola Classe 1 do Guará 1 

 Questões SIM NÃO 

 A escola utiliza computador em sala de aula? X 
 A escola possui laboratório de informática? X 
 Há necessidade de agendamento para uso do laboratório? X 
 A estrutura física para uso dos computadores esta em boas condições? X 
 Os alunos tem boa aceitação ao uso do computador? X 
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UCA - Turma 1 

QUESTÕES SIM NÃO 

O professor trabalha sozinho com a turma? X 
 O professor tem dificuldades para trabalhar com os laptops? X 
 Os alunos conseguem se mantiver focados na aula? 

 
X 

A professora consegue ser flexível em relação ao plano de aula? 
 

X 

Os alunos sabem utilizar os laptops? X 
 Há necessidade de planejamento prévio de aula? X 
 

 UCA - Turma 2 

QUESTÕES SIM NÃO 

O professor trabalha sozinho com a turma? X 
 O professor tem dificuldades para trabalhar com os laptops? 

 
X 

Os alunos conseguem se mantiverr focados na aula? X 
 A professora consegue ser flexível em relação ao plano de aula? 

 
X 

Os alunos sabem utilizar os laptops? X 
 Há necessidade de planejamento prévio de aula? X 
  

 

Além dessas perguntas eram anotadas observações necessárias para a 

análise dos dados, e foi o que gerou relatórios de observação sobre as referidas 

turmas. 

Está é uma escola pública que começou a fazer parte do programa já na 

primeira etapa do projeto piloto, em 2010, quando o projeto ainda não havia sido 

regularizado pela lei na qual hoje ele é formalizado, se baseando apenas, naquela 

época, em uma medida provisória para a sua existência. Desta forma, esta se 

desenvolvendo juntamente com o projeto piloto. Possui atualmente 306 alunos, 20 

professores e 27 funcionários. Possui sete salas de aula, uma sala de televisão e 

vídeo, um laboratório de informática, e outras salas que são de uso da administração 

da escola. 

É importante frisar previamente que, de acordo com o projeto piloto do 

programa Um Computador Por Aluno, os professores foram capacitados 

anteriormente pelo Núcleo de Tecnologias da Educação. Além disso, as avaliações 

normativas descritas no projeto, também são colocadas em prática para que se 

possa avaliar como está o desenvolvimento do projeto. 
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As turmas que foram pesquisadas eram do terceiro e do quarto ano, em sua 

maioria com as mesmas professoras em sala de aula. Como a escola possuía os 

laptops educacionais do Projeto Um computador por Aluno, o laboratório de 

informática disponibilizado pelo ProInfo era pouco utilizado, tendo em sua maioria, 

as atividades dentro da própria sala com os laptops educacionais portáteis. Essa foi 

uma das mudanças provenientes do projeto UCA, o laboratório passou a ser, no 

caso desta escola, apenas uma sala de suporte para a utilização dos laptops 

educacionais, apesar dos computadores funcionarem normalmente. Sendo assim, 

não pude observar nenhuma atividade sendo feita no laboratório propriamente dito, 

já que a maioria das atividades relacionadas à informática podia ser feitas em sala 

de aula através do laptop educacional.  

Em todas as salas que foram permitidas a entrada, era perguntada aos alunos 

e aos professores a frequência com que os laptops educacionais eram utilizados em 

aula. Os alunos em sua maioria informaram que normalmente tinham um dia da 

semana específico para utilizar estas máquinas, e que nem todas as semanas eram 

utilizados. As professoras sempre procuravam meios de justificar a não utilização 

dos equipamentos, mencionando que tinha que ter um planejamento melhor da 

atividade, tendo em vista que os alunos se dispersavam muito durante as aulas 

programadas, e pela dificuldade de somente um professor coordenar uma atividade 

utilizando os laptops. Desta forma, foi perceptível notar que as professoras não se 

davam bem a com flexibilidade das aulas, não gostavam de fugir da programação 

feita com antecedência, e tinham dificuldade de manter os alunos concentrados nas 

atividades, quando estas eram propostas por elas. 

Pela baixa frequência de utilização, os alunos possuíam dificuldades claras 

em relação ao manuseio dos laptops educacionais. Nas primeiras aulas, era 

possível notar a dificuldade quando se pedir para ligar o equipamento, muitos deles 

não sabia ao certo como ligavam. Entretanto, neste momento alguns alunos, que já 

haviam utilizado os laptops educacionais anteriormente com outras professoras, ou 

em séries anteriores, se dispunham a ajudar os colegas que não sabiam a ligarem 

para poder continuidade a aula. Esta ajuda ao colega que tinha dificuldade para 

utilizar muitas vezes era interpretado pela professora com sendo dispersão da 

turma, e por muitas vezes aqueles que ajudavam eram repreendidos pela docente. 
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As primeiras aulas acabarem sendo um misto de introdução à informática básica, 

demonstrando algumas possíveis utilizações que o laptop poderia ter, com um 

pouco de conteúdo. E por consequência da dificuldade, e por não te planejado a 

aula com antecedência, a professora preferiu partir para o programa de computador 

de desenho. O que foi possível perceber durante as observações é que o lúdico era 

usado como válvula de escape quando não se sabia o que fazer. Quando a 

atividade chegava ao fim antes do previsto, era pedido que desenhassem ou 

brincasse com algum jogo educativo que o laptop possuía. 

Na figura abaixo é possível ver o estado de conservação que muito dos 

laptops educacionais estavam. Muitos deles ainda enrolados com plástico e com o 

protetor adesivo de tela. Havia ainda caixas de laptops que não podiam ser 

utilizados por não terrem o devido sistema operacional instalado pelo MEC, 

conforme informado pela professora responsável pelo laboratório de informática. 

Imagem a seguir: 

 

 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_LPEr01Jncmg/TOu1T5NI9SI/AAAAAAAAABA/tUb8ODecGb4/s1600/Aberto.jpg 

Figura 6: Laptop educacional apelidado de “Uquinha” 
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Em sua maioria, o laptop educacional era utilizado para fazer pesquisas na 

internet e para utilizar o editor de texto. Em algumas aulas, foi solicitado para que os 

alunos respondessem perguntas escritas no quadro através de pesquisa em uma 

lista de sítios da internet já selecionada. Em resumo, a maioria das atividades que 

eram solicitadas também era disponibilizada aos alunos o caminho da resposta, 

tirando, de certo modo, um pouco da liberdade que ele poderia ter ao utilizar o 

computador. Sem contar que, além das perguntas no quadro, e do caminho para as 

respostas, os alunos tinham que utilizar o editor de texto como se fosse o caderno, 

conferindo a simples função de anotar os questionamentos passados e as 

respectivas respostas. 

Na figura abaixo pode ser o laptop educacional sendo usado por alunos da 

escola, onde por alguns momentos era preferido trabalhar no laboratório de 

informática e não ter que distribuir os laptops e recolhe-los, demandando, desta 

forma, certo tempo: 

 

 

 

Fonte: Figura adaptada de http://item.slide.com/r/1/0/i/QEyNFwP0jz_2gku-OZaNPSvXvVmt9e14/ 

Figura 7: Alunos utilizando laptop educacional 

 

 

Outra situação que costumava ocorrer com certa frequência era o 

condicionamento do uso do laptop educacional. Exemplo disso era que, o aluno só 
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podia utiliza-lo caso tivesse terminado uma tarefa anterior, ou até mesmo como 

forma de punição, por não ter se comportado em algum outro horário o aluno não 

teria direito a usar, podendo somente observar os seus colegas em sala. Além do 

uso do laptop em si, os alunos eram estimulados a terminarem as tarefas dentro do 

horário previsto com a proposta de comprovado ao final da atividade o termino da 

mesma, as crianças poderiam acessar sites de jogos educativos ou utilizar recursos 

como a câmera de vídeo que o equipamento possui. Desta forma, os alunos 

buscavam sempre terminar as atividades da maneira mais rápida possível, 

independente das respostas estarem certa ou não, simplesmente pelo fato de 

poderem usar o laptop educacional com fins lúdicos ao final da atividade proposta. 

O laptop educacional é um computador portátil com as funções comuns a 

vários outros modelos de mercado, mudando algumas coisas como o sistema 

operacional e, pejorativamente, sua capacidade como máquina. Desta forma, por 

muitas vezes os alunos gostariam de fazer com aqueles equipamentos o que 

estavam acostumados a fazer com o que seus pais possuíam em casa, e por muitas 

vezes desdenhavam daquilo que possuíam em sala. Era comum uma criança dizer 

“não quer usar esse porque é muito ruim, o que meu pai tem em casa é muito 

melhor”. Realmente, por vários momentos os laptops falhavam, atrapalhando os 

alunos no meio de alguma atividade importante, ou até com funções básicas eles 

simplesmente travavam, obrigando a trocar por outro. Por isso até as crianças se 

sentiam desmotivadas a utilizarem, pois as aulas se arrastavam pela lentidão do 

equipamento, e pela dificuldade de efetuar tarefas simples como salvar os arquivos 

que acabaram de ser feitos durante as aulas. As queixas em relação ao tamanho da 

tela também eram recorrentes, e por muitas vezes quando abriam algum programa 

tinham que mudar a configuração da tela para poder efetuar a tarefa de maneira 

mais adequada. De maneira geral, as crianças reclamavam bastante quanto à 

ergonomia do equipamento, mas questionadas se era melhor parar de utiliza-lo, elas 

também não gostariam. Desta forma pode ser utilizada a máxima “ruim com ele, pior 

sem ele”. 

Segue abaixo informações técnicas do laptop educacional presentes no sítio 

na internet da empresa fabricante do equipamento: 
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Classmate- Especificações 

 
Processador Intel® Atom™ 1.6 GHz 
 Cache 512K L2 Memória RAM 
 512 MB DDR2 
 Flash Disk 4 GB 
 Sistema Operacional Linux® Metasys 
 Chipset Intel® 945 GSE / ICH7-M 
 Áudio Realtek ALC662 (Azalia) 
 Rede 10/100 Mbps 
 Rede sem fio Wireless LAN 802.11 b/g 
 Entradas USB 2 (Duas)  
Tela LCD 7"  
Teclado À prova d'água e com teclas de atalho Touch Pad Tradicional com 2 botões 
 Bateria Li-Ion 4 Células  
 
Acessórios: Sistema Anti-furto TPM Trusted Platform Module 1.2  
Sistema de monitoramento  
Capa para proteção 
 Alça para transporte 
 
Portas: Saída para fone de ouvido  
RJ-45 (Rede) 
 Entrada para microfone  
Saída de Áudio  
 
Softwares Inclusos: 
 Solução Metasys: 
 Parental Control  
School Server  
Monitor Server 
 
Fonte: http://www.cceinfo.com.br/uca/ 

 

 

A queixa em relação ao tamanho da tela também vinha dos professores. A 

dificuldade que se tem com uma tela de sete polegadas quando se vai tirar dúvidas 

dos alunos é imensa, e em uma das turmas foi observado uma professora que já era 

senhora de idade, e na aula de informática não se separa de seus óculos para 

facilitar a visualização. 

Pode-se perceber que as matérias que mais eram utilizados os laptops eram 

a de língua portuguesa e matemática, seguidas depois de história e geografia. 

Matemática era trabalhada com jogo educativos instalados nos equipamentos, e em 

língua portuguesa o que se utilizava muito era o ditado, tendo como ferramenta o 

editor de texto. Em geografia e história utilizavam o navegador da internet para fazer 

buscas e o editor de texto para copiá-las juntamente com as com as perguntas 

referentes a elas. 

http://www.cceinfo.com.br/uca/
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Uma das funcionalidades que não foi observada sendo utilizada foi o recurso 

áudio visual que o laptop educacional possui. Os alunos poderiam ter acessado 

vídeos relacionados ao conteúdo trabalho, entretanto, não foi observada nenhuma 

das professoras fazerem uso de tal dispositivo. O vídeo foi utilizado por alguns 

poucos alunos com mais prática, mas nos momentos lúdicos. Estes alunos 

acessavam um sítio mundial de compartilhamento de vídeos, e ficavam assistindo 

videoclipes, em por muitas vezes sem interferência da professora presente em sala 

de aula. 

As professoras destas turmas se esforçavam ao máximo para utilizarem de 

forma adequada os laptops educacionais em sala de aula, inclusive uma delas 

chegou a falar que tinha que utilizar pra não deixar os equipamentos parados e 

ficarem ultrapassados, como acontece com muitos materiais que chegam para as 

escolas públicas. Por mais que tivessem dificuldades de lidar com a tecnologia em 

sala de aula, e de controlar a turma sem auxilio de outra pessoa, faziam questão de 

utilizar os computadores e planejar o conteúdo com antecedência. Os alunos 

também gostavam de utilizar os computadores, apesar das diversas dificuldades 

narradas por eles, mas para muitos daqueles alunos em sala de aula era uma das 

poucas oportunidades contato direto com tecnologia, afinal uma escola pública 

atende uma diversidade enorme de pessoas de diferentes classes sociais. 

A escola já possui estrutura básica para fazer uso deste tipo de 

computadores, o que precisa é que seja melhorado. A questão do armário é a que 

mais pesa quando se pensa nos pequenos computadores portáteis, até mesmo por 

segurança, já que evita de ficar andando com caixas dele pelos corredores, correndo 

o risco de algum deles cair e danificar. O reforço das tomadas em sala também é 

fundamental, pois são crianças que utilizam os equipamentos, e sempre deve zelar 

pela segurança delas. 

A função principal do projeto Um Computador por Aluno esta realmente sendo 

feita nesta escola, que é de dar acesso aos alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental à tecnologia, ter o primeiro contato com computador. Mas se espera 

que ocorram mais cursos de aperfeiçoamento e de qualificação continuada para os 

professores envolvidos com o uso do equipamento, para, além de saber manuseá-

los da melhor maneira, utilizarem melhor pedagogicamente.  
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Outra coisa que se espera é que todos os computadores que as escolas 

públicas adquiram, assim como os laptops educacionais, tenham a devida 

manutenção quando tenham algum problema, ou possam ser substituídos quando 

quebrarem. Por relatos de professores e da equipe gestora, dizem que muitos 

projetos são abandonados depois de implementados nas escolas por falta de 

manutenção ou de verba para que esta aconteça, ocorrendo a descontinuidade das 

atividades. Deve-se lembrar de que todo e qualquer bem material colocado dentro 

em uma escola pública é patrimônio público, devendo-se zelar pela conservação do 

mesmo. Mas no caso dessa escola, os laptops educacionais possuíam a devida 

manutenção caso dessem algum problema. Manutenção essa disponibilizada pelo 

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) que atende a região do Guará. 

Ocorrendo cursos de especialização para docentes como previsto no Guia de 

Implementação do Projeto UCA, manutenção da infraestrutura da escola, 

manutenção ou substituição dos computadores quebrados, a atualização dos 

laptops educacionais, o projeto Um Computador por Aluno, ou algum outro que 

venha a substitui-lo com o mesmo intuito, poderá ser inserido em mais escolas da 

rede pública de ensino. A intenção do projeto é aprovada por toda a equipe 

envolvida com ele, e também pelos alunos que fazem uso. 

Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, que em sua maioria cita 

os computadores como uma ferramenta didática, e não ênfase na questão da 

informática pode ser dito que é possível visualizar sua presença dentro da sala de 

aula, afinal as professoras em sua maioria utilizam realmente o referido documento 

como guia para o planejamento de suas atividades durante o ano letivo. 

Buscando então responder os questionamentos listados no inicio deste tópico, 

pode ser dito que durante o período da pesquisa computadores eram sim utilizados 

em sala de aula, na medida em que o professor tinha condições de utiliza-los. Os 

PCN´s abordam superficialmente a questão da informática, tecnologia e 

computadores em sala de aula, focada principalmente como sendo utilizada sendo 

uma ferramenta pedagógica. A relação entre a teoria e a prática da informática da 

educação se dá de forma afirmativa, as professoras sabem que é possível fazer uso 

dessas novas ferramentas em sala de aula, de que precisam se aperfeiçoar, e que 

devem ser flexíveis em relação a dinâmica de utilização. Os laptops educacionais 
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eram utilizados da maneira esperada pelo projeto piloto, pecando somente nos 

quesitos de infraestrutura adequada, e na questão de poder leva-los para casa. E 

por fim, a relação entre professores e alunos com a utilização dos laptops 

educacionais se deu de forma satisfatória de ambos os lados, os professores tem 

grandes perspectivas em relação ao uso destes computadores, e os alunos ficam 

bastante felizes por tê-los a disposição. 
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Capítulo V - Considerações Finais 

 

 

Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais não possuem informações 

significativas em relação ao uso de tecnologias, da informática e do computador em 

si em sala de aula, apenas citando em alguns dos volumes como sendo materiais 

didáticos. As tecnologias são sempre vinculadas à questão de desenvolvimento, e 

ao estudo das matérias para compreender o desenvolvimento das tecnologias 

juntamente com o desenvolvimento das sociedades. Desta forma, foi possível 

observar os parâmetros curriculares sendo utilizados dentro de sala da aula, já que 

para isso não era preciso grande esforço, ou até mesmo a necessidade de uma 

política pública para alcançar os objetivos em relação à informática ali descritos. 

Em relação ao projeto Um Computador por Aluno, este está sendo utilizado 

de acordo com a possibilidade dos professores, que se trata da questão de melhor 

aperfeiçoamento e melhor estrutura física da escola. Segundo relatos dos 

professores, estes não tiveram oportunidade de aperfeiçoamentos mais específicos 

para lidar com a informática nas séries iniciais do ensino fundamental, o que talvez 

possa ser explicado por ser algo ainda recente, e ainda em fase de aprimoramento, 

pois a lei que regulamenta o UCA é de junho de 2010. Apesar de eles terem o 

treinamento anterior ao uso, eles provavelmente estão insatisfeitos como seja 

tratado essa capacitação, já que é semipresencial, e muitos ainda possuem 

dificuldade em usar computadores para acessarem o site da capacitação.  

Além disso, fica também dependente das questões de infraestrutura que a 

escola espera ser realmente como prometido para eles quando ocorreu à entrega 

dos equipamentos, como é o caso dos armários, que são improvisados, e não como 

aquele mostrado como exemplo. Os alunos tem a possiblidade de trabalhar 

individualmente com seus computadores, apesar de ainda não poderem fazer coisas 

que estavam previstas no projeto inicial do UCA, como levar o computador para 

casa para fazer suas tarefas, mas acredita-se que seja questão de tempo para que 

isso realmente ocorra, e para que os laptops educacionais estejam inclusos na lista 

de material estudantil de diversas escolas.  
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Os questionamentos listados no inicio da análise de dados foram 

correspondidas de maneira positiva, mas é importante salientar alguns aspectos 

como a baixa presença da questão da informática nos textos dos PCN´s. Além 

disso, a questão da infraestrutura do Projeto Um Computador por aluno, apesar de 

ele alcançar o seu objetivo, que é levar o computador pra sala de aula para que os 

alunos das séries iniciais do ensino fundamental tenham o primeiro contado com a 

informática, peca nessa questão que nem é ligada a questão pedagógica 

propriamente dita. A ausência de termos nos PCN`s, não significa que a informática 

não esta sendo utilizada nas escolas, mas poderia ser dado mais ênfase a essa 

questão tão atual. Da mesma forma que a falta de armários não interfere no uso dos 

computadores do programa UCA, mas o que se espera das politicas públicas 

educacionais, é que elas estejam atuando como descrito nos projetos iniciais. 

A informática esta sim sendo trabalhada com os alunos das séries iniciais da 

Escola Classe I do Guará, ainda mais que eles têm o privilégio de ter naquela escola 

um projeto como o Um Computador por Aluno, o que os deixa em vantagem em 

relação a árias escolas que sequer possuem laboratório de informática convencional 

em suas instalações. 

O que se espera é que iniciativas como o projeto Um Computador por Aluno 

sejam mais bem difundidas, sendo implantado, se possível, em todas as escolas 

públicas nacionais, o que não é possível atualmente por algumas não atenderem os 

pré-requisitos como mais de quinhentos alunos e professores e fornecimento 

constante de energia. Como dito várias vezes neste trabalho, as tecnologias fazem 

parte do cotidiano das pessoas mais intensamente a cada dia que passa, e todos 

deveriam ter a oportunidade de ter contato nem que seja mínimo com elas.  

Desta forma, mais politicas públicas focadas na questão da informática e da 

inserção de computadores em sala de aula, ou aperfeiçoamento das politicas 

públicas já existentes, ampliando o raio de ação desta, fazendo com que muitas 

crianças pudessem ter acesso às tecnologias. Visando, assim, o futuro delas como 

pessoas inseridas em uma sociedade que avança cada vez mais, e todas as 

pessoas podendo ter oportunidade de sentir inseridas dentro deste contexto. 

E, por acreditar que o papel do profissional que atua na educação é de 

extrema importância, e que a ferramenta computacional didática por si só não irá 
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trazer grandes avanços na educação, espera-se que ocorram mais possibilidade de 

aperfeiçoamento e capacitação para os profissionais envolvidos com esta atividade. 

Não só os professores em si, mas também gestores, coordenadores, em todas as 

esferas possíveis que venham a ter contato com estes programas educacionais, e 

que sejam capazes de lidar com as novas informações.  
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Perspectivas Profissionais 

 

 

Falar sobre perspectivas profissionais é algo bastante complexo, ainda mais 

atualmente e no contexto em que se está inserido. Nesta cidade que vivemos, a 

única coisa que pode ser dita como certa é a questão do concurso público, não há 

muita escapatória em relação a isso, já que não se vê muita vantagem em quando 

se pensa na possibilidade de ter uma carreira no ramo privado. 

Não serei muito diferente em relação a isso, agora com o término dessa 

grande etapa, que é a formação acadêmica, buscarei um emprego com estabilidade 

financeira, como há no serviço público. Desde novos escuto isso dos meus pais, e 

visualizando de maneira ampla, acredito que eles tenham razão. 

Outro ponto que gostaria de salientar é a questão do aperfeiçoamento ou 

especialização profissional. Não se pode ficar somente com uma graduação em uma 

sociedade que as novas tecnologias e as novidades nas mais diversas áreas 

ocorrem repentinamente. Na ordem, primeiro irei procurar estabilidade financeira 

através de um cargo no serviço público, e depois uma especialização, 

provavelmente na área de gestão em recursos humanos. 

Acredito que a máxima “O futuro a Deus pertence” serve muito bem neste 

caso, espero que tudo o que me disponha a fazer que seja feito da melhor maneira, 

e que tudo que almejar, seja alcançado através de muito esforço e dedicação.  
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