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RESUMO 

 
Esse trabalho tem por finalidade apresentar um estudo de caso sobre a 

implementação do Projeto Um Computador por Aluno em uma escola do 

Distrito Federal. Durante o trabalho o leitor poderá verificar inicialmente o que é 

uma política pública, e como ela funciona; poderá verificar ainda conceitos que 

abrangem o termo política pública, ainda no tópico de política pública poderá 

ser visto o que é uma política pública em educação. O programa apresentado 

nesse trabalho enquadra-se no contexto das políticas públicas educacionais. 

Após o estudo das políticas públicas, o leitor poderá conhecer o histórico e 

desenvolvimento de algumas implementações realizadas pelo Governo Federal 

no campo da informática na educação. Nessa parte do trabalho é apresentado 

o histórico desses programas e como eles se desenvolveram ao longo dos 

anos, demonstrando as experiências que o Brasil apresenta em relação à 

utilização de computadores na educação. Seguindo essa contextualização o 

texto ainda apresenta o surgimento e inserção do Projeto UCA nas escolas 

brasileiras, apresentando como ele surgiu e se desenvolveu ao longo de seu 

curto período de funcionamento. Com a conclusão das apresentações ao leitor 

do contexto político e do contexto de funcionamento do Projeto, surge a 

necessidade de apresentar ao leitor o local ou espaço onde o Projeto foi 

desenvolvido. Há uma apresentação da cidade satélite do Guará, que se 

localiza a aproximadamente onze quilômetros do Plano Piloto de Brasília. Após 

essa apresentação é demonstrado ao leitor quais os processos de pesquisa 

realizados para que fosse possível chegar à conclusão do trabalho. A pergunta 

do projeto é, O projeto UCA está sendo implementado na EC 01 Guará 

conforme os parâmetros do projeto? Finalizando o trabalho, é apresentado ao 

leitor os resultados do projeto de pesquisa que se apresentam na forma de 

estudo de caso. O leitor verificará um comparativo entre documentos que 

coordenam a implementação do projeto e como esse se apresenta na prática.  

 
Palavras-Chave: UCA; Políticas Públicas; Implementação do UCA; 

Política; Informática na Educação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a invenção do computador, as tecnologias se introduzem cada 

vez mais nas atividades humanas, seja no processo de produção e até mesmo 

nos processos de consumo. A informática apresenta-se como uma ferramenta 

de dinamização e aceleração dos processos sociais, por meio dela é possível 

acelerar a produção das indústrias, que atualmente apresentam-se em 

robotizada.  

Os processos de socialização das pessoas se dão quando um indivíduo 

pode acabar com a distância física entre outro indivíduo através da utilização 

da internet ou as compras podem ser realizadas em lojas de outros países 

graças também a utilização da internet. A educação sendo um processo social 

onde há um processo de ensino-aprendizagem tem também a informática 

como um instrumento facilitador do processo educacional. 

De acordo com Santos e Maia (2007), tais mudanças marcam a 

passagem da sociedade industrial para a sociedade baseada na informação e 

no conhecimento. Na sociedade do conhecimento, fatores como produção, 

matéria prima, capital e trabalho passam para segundo plano. O conhecimento 

assume papel principal, o que exige uma nova postura do homem com relação 

ao conhecimento, principalmente no âmbito educacional e profissional. 

Para que seja atingido esse novo paradigma social, a educação na 

sociedade de informação apresenta papel fundamental para que o homem 

conviva com as contínuas e aceleradas mudanças e de criar competências que 

permitam uma melhor atuação. As mudanças e a criação de competências que 

permitam uma melhor atuação na produção de bens e serviços, na tomada de 

decisões, na operação de ferramentas e de novos meios, são necessárias. 

O computador quando utilizado de forma pedagógica apresenta bons 

resultados educacionais, facilitando o desenvolvimento do processo 

educacional. Segundo o estudo realizado pela Apple com relação ao uso de 

informática na educação, ficou comprovado que os alunos usam os laptops 

primordialmente para redigir, tomar notas, fazer tarefas de casa, comunicar-se 

com colegas e professores e fazer pesquisas na Internet. Para levar a cabo 
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essas tarefas são utilizados os aplicativos de redator de texto, e-mail, chat e 

web browsers. 

As atividades mencionadas anteriormente podem facilmente ser 

realizadas com a utilização dos laptops educacionais que foram adquiridos pelo 

Governo Federal para a distribuição nas escolas públicas do Distrito Federal. 

Estes são os computadores utilizados pelo Projeto Um Computador por Aluno, 

que após ter sido aplicado e estudado no exterior por uma Organização Não 

Governamental chamada One Laptop per Child, trouxe a idéia de utilizar esses 

computadores na rede pública de educação do Brasil, trazer esta iniciativa 

pode ser uma evolução nos paradigmas da educação brasileira. 

Esse programa que inicialmente foi aplicado no ano de 2007 em cinco 

escolas de diferentes regiões do país para que fossem feitos estudos sobre a 

aplicação do projeto, fase essa que ficou conhecida como projeto pré-piloto. 

Nessa fase uma escola do Distrito Federal foi selecionada para participar do 

programa do Governo, que foi a escola Centro de Ensino Fundamental 01, que 

se localiza na Vila Planalto.  

Na segunda fase chamada de projeto piloto, que foi iniciada no ano de 

2010, outras escolas foram escolhidas baseadas em três critérios, que são: 

escolas de até quinhentos alunos; escolas que atendem a educação básica; e 

no caso de Brasília cinco escolas deveriam ser selecionadas em regiões 

distintas com distintas características sociais. Nessa fase foram escolhidas as 

seguinte escolas do Distrito Federal: Escola Classe 10 da Ceilândia; Centro de 

Ensino Fundamental Pipiripau II em Planaltina; Escola Classe 10 de 

Sobradinho; Escola Classe 01 no Guará; e Escola Classe 102 no Recanto das 

Emas.  

Este trabalho visa verificar como a implementação do Projeto Um 

Computador por Aluno está sendo realizada na Escola Classe 01 do Guará. 

Como esse projeto ainda encontra-se em desenvolvimento e em contínuo 

estudo, as pesquisas e estudos acerca dele, em grande parte foram realizadas 

pelo Governo. Sendo assim há a necessidade de outros pesquisadores 

verificarem em campo se o projeto está sendo implementado e acompanhado 

pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. 

A presente pesquisa indaga-se se “O projeto UCA está sendo 

implementado na EC 01 Guará conforme os parâmetros do projeto?”   
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Para responder a pergunta norteadora do presente trabalho, foram 

escolhidos os seguintes objetivos: 

GERAL 
Verificar se a Escola Classe 01 do Guará apresenta condições 

necessárias para que o desenvolvimento e implementação do projeto ocorra. 

 
 
ESPECÍFICOS 

 Verificar se a estrutura física da escola comporta a implantação 
do UCA; 

 Averiguar se a escola possui infra-estrutura tecnológica 
necessária para que o projeto funcione; 

 Verificar se o MEC e a Secretaria de Educação do Distrito Federal 
oferecem suporte técnico necessário para que o projeto se 
desenvolva; 

 Identificar se a escola apresenta suporte pedagógico necessário 
para o desenvolvimento do projeto. 

Para que fosse respondida a pergunta norteadora do trabalho, 

direcionado pelos objetivos propostos, foi realizado um estudo de caso na 

Escola Classe 01 do Guará. 

O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa e é realizado quando 

o pesquisador tem o interesse em observar a ocorrência do fenômeno no 

campo social e não discutir apenas a teoria do fenômeno. 

Esse tipo de metodologia de pesquisa é geralmente aplicado, quando o 

pesquisador tem o interesse em estudar a ocorrência de um fato ou fenômeno 

real, ou seja, nesse tipo de trabalho não há suposições e sim observações e 

comprovações da realidade. 

“Primeiramente, deve ficar claro que uma monografia ou um TCC, 
que sejam realizados a partir de estudos de caso deve abordar uma 
ocorrência, um projeto, um fenômeno real. Ou seja, o universo de 
estudo próprio de uma pesquisa deste gênero é baseado em algo 
concreto, cujo delineamento de investigação vai precisar de uma 
verificação e análise também concretas.”(Portal Monografia AC) 
 

O estudo de caso geralmente é utilizado para a verificação de fatos ou 

fenômenos que ocorrem em pequenos grupos ou grupos restritos, pois o 

estudo de caso visa fazer estudos das partes para que se chegue ao 

entendimento de algo global. No caso desse trabalho há um estudo de caso da 

implementação de uma escola do Distrito Federal, e se forem feitos outros 
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estudos com a mesma finalidade em todas as escolas do DF que participam do 

programa ao final se chegará ao entendimento do projeto em todo o DF, e 

assim pode ser feito nos outros estados para que ao final seja entendido o 

projeto em todo o Brasil. 

“Os estudos de caso mais comuns são os que focalizam apenas uma 
unidade: um indivíduo (como os “casos clínicos” descritos por Freud), 
um pequeno grupo (como o estudo de Paul Willis sobre um grupo de 
rapazes da classe trabalhadora inglesa), uma instituição (como uma 
escola, um hospital), um programa (como o Bolsa Família), ou um 
evento (a eleição do diretor de uma escola). Podemos ter também 
estudos de casos múltiplos, nos quais vários estudos são conduzidos 
simultaneamente: vários indivíduos (como, por exemplo, professores 
alfabetizadores bem-sucedidos), várias instituições (diferentes 
escolas que estão desenvolvendo um mesmo projeto), por exemplo. 
Para Stake (2000, p.436), o estudo de caso como estratégia de 
pesquisa caracteriza-se justamente por esse interesse em casos 
individuais e não pelos métodos de investigação, os quais podem ser 
os mais variados, tanto qualitativos como quantitativos. Mas, o autor 
alerta para o fato de que “nem tudo pode ser considerado um caso” e 
oferece algumas pistas para a identificação do que pode constituir um 
caso. Para ele, um caso é uma unidade específica, um sistema 
delimitado cujas partes são integradas.”(Alves-Mazzotti, p. 640/641) 

 

Os estudos de caso podem ser divididos em três categorias, levando em 

consideração as finalidades de cada caso, que são: o intrínseco; o instrumental 

e o coletivo. O estudo de caso intrínseco é o estudo que se baseia apenas no 

estudo de um caso particular, sem se interessar com o que o rodeia, há apenas 

a preocupação em conhecer a fundo o caso.  

“Aqui, o estudo não é empreendido primariamente porque o caso 
representa outros casos ou porque ilustra um traço ou problema 
particular, mas porque, em todas as suas particularidades e no que têm 
de comum, este caso é de interesse em si. O pesquisador, pelo menos 
temporariamente, subordina outras curiosidades para que as histórias 
dos que “vivem o caso” emerjam. O objetivo não é vir a entender algum 
constructo abstrato ou fenômeno genérico, tal como letramento, ou uso 
de droga por adolescentes ou o que um diretor de escola faz. O 
objetivo não é construir teoria – embora em outras vezes o pesquisador 
possa fazer exatamente isto.” (Stake, 2000, p.437, In Alves-Mazzotti, p. 
641) 

Já o estudo de caso instrumental baseia-se no entendimento de um caso 

particular como forma de entender um fenômeno mais amplo, ou seja, 

estudando-se uma parte de um fato ou fenômeno pode-se chegar a conclusões 

sobre o todo. O estudo de caso coletivo funciona basicamente como o estudo 

de caso instrumental, a grande diferença entre os dois está no fato que em vez 

de se fazer um estudo de um caso particular, o estudo baseia-se em vários 

casos para se entender um fenômeno global. 
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“Podemos concluir, portanto, que os estudos de caso instrumentais, 
coletivos ou não, pretendem favorecer ou, ao contrário, contestar uma 
generalização aceita, enquanto os estudos intrínsecos, em princípio, 
não se preocupam com isso. Stake considera que o importante é 
otimizar a compreensão do caso ao invés de privilegiar a 
generalização para além do caso.”(Alves-Mazzotti, p. 642) 
 

Os estudos de caso apresentam em sua composição algumas fases, 

para que o processo desse tipo de pesquisa seja concluído.  

Inicialmente para se realizar esse tipo de pesquisa, o pesquisador deve 

formular uma pergunta (formulação do problema) que será a problematização 

do seu estudo. Esta funcionará como um objetivo a ser alcançado pelo 

pesquisador, ou seja, ao final do trabalho deve-se saber a resposta para a 

pergunta problematizadora. Após essa fase o pesquisador deve definir sua 

unidade-caso, ou seja, ele vai estabelecer com quantos casos ele irá trabalhar 

e quais serão os critérios utilizados para a seleção dos casos de estudo. Além 

disso, nessa fase o pesquisador deverá delimitar quando e onde poderão 

ocorrer as observações. Findada essa fase iniciará a elaboração do 

protocolo, que é a fase em que o pesquisador elabora um planejamento 

indicando como os dados serão obtidos no campo, seja através de entrevistas, 

questionários, observações, entre outros. Essas três fases citadas 

anteriormente (a formulação do problema, a definição da unidade-caso e a 

elaboração do protocolo), juntas integram o processo de planejamento do 

estudo de caso. Após o processo de planejamento, o pesquisador inicia a parte 

de execução do estudo de caso que se inicia com a fase de coleta de dados, 

que como já foi mostrado, é a fase em que o pesquisador vai a campo 

utilizando-se de alguns instrumentos para a realização de sua pesquisa, como 

as observações e as entrevistas, que foram realizadas nesse trabalho, com o 

final da coleta e separação dos dados colhidos, o pesquisador inicia outra fase 

conhecida como avaliação e análise dos dados, que como o próprio nome diz 

o pesquisador vai separar os dados coletados para que seja feita uma análise 

desses e ao final do processo possa avaliá-los da melhor forma possível. Vale 

ressaltar que é a partir dessa fase do estudo de caso que o pesquisador 

apresenta condições para que seu questionamento inicial seja respondido e 

com isso pode-se iniciar a última fase do processo que é a elaboração do 

relatório, que deve apresentar sistematicamente a proposta do estudo, a 

metodologia ou o delineamento empregado para sua elaboração, o referencial 
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teórico que orientou a coleta e análise dos dados, bem como os resultados 

obtidos pela investigação. 

Para que se fosse possível chegar a conclusões concretas e responder 

a pergunta que norteia o trabalho, foram realizadas observações durante um 

semestre na escola, além de entrevistas a alguns atores educacionais da 

escola, para que fosse feito um maior levantamento de informações, visando 

aumentar a qualidade e a veracidade das informações levantadas durante as 

observações. 

As observações foram realizadas durante um semestre do ano de 2011, 

onde vários aspectos do projeto e da escola puderam ser verificados. O 

processo de observação consiste no fato de o pesquisador ir a campo para 

fazer verificações do que ocorre no processo ou fenômeno ao qual ele está 

estudando. 

Fonseca (2011) usa a seguinte concepção para descrever essa 

metodologia para desenvolver o trabalho, a observação nada mais é do que o 

uso dos sentidos para a aquisição de informações necessárias do cotidiano. 

Como procedimento científico, serve a um objetivo formulado de pesquisa, 

sendo sistematicamente planejada. Esse método de investigação apresenta 

como principal vantagem os fatos serem percebidos diretamente sem qualquer 

intermediação. 

Ou seja, o processo de observação tem como ponto positivo a 

comprovação de algum fato sem que ele seja camuflado ou seja “maquiado” 

para que os resultados apresentados sejam apenas positivos, com a 

observação o pesquisador tem a capacidade de perceber os problemas que o 

fenômenos apresenta, sem que seja transmitido para ele um ponto de vista 

carregado de alguma ideologia, assim ele pode verificar de forma imparcial 

com que tipo de problema ele esta trabalhando e dependendo da finalidade de 

sua pesquisa pode apresentar soluções ou até mesmo sanar esses problemas. 

No caso deste trabalho as observações tiveram finalidade de apresentar 

o trabalho desenvolvido pela escola com o projeto UCA, e verificar se a escola 

atende aos pré-requisitos para a implementação do projeto e quais os 

problemas apresentados pela escola para que o projeto obtivesse bons 

resultados futuramente.  
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A Escola Classe 01 do Guará apresentou e continua apresentando 

resultados muitos satisfatórios em relação ao projeto. O principal problema 

encontrado na escola, foi com relação ao armazenamento dos computadores, 

que serão dados que o leitor poderá acompanhar futuramente no capítulo da 

aplicação da metodologia de pesquisa em campo. 

Para atingir os objetivos mencionados o trabalho foi desenvolvido da 

seguinte forma. Houve uma divisão no corpo do trabalho em quatro capítulos, 

na qual no Capítulo I – O Estudo das Políticas Públicas- são apresentados ao 

leitor conceitos básicos sobre a temática de políticas públicas, para que o leitor 

pudesse se ambientar com o tema proposto. 

No capítulo II – O uso de Tecnologias na Educação Brasileira- neste 

capítulo foi apresentada a evolução dos programas desenvolvidos pelo 

Governo Federal para a utilização da informática na educação brasileira, desde 

o primeiro projeto nessa área até o projeto mais atual que é o UCA. 

O capítulo III – Caracterização do Ambiente de Estudo, é um capítulo 

aonde há a apresentação do espaço geográfico aonde foi realizado o estudo de 

caso, dando continuidade a este capítulo há a apresentação da metodologia 

utilizada para a realização do estudo. 

O quarto capítulo, capítulo IV – A Implementação do Projeto, é o capítulo 

aonde é apresentado ao leitor o trabalho de estudo de caso, onde há a 

previsão do projeto em suas diretrizes e o que ocorre na prática no âmbito 

dessa escola. 

Finalizando o trabalho de pesquisa, serão apresentadas ao leitor as 

considerações finais sobre o tema estudado, na forma que será desenvolvida 

uma conclusão sobre o trabalho. 

Após a conclusão do trabalho é também mostrado um pouco do que se 

pretende alcançar com a conclusão do curso de Pedagogia, que vem 

apresentado na parte do trabalho intitulada Perspectivas Profissionais. 
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MEMORIAL 

 
Tudo começou no dia 05 de dezembro de 1987, na cidade de Fortaleza 

no Ceará, dia e local onde se iniciava minha vida. é importante levar em 

consideração que antes da minha vida escolar se iniciar, de certa forma eu já 

aprendia alguns itens que seriam cobrados de mim nos anos iniciais da 

escolarização. Minha mãe fez placas com alguns números e letras, os quais eu 

aprendi a reconhecer quando a mim eram mostrados. Como meu pai é militar, 

nossa família, mudou de cidade algumas vezes. Minha primeira mudança de 

cidade ocorreu em 1990, quando fomos morar em São Luís, capital do 

Maranhão, onde moraríamos oito anos. 

Ingressei na escola com 3 anos de idade e minha primeira escola se 

chamava Instituto Montessoriano - Casa da Criança. Aí fiz o jardim 1. 

Concluída essa série e por motivos desconhecidos por mim, minha mãe me 

colocou em uma escola que se chamava Nielza Matos, aonde eu fiz novamente 

o jardim 1. Dessa vez ao concluir essa série retornei a minha antiga escola, o 

Montessoriano, onde fiz o jardim 2, a alfabetização e a 1ª série. Meus anos 

estudando nessa escola foram de grande valia para mim, pois como a escola 

possuía educação inclusiva, desde pequeno aprendi a conviver e respeitar as 

necessidades especiais dos meus colegas. Isso é importante, pois sempre 

soube respeitar essas necessidades e pude quebrar os preconceitos que as 

crianças apresentam. 

Quando terminei a 1ª série disse ao meu pai que gostaria muito de 

estudar em uma escola chamada São Vicente de Paula. Para ingressar na 

escola era preciso passar em um teste de nivelamento. Lembro que na época 

passei umas duas semanas das minhas férias estudando para essa prova, e 

para minha felicidade fui bem sucedido. Passei na prova e iniciei minha jornada 

nessa escola. Eu gostava muito de lá, pois era uma escola bem grande com 

quadras de futebol, laboratório de informática e lá fiz muitas amizades, algumas 

que até os dias atuais ainda são cultivadas. Estudei nesta escola da 2ª série 

até a 4ª série do ensino fundamental. Meu pai foi transferido para Boa Vista em 

Roraima, cidade em que moraríamos por dois anos. 
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Em Boa Vista fui estudar em uma escola pública que se chama 

Osvaldo Cruz. Lembro que era uma escola bem grande que possuía um 

ginásio e uma fanfarra. Logo fui atrás de entrar na fanfarra e no time da turma. 

Essa escola foi importante, pois lá estudei durante um ano apenas, porém foi 

um ano bastante intenso. Consegui ingressar e participar da fanfarra do 

colégio, entrei para o time de futebol de salão da minha turma e depois 

participei da seleção da 5ª série. Fiz muitas amizades, que foram muito 

importantes também visto que eu tinha 11 anos era uma fase de descobertas 

interessantes para os meninos  e meninas e lá creio que tive experiências das 

quais gostei muito. Lembro que nessa escola as crianças da minha idade 

possuíam uma malicia mais apurada do que as crianças da escola da qual eu 

havia saído. Nesse ano eu pela primeira vez matei aula para ir conversar com 

as meninas na praça, matei aula para jogar futebol e para comer pastel com 

caldo de cana numa lanchonete no bairro da escola. Encerrado aquele ano 

letivo meus pais fizeram a opção de me trocar de escola. No inicio reprovei a 

idéia dos dois, pois eu havia me dado muito bem no Osvaldo Cruz. Eu 

realmente gostava de freqüentar aquele ambiente escolar, porém meus pais 

me matricularam em uma escola chamada São José. 

Nessa nova escola no início não me sentia muito satisfeito, pois eu 

queria mesmo era estudar no Osvaldo Cruz. Mas eu sempre procurei me 

enturmar em todos os ambientes que eu freqüentava. No São José comecei a 

me entrosar com os outros estudantes da minha turma e assim como na escola 

antiga consegui ingressar no time de futebol de salão da turma e depois fui 

selecionado para o time da escola. Era uma escola de ensino fundamental e 

fiquei muito feliz, pois a maioria dos jogadores do time da escola era das 

sétimas e oitavas séries. Das sextas séries só havia três jogadores. O 

interessante dessa escola foi que alguns alunos que estudavam comigo no 

Osvaldo Cruz também foram estudar lá. Então eu já tinha amizades. Havia 

também um pessoal que fazia natação comigo que estudava nessa escola, isso 

facilitou muito a expansão das minhas amizades. 

Os anos de 1999 e 2000 que foram os dois anos que morei em Boa 

Vista para mim foram importantes, principalmente no que se diz a escola, pois 

pude amadurecer um pouco sobre algumas questões. Lembro-me que quando 
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cheguei nessa cidade eu era muito “bobinho” e essas novas amizades foram 

importantes nesse processo de amadurecimento. 

Mais uma vez meu pai foi transferido, dessa vez para a capital do 

Brasil, Brasília. Chegando a essa nova cidade, achei muito estranho, como diz 

a música de Renato Russo, “gente estranha... (Eduardo e Monica)” . Achei a 

adaptação a essa cidade um pouco difícil creio que por isso passei anos da 

minha vida sentindo um pouco de raiva de morar nessa cidade. Mas voltando a 

parte acadêmica, eu fui estudar no Colégio Militar de Brasília, me sentia feliz 

pela escola. Porém um pouco infeliz com a adaptação aos novos colegas, pois 

diferentemente de todas as outras escolas que eu estudei. Nesta os grupos 

que se formavam era bastante definidos, eu me sentia como o garoto novo da 

nova escola que aparece nos filmes americanos. Os veteranos não falam com 

você, somente os novatos. Creio que demorei alguns meses para começar a 

entrar no clima da turma, e pela preocupação com o nível das provas passava 

muito tempo estudando. Creio que meu primeiro ano de Colégio Militar, foi um 

ano de “nerd”, poucas amizades e muito estudo. Esse ano em que fiz a sétima 

série foi um pouco complicado pela adaptação não só aos colegas de turma, 

mas também a cultura da cidade, que era novidade para mim. 

Em 2002 no meu segundo ano de CM(Colégio Militar) como chamam 

os alunos, aproveitei mais a questão de amizades me entrosei mais, porém 

meu rendimento acadêmico ficou a desejar, lembro que nesse ano quase fui 

para a prova final de recuperação, passei no limite, porém foi um ano muito 

melhor do que o anterior, pois pude aproveitar mais as amizades o clima de 

adolescência, festinhas na casa dos amigos, foi um ano bastante intenso. 

O ingresso no Ensino Médio para mim foi uma experiência não muito 

agradável e assustadora. Meu primo havia ingressado no CM juntamente 

comigo, e ele iniciou sua jornada de dois anos naquela escola no primeiro ano 

do ensino médio. Naquela época na escola era o “bicho papão” do colégio, os 

professores diziam que o difícil era passar pelo primeiro ano, os que 

conseguissem sobreviver a ele fariam o resto do EM tranqüilo. Meu primo 

reprovou os dois anos no primeiro ano e foi jubilado, quando ingressei no EM 

meu medo era que o mesmo acontecesse comigo. Ali começava a pressão da 
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escola com relação a concursos militares e provas do PAS. Foi mais um ano 

que abdiquei de festas, saída com amigos entre outras atividades de lazer para 

me dedicar aos estudos, ou seja, foi um ano de “cara nos livros”, pouca festa e 

raramente diversão de adolescente. O gratificante foi que ao final do ano 

passei de ano muito bem e como eu planejava. Para mim o primeiro ano foi 

como se eu tivesse carregando uma mochila com uma tonelada nas costas, e 

que só foi retirada das costas ao final do ano. Esse foi um período de grande 

relevância, pois ali iniciava minha preocupação com meu futuro, surgia ali 

medo de não passar no PAS/Vestibular, ali surgia meu medo de não passar em 

um concurso militar que eu tanto queria, e ali surgiu também a rotina dos 

jovens brasilienses, que eram as várias horas dedicadas a cursinhos 

preparatórios. 

No ano seguinte, 2004, ingressei no segundo ano. Aquele foi outro ano 

que, quando se iniciou, pensei comigo mesmo “esse é o ano”. Ao ingressar 

nessa série, os alunos do CM estudam para um concurso militar para ingressar 

na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é um concurso âmbito 

nacional bastante concorrido e com provas complicadas. Creio que esse foi o 

ano mais decepcionante da minha vida em relação a estudos e perspectivas 

futuras de um jovem, pois nesse ano eu tinha a pesada rotina de acordar as 

cinco e meia da manhã para ir a escola, voltava da escola almoçava tomava 

um banho e as treze e trinta eu ia para um curso preparatório que se chamava 

Glauco Leyser, localizado na Asa Norte. Retornava do curso por volta das 

dezenove horas, tomava mais um banho, jantava, e até aí já eram umas vinte 

horas. Eu me sentava e ia estudar até meia noite ou um pouco mais. Prossegui 

nesse ritmo de janeiro a outubro quando eram realizadas as provas. Nos finais 

de semana eu fazia um “corujão” com os colegas do curso em que nós 

estudávamos durante a madrugada de sexta ou do sábado. Era um ritmo 

intenso de estudo e dedicação e mais uma vez abdicação total de muita coisa. 

Por isso creio que esse foi meu pior ano. Passei meu primeiro e segundo ano 

me matando e não atingi meu objetivo, porém ao final de outubro realizei a 

prova e não passei. Desde esse dia eu pensei comigo “vou aproveitar o que me 

resta de 2004 e no ano que vem vou fazer tudo que eu quiser sem me 

preocupar com vestibular, concurso, nada”. Passei o final desse ano fazendo o 
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que queria, nesse ano ainda realizei a prova do PAS, meio que para cumprir 

tabela, pois não dei muita atenção a essa prova. Mas o que ficou de importante 

desse ano para mim foi a questão das vitórias. Eu pude ver que nem sempre 

nossos planos se realizam e para um jovem bastante imaturo de dezesseis 

anos de idade isso é bastante frustrante e desestimulante, porém concluí na 

escola com aproveitamento meu segundo ano. 

2005, o ano “A”. Esse foi um ano muito importante, no qual iniciei 

pensando em muitas coisas que desejaria realizar, um pouco preocupado com 

os estudos, mas não a ponto de abrir mão do que eu desejaria fazer para meu 

lazer. Nesse ano como adolescente pude aproveitar muito. Assumo que o 

rendimento escolar não foi muito bom, porém minha vida social voltou ao 

normal de novo. E isso foi bastante importante, pois pude expandir minhas 

discussões sobre o que fazer do futuro que é muito recorrente nessa fase da 

vida. Iniciei meu terceiro ano pensando em me dedicar a passar em qualquer 

curso da Universidade Federal do Ceará ou na Estadual do mesmo estado, 

pensei até em fazer o concurso para ser soldado da Polícia Militar do Ceará, 

porém meus pais não me apoiaram muito. Na verdade foram contra essa ideia 

e mais uma vez me vi preso a algo que eu não desejaria fazer, que era passar 

mais alguns anos morando em Brasília, porém mantive minha rotina normal na 

escola. Um fato importante é que nesse ano eu tinha uma grande dúvida sobre 

qual curso eu desejaria fazer, e essa dúvida pairava sobre dois cursos que 

eram, História ou Física. Cerca de um mês antes da inscrição do vestibular eu 

achava que meu curso seria física mesmo eu acreditava que eu poderia ser o 

professor que faria a diferença na escola, mudando os conceitos que os jovens 

tem de professores de física, que é um “cara nerd, magrelo que não pega 

ninguém”. Além do mais sempre achei que os professores dessa disciplina são 

bastante carentes no quesito motivação da turma. Sempre achei que as aulas 

eram monótonas e sem sentido, apesar de eu gostar muito dessa disciplina. 

Porém no dia em que fui fazer a inscrição para o vestibular do meio do ano eu 

conversei com meu professor de história e achei que eu seria melhor 

historiador do que físico então me inscrevi para História. Não passei no 

vestibular do meio do ano e fiquei com muita raiva, porque pela minha nota eu 

passaria em Educação Física que era uma área que eu tinha muito interesse. 
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Porém continuei minha rotina, escola, casa, saídas durante a tarde, até que 

vem meu outro problema. “Qual curso eu vou escolher para o PAS?” Certo dia 

eu estava sentado em casa pensando nesse assunto e comecei a pensar sobre 

o curso de pedagogia. Visto que minha mãe estava concluindo aquele curso na 

UnB e pedi para ela me explicar um pouco sobre as áreas da pedagogia e 

lembro que minha mãe me apresentou um pequeno livro com todas as áreas 

de atuação da pedagogia. Lembro que fiquei muito interessado, pois haviam 

diversas áreas naquele livro, das quais eu desconhecia todas. Eu só sabia da 

atuação que todos conhecem, “professor de criancinha”. Então me decidi vou 

colocar pedagogia, até porque eu tinha um grande medo de terminar o ensino 

médio e não passar no vestibular. Então pensei “é um curso interessante que é 

99% de chance de eu passar”. Desde então abracei o curso, comecei a ler e 

pesquisar várias coisas sobre o curso, como o currículo e a grade de 

disciplinas e achei que seria interessante cursar pedagogia. Nesse mesmo ano 

eu estudei sozinho para alguns concursos públicos também, pois eu sempre 

tive muito medo de terminar o ensino médio e como dizia um professor de 

matemática que tive no segundo ano, “deixar de ser o futuro do Brasil para ser 

o problema do Brasil”. Sempre temi a idéia de concluir o ensino médio e virar 

desempregado ou alguém que não passou no vestibular. Mas voltando aos 

concursos, para um iniciante na área fui até bem realizei o concurso do Banco 

do Brasil, o qual não passei. Fiz também Ministério das Cidades e Banco 

Central, fui aprovado nos dois, porém fiquei classificado como reserva. Ao Final 

do terceiro ano realizei a terceira e ultima etapa do PAS e pela primeira vez na 

minha vida escolar fui para a prova final. Fiquei de recuperação em Inglês, mas 

no final tudo deu certo, fui aprovado na escola e viajei para minha terra natal, 

Fortaleza. 

O ano de 2006 se iniciou de uma forma bacana, pois eu estava em 

Fortaleza quando de repente meu primo me liga dando parabéns, dizendo que 

viu o site da UnB e viu meu nome como aprovado. Na hora fiquei meio pasmo, 

pois apesar de já acreditar que já estava passado minha ficha ainda não havia 

caído. Depois minha mãe chegou toda contente contando também que eu 

havia passado. Lembro que eu fiquei sentado uns dez minutos pensando sobre 

como seria a UnB e então chegaram meus primos com ovo e jogaram em mim. 



xxii 

 

Então nós fomos comemorar a base de vinho, cachaça e whisky que havia 

sobrado da festa do réveillon. Foi um dia engraçado, pois ficamos embriagados 

sentados no quintal da casa de minha tia conversando sobre a faculdade. 

Anteriormente pude contar um pouco de minha vida e da minha 

passagem pela escola até chegar a tão sonhada UnB. Agora começa 

realmente o memorial voltado para a parte do ensino superior. Retornando a 

Brasília fui a Faculdade de Educação, para realizar meu cadastro, naquela 

ocasião fiquei meio abobalhado, pois pensei comigo mesmo “puts! Eu sou 

universitário agora, não vou ter que fazer cursinho pré-vestibular”. Alguns dias 

após o registro chegou uma carta em minha casa me convocando para uma 

palestra que o Centro Acadêmico de Pedagogia realizaria para os calouros. Me 

preparei para ir para conhecer meus novos companheiros que estudariam 

comigo durante os próximos quatro anos. Quando cheguei ao Auditório Dois 

Candangos, fiquei bastante decepcionado, pois haviam poucas pessoas, se 

tinham quinze pessoas era muito. Não falei com ninguém. Lembro até hoje que 

entregaram um barco de papel e um cd com uma música do Cidade Negra que 

diz “você não sabe o quanto eu caminhei, para chegar até aqui”. O engraçado 

é que agora que estou no meu último semestre eu sempre lembro daquele dia 

e dessa música porque literalmente eu andei muito para chegar até aqui. Mas 

voltando aos primeiros contatos com a UnB, na nossa primeira semana de aula 

havia uma série de atividades que eram chamadas de “recepção dos calouros” 

aonde cada aula que nós tínhamos era uma dinâmica para a turma e na 

verdade irei contar somente a primeira dinâmica, pois foi a que me marcou 

mais, era uma segunda quando chegamos e entrou um rapaz falando que era o 

professor de Introdução Filosófica na Educação. Ele começou a gritar e zombar 

de uma menina falando que ela era repetente, que ela era incompetente e que 

na nossa turma vários também seriam incompetentes e reprovariam a 

disciplina. Fiquei meio decepcionado na hora, mas depois ele explicou que era 

uma dinâmica e então fomos para a parte onde cada um se apresentaria. O 

engraçado foi que naquela ocasião havia uma menina de cabelos ruivos que se 

apresentou dizendo que estudava no Sigma e que achava que a maioria dos 

alunos na turma também eram estudantes daquela escola. Ela perguntou para 

a turma quem era aluno de lá, o engraçado é que ninguém estudava lá e o 
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mais interessante é que aquela menina me acompanharia durante muito tempo 

como colega de turma, juntamente com outros colegas que me acompanham 

até hoje. 

No meu primeiro semestre fiz as disciplinas que foram ofertadas aos 

calouros e mais uma disciplina do Instituto de Política. Esse semestre foi muito 

bacana, pois pude me enturmar bastante com os colegas da turma. Fizemos 

várias reuniões no Pôr do Sol e no Pontão. Além disso, gostei muito desse 

semestre devido às disciplinas que são ofertadas aos alunos no primeiro 

semestre, pois elas abrangem vários campos, como Filosofia, Psicologia  e 

Antropologia, fora as disciplinas de Projeto 1, a qual nós conhecemos a história 

da UnB e o currículo do curso de pedagogia, e Oficina Vivencial, que foi uma 

disciplina muito diferente de todas as que nós temos no nosso currículo, 

escutamos muito sobre o Gicovati. Nessas disciplinas a turma se mostrou 

bastante unida, vários que já possuíam certa experiência na área acadêmica 

prestavam ajuda aos mais inexperientes, como era meu caso. Nesse período 

surgiram amizades que também são cultivadas até os dias atuais. A disciplina 

que cursei no IPOL foi bastante importante, pois pude verificar o olhar dos 

alunos de outros cursos sobre o curso de pedagogia, que não é positivo, 

grande parte deles acham que nosso curso é apenas “enrolação”. Porém esse 

semestre foi de grande valia, para definir futuramente qual direção seguir na 

minha formação.  

No segundo semestre, fiz apenas as disciplinas ofertadas a mim. 

Dessas que cursei as que tiveram fundamental importância para mim foram: O 

Educando Com Necessidades Educacionais Especiais, Fundamentos da 

Educação Ambiental e Pesquisa Em Educação 1. A primeira citada foi bastante 

importante, pois na época eu fazia acompanhamento pedagógico a um rapaz 

com Síndrome de Down, então pude conhecer um pouco mais a fundo a 

situação daquele rapaz. Pude ter melhor entendimento dos processos de 

aprendizagem dele, e além disso, a disciplina era muito diversificada. Nós 

tivemos muitas atividades sobre esse tema, pudemos ver vídeos entre várias 

propostas pedagógicas. Lembro que essa disciplina fiz com a professora 

Fátima. Essa professora realmente teve um papel bastante importante na 

minha formação. Em relação a Fundamentos da Educação Ambiental destaco, 
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pois a professora trouxe dentro de suas propostas atividades e passeios que 

me possibilitaram conhecer coisas novas, como o IPEC, localizado em 

Pirenópolis-GO. Já a disciplina de Pesquisa em Educação 1, ministrada pelo 

professor Bráulio, era muito bacana. Aprendemos a utilizar, montar e analisar 

gráficos, era uma disciplina complicada, porém eu me dei muito bem e gostava 

realmente das aulas que tivemos nessa disciplina. Com relação as relações 

interpessoais nesse semestre os grupos na sala começaram a ficar muito mais 

divididos. Ao final desse semestre nossa turma já apresentava evasões e além 

de me enturmar com todos os outros grupos, um em especial era o que eu 

participava, que são pessoas que estão comigo até hoje praticamente, visto 

que apenas uma pessoa desse grupo se formou. Porém continua me 

“atazanando” nas minhas horas livres, na verdade costumamos dizer que ela 

nos abandonou, esse grupo era formado por mim, André, Lorena e Priscila, e 

durante esse período trocamos muitos bilhetes nas aulas, jogamos muitas 

partidas de truco e fomos para algumas reuniões em bares. 

No ano de 2007 decidi que iria estudar para concursos militares, então 

parei de trabalhar, e reduzi o número de créditos a ser feito durante os dois 

semestres desse ano, foi um ano complicado e corrido, dividindo minhas 

cargas de estudo entre o cursinho e as matérias da faculdade, nos  semestres 

desse ano fiz apenas o número mínimo de créditos, totalizando 6 matérias no 

ano todo, o que fez eu perder o ritmo da minha turma, mas mesmo com esse 

baixo número de disciplinas eu ainda encontrava o pessoal da minha turma 

normalmente, inclusive as matérias que fiz eles estavam presentes. No 

primeiro semestre desse ano realizei as seguintes disciplinas: Psicologia da 

Educação, Ensino e Aprendizagem da Língua Materna e Aprendizagem e 

Desenvolvimento em PNEE. Dessas disciplinas a que mais me chamou a 

atenção foi a de Língua Materna, pois pude verificar tópicos como, preconceito 

lingüístico e a forma em q a criança aprende a soletrar e a falar as palavras. A 

disciplina de Psicologia também foi bastante proveitosa, lembro-me que a 

professora era a Marta Klumb, excelente professora, ela sabia dar ânimo e 

dinâmica a disciplina. 

No segundo semestre de 2007, cursei as seguintes disciplinas, 

Sociologia da Educação, Didática Fundamental e Educação Matemática 1. Na 
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verdade, de sociologia não me recordo muito bem da disciplina, o que recordo 

é que foi uma disciplina com muitas leituras de textos de sociólogos. Já em 

Educação Matemática 1 foi uma disciplina bastante interessante, pois pudemos 

verificar a história dos números, assunto que eu não tinha conhecimento. 

Aprendemos a construir materiais lúdicos, essa foi uma disciplina que julgo 

bastante importante para a formação do pedagogo. As aulas eram muito bem 

ministradas, foi uma das melhores disciplinas que já fiz e não deixando de 

esquecer realizei com o pessoal do meu grupo. A última disciplina desse 

semestre seria Didática Fundamental, a qual eu abandonei no meio do 

semestre, pois não tive muita afinidade com a professora, achava que os 

métodos avaliativos e até mesmo a forma de ministrar as aulas não eram as 

ideais. Então decidi abandonar essa disciplina, sem arrependimentos, pois 

posteriormente cursei essa disciplina com outras duas professoras, Maria 

Angelim e Sheila, que foram excelentes professoras. 

No final de 2007 eu havia tentado dois concursos militares, como eu 

escrevi antes, tentaria esses concursos. Não obtive êxito na redação do 

concurso da EsPCEx(Escola Preparatória de Cadetes do Exército), porém fui 

aprovado para a EsSA(Escola de Sargentos das Armas), na época fiquei muito 

feliz, pois acreditava que não retornaria a Brasília nunca mais. Como eu disse 

para meus amigos na época, pensei até em abandonar a faculdade, mas minha 

mãe de forma mais sensata brigou comigo e fez com que eu continuasse 

freqüentando a faculdade e o melhor, me ajudou a trancar a matrícula quando 

precisei. 

Em 2008 já sabendo de minha situação retornei das férias decidido a 

concluir com rapidez meu ensino superior, pois havia saído a classificação 

oficial do concurso e minha classificação não era muito agradável, então 

procurei um trabalho e fui trabalhar no CFORM/UnB, que é o Centro de 

Formação Continuada de Professores. Lá tive uma importante experiência, pois 

pude conhecer de perto o Pró-Letramento e pude conhecer mais a fundo a 

Educação a Distância. Pois esse projeto é aplicado pelas diversas secretarias 

de educação dos estados coordenados por alguns professores da UnB, então 

era um trabalho novo para mim com uma nova perspectiva da educação e do 

meu curso de pedagogia. 
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Mas no primeiro semestre de 2008 me matriculei em diversas 

disciplinas, mais precisamente em seis disciplinas e dois projetos. Para poder 

realizar a aceleração da minha formação, porém no final do mês de maio saiu a 

convocação do meu concurso e fui chamado. Então tive que abandonar as 

disciplinas no meio do semestre, daquelas disciplinas que eu estava realizando 

a que me lembro e sinto que aprendi muitas coisas foi Didática Fundamental 

com a professora Maria Angelim. As aulas eram sempre com temas que 

realmente influenciavam na prática da educação. A professora sempre trazia 

textos e debates bastante interessantes, porém no início de junho eu tive que 

abandonar todas as disciplinas, pois iria morar em Altamira, no Pará. 

Esse período em que fiquei fora de Brasília, dividido entre as cidades 

de Altamira e Três Corações-MG, foi bastante importante, pois foi um período 

de grande amadurecimento pessoal. Tive a oportunidade pela primeira vez de 

me virar sozinho, comprar minhas coisas, ir ao supermercado e comprar minha 

alimentação. Na verdade foi a oportunidade de “cortar o cordão umbilical”. Foi 

importante também, pois pude verificar quanta falta a cidade que eu sempre 

falei que não gostava me fazia, sentia saudade dos amigos que aqui ficaram, 

da faculdade que larguei dizendo que jamais voltaria. O engraçado também foi 

que nos meses finais fora de Brasília eu me rematriculei na UnB, consegui três 

disciplinas no segundo semestre de 2009, que foram Educação e Linguagem 

Tecnológica, Educação a Distância e Pesquisa em Educação a Distância. 

Dessas disciplinas realizadas todas foram muito importantes para 

minha formação, pois foi através delas que pude mais uma vez voltar minha 

atenção para uma área da educação que está sendo divulgada agora, apesar 

de já existir a bastante tempo. A primeira das disciplinas citadas que foi 

Educação e Linguagem Tecnológica era ministrada pela professora Leda 

Fiorentim, essa é uma disciplina bastante importante, pois aprendi a montar 

sites educativos através de uma ferramenta chamada hiperlinks. Essa 

professora era uma professora bastante atenciosa com os alunos, sempre que 

havia dúvidas ela se disponibilizava após o período da aula ou em outro dia 

para sanar a dúvida do aluno. As duas outras disciplinas desse semestre foram 

Educação a Distancia e Pesquisa em EAD, disciplinas ofertadas pela 

professora Elizabeth Rego, que é uma das melhores professoras com quem já 
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tive aula, professora sempre bem humorada, sempre apresentava temas de 

forma bastante didática, facilitando o interesse do aluno por sua disciplina, que 

apesar de ser bastante trabalhosa era sempre gratificante ver os resultados 

dos trabalhos. Nas duas disciplinas pude aprender bastante sobre a 

modalidade de ensino a distancia, o que é muito importante para um pedagogo 

nos dias atuais. 

No ano de 2010 voltei a por em prática meu plano de “aceleração de 

formação”, até porque os colegas que entraram comigo estavam prestes a 

concluir suas graduações. Então decidi apertar meu tempo e diminuir um pouco 

o lazer e dedicar um pouco mais a faculdade. Então me matriculei no primeiro 

semestre de 2010 em seis disciplinas e uma fase do projeto 3. As disciplinas 

que cursei nesse semestre foram; Filosofia da Educação, Fundamentos da Arte 

na Educação, Ensino de Ciência e Tecnologia 1, Educação Matemática 2, 

Políticas Públicas em Educação e Administração das Organizações 

Educativas. Nesse semestre vale destacar a disciplina de Políticas Públicas 

que foi ministrada pela professora Raquel Moraes. Durante a disciplina pode-se 

ver como são negligenciadas as política educacionais nesse país. Vimos como 

surgiram algumas políticas educacionais, foi uma disciplina bastante importante 

para a conscientização do pedagogo. 

No segundo semestre desse ano continuei minha batalha por créditos e 

me matriculei em cinco disciplinas e três projetos, sendo a segunda e terceira 

fase do projeto 3 e a primeira fase do projeto 4. Das disciplinas cursadas nesse 

semestre gostei muito da de História da Educação Brasileira, que foi ministrada 

pela professora Abádia, pois como sempre gostei de história tive muita 

afinidade com essa disciplina. Porém nesse semestre o mais importante foi 

minha escolha da primeira fase do projeto 4, que foi de computadores na 

educação com o professor Lúcio Teles. Pois foi a partir desse projeto que pude 

conhecer o programa Um Computador por Aluno, que me levou a escrever meu 

trabalho final de curso sobre esse tema. Dentro desse projeto pude ir a escola, 

conhecer todo o funcionamento do projeto na prática, e baseado nessa 

experiência decidi que era sobre esse tema que gostaria de fazer meu projeto 

5. 
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2011 é o ano de minha graduação. Então iniciei esse ano já pensando 

em como dividiria meus créditos para me formar, no primeiro semestre realizei 

seis disciplinas e mais a segunda fase do meu projeto 4. Aí realizei os mesmos 

trabalhos da primeira fase em uma escola diferente e pude aprofundar e refletir 

um pouco mais sobre minha experiência com o UCA, deixando para o segundo 

semestre a pequena quantia de 22 créditos, que foram muito bem calculados 

para eu poder fazer disciplinas e escrever meu trabalho final. No segundo 

semestre me matriculei nas seguintes disciplinas, Orientação Educacional, que 

é minha última obrigatória, Projeto2 e Educação Ambiental Sustentável. Além 

dessas matérias há a matrícula para o Trabalho final conhecido também como 

Projeto 5. 

Para concluir o memorial vou prever um pouco do futuro, ou seja, uma 

idéia bem paradoxal, espero apresentar meu Trabalho no início do mês de 

dezembro. Assim continuarei freqüentando a faculdade para concluir as 

disciplinas que estou cursando esse semestre, e no dia 19 de dezembro que 

será o último dia poderei comemorar a conclusão total do meu curso de 

graduação em Pedagogia indo para a praia em Fortaleza, minha terra natal. 
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CAPÍTULO I: O Estudo das Políticas Públicas 

 
1.1 Políticas Públicas 

Inúmeros estudiosos das políticas públicas mencionam a importância de 

compreender-se inicialmente o que seria política. Rua (1998) discorre que 

política “consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que 

expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos 

conflitos a bens públicos”. Ou seja, segundo essa autora as políticas são 

instrumentos utilizados para que os governantes estabeleçam suas vontades 

ou desejos administrativos sem que para isso seja necessária a utilização de 

força. Ou melhor, para a concretização de suas vontades políticas o 

governante faz uso da persuasão com a finalidade de aumentar a aprovação 

de tal atitude. A política é o método pacífico para a resolução de impasses. 

A utilização de o termo impor, conforme essa autora, a princípio parece 

não fazer muito sentido, visto que esse tipo de ferramenta é utilizada por 

governos de países, cuja forma de governar é o modelo democrático. Porém 

Rua defende que as políticas públicas apresentam esse caráter impositivo.  

“Além disso, por mais óbvio que possa parecer, as políticas públicas 
são „públicas‟ – e não privadas ou apenas coletivas. A sua dimensão 
„pública‟ é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual 
incidem, mas pelo seu caráter „imperativo‟. Isto significa que uma das 
suas características centrais é o fato de que são decisões e ações 
revestidas da autoridade soberana do poder público.” (Rua, p.2) 
 

Com relação às Políticas Públicas, a autora apresenta uma definição 

mais complexa, que necessita de uma maior reflexão:  

“As políticas públicas (policies), por sua vez, são outputs, resultantes 
da atividade política (politics): compreendem o conjunto das decisões 
e ações relativas à alocação imperativa de valores. Nesse sentido é 
necessário distinguir entre política pública e decisão política. Uma 
política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e 
requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 
implementar as decisões tomadas.” (Rua, p.1) 
 

Com base nessa reflexão pode se concluir que as políticas públicas são 

todas as medidas e ações praticadas pelo governo com a finalidade de 

transformar em realidade os projetos que estão no papel. A política pública é a 

concretização da decisão do governante, e ela é conseqüência de uma boa 

prática da política. Giovanni (2009) define políticas públicas como uma forma 

contemporânea de exercício do poder nas sociedades democráticas. 
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Ainda no trabalho do Giovanni podemos verificar uma distinção clara e 

breve entre política e política pública:  

 “politics, quando se referem à política, no sentido relativo aos 
fenômenos do poder (representação política, partidos, eleições, 
conflitos relativos ao poder, entre outros), e policy (ou policies), para 
referirem-se adoção de formas de ação, linhas de atuação, que dizem 
muito mais a condutas eletivas para solução de problemas, que 
beiram muito mais o campo da administração do que do campo que 
nós – latinos – entendemos por „político‟. “ (Giovanni, p.5) 
 

Apesar de ter sido apresentado o conceito de políticas públicas por dois 

pontos de vistas complementares, acredita-se que esses conceitos não são 

imutáveis. Pelo contrário, o conceito de política pública evolui conforme com a 

evolução da sociedade. Para Giovanni o conceito de políticas públicas é um 

conceito evolutivo, na medida em que a realidade a que se refere existe num 

processo constante de transformações históricas nas relações entre estado e 

sociedade. E que essa mesma relação é permeada por mediações de natureza 

variada, mas que, cada vez mais estão referidas aos processos de 

democratização das sociedades contemporâneas. 

Podem-se verificar dois conceitos básicos em relação a políticas 

públicas, porém como surge uma política pública e como funciona seu 

processo de implementação? Para essas perguntas serão apresentadas 

respostas ao longo deste capítulo que nada mais é do que um capítulo 

informativo sobre políticas públicas que tem a finalidade de ambientar o leitor 

com o tema, visto que futuramente, este poderá verificar o estudo de caso da 

implementação de uma política pública em educação em uma escola do Distrito 

Federal. 

 Para o processo de formação das políticas públicas fique evidente é  

necessário  compreender e identificar  quem são os atores participantes desse 

movimento social. Pois a criação e implementação de uma política pública é 

uma atividade social que é concretizada por ações sociais, baseadas em 

interesses. Segundo Giovanni (2009) os agentes sociais, os atores, nesse 

âmbito, pautam suas ações por orientações dotadas de objetivos implícitos ou 

explícitos. E, em maior ou menor grau, de alguma racionalidade, que 

chamaremos aqui de interesses. E, ao mesmo tempo, movimentam-se dentro 

de um espaço social institucionalizado por pautas de comportamento de 

correntes de um conjunto de regras. 
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Tem-se então que os atores sociais das políticas públicas são aqueles 

que de alguma forma participam ou influenciam nos processos de criação e 

confecção; aplicação ou execução das políticas públicas e tem essa atividade 

influenciando e fazendo parte do seu cotidiano. Giovanni em seu trabalho 

conceitua os atores da seguinte forma: 

“Portanto, os atores são todas as pessoas, grupos ou instituições 
que, direta ou indiretamente participam da formulação, da 
implementação e dos resultados de uma política.” (Giovanni, p.20) 
 

Os atores sociais das políticas públicas são classificados levando-se em 

consideração suas áreas de atuação e importância. Essa divisão é feita, entre 

os atores públicos e privados. Os atores públicos têm como características, a 

investidura de cargos e poderes públicos, além disso, mobilizam recursos 

provenientes do poder público, esses atores das políticas públicas são 

subdivididos em atores políticos e atores burocratas. Já os atores privados 

caracterizam-se por exercer o controle das atividades econômicas o que facilita 

sua influencia nas políticas públicas. 

“Os políticos são aqueles atores cuja posição resulta de mandatos 
eletivos. Por isso, sua atuação é condicionada principalmente pelo 
cálculo eleitoral e pelo pertencimento a partidos políticos. São os 
parlamentares, governadores, prefeitos e membros eleitos do 
executivo federal.  
Os burocratas, por sua vez, devem a sua posição à ocupação de 
cargos que requerem conhecimento especializado e que se situam 
em um sistema de carreira pública. Controlam, principalmente, 
recursos de autoridade e informação. Embora não possuam mandato, 
os burocratas geralmente possuem clientelas setoriais. Além disso, 
eles têm projetos políticos, que podem ser pessoais ou 
organizacionais (como a fidelidade à instituição, o crescimento da 
organização à qual pertencem, etc). Por isso, é comum haver 
disputas não apenas entre políticos e burocratas, mas também 
conflitos entre burocracias de diferentes setores do governo. 
Entre os atores privados destacam-se os empresários. Sem qualquer 
sombra de dúvida, são atores dotados de grande capacidade de 
influir nas políticas públicas, já que são capazes de afetar a economia 
do país: controlam as atividades de produção, parcelas do mercado e 
a oferta de empregos. Os empresários podem se manifestar como 
atores individuais isolados ou como atores coletivos.” (Rua, p.4) 
 

Além dos dois grupos supracitados existem ainda outros três atores que 

não se subclassificam em público ou privados, são os seguintes atores: os 

trabalhadores, os agentes internacionais e a imprensa. Esses três atores 

apresentam funções de grande importância social (trabalhadores e imprensa), 

pois um atua visando à união da massa para realizar suas ações que tem a 
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função de beneficiar certo grupo social. Já a imprensa atua socialmente 

formando e modificando a mentalidade de uma população. 

“Um outro ator importante são os trabalhadores. O seu poder resulta 
da ação organizada, portanto, atuam através de seus sindicatos, que 
eventualmente são ligados a partidos, ONGs e até mesmo a igrejas. 
No caso dos trabalhadores, é importante considerar que, dependendo 
da importância estratégica do setor onde atuam, podem dispor de 
maior ou menor poder de pressão. 
Além disso, é preciso considerar que nos países onde grande parte 
da economia foi estatizada, os servidores públicos de alguns setores 
são capazes de virtualmente – parar o país. No Brasil, por exemplo, é 
importante ter em mente que o serviço público está quase totalmente 
sindicalizado e os sindicatos de servidores públicos, são na sua 
maioria, ligados a combativas centrais sindicais.” (Rua, p. 4-5) 
“Finalmente, embora não atue diretamente, não se pode ignorar o 
papel da mídia. Principalmente os jornais e a televisão são 
importantes agentes formadores de opinião, que possuem 
capacidade de mobilizar a ação de outros atores. Na verdade, 
principalmente a televisão, tem um grande poder de formar a agenda 
de demandas públicas, de chamar a atenção do público para 
problemas diversos, de mobilizar a indignação popular, enfim, de 
influir sobre as opiniões e valores da massa popular, é importante 
assinalar, ainda, que a mídia impressa e/ou eletrônica pode ser, ao 
mesmo tempo ou alternativamente, um ator, um recurso de poder e 
um canal de expressão de interesses” (Rua, p.5) 
 

Já os agentes internacionais apresentam grande importância na criação 

e implementação das políticas públicas devido ao apoio monetário que esses 

órgãos exercem, principalmente no que tange ao campo das políticas públicas 

educacionais, que é o campo de maior interesse neste trabalho. 

“Outro ator de grande importância no processo político são os 
agentes internacionais. Podem ser agentes financeiros como o FMI, o 
Banco Mundial, etc., cuja importância é óbvia no que diz respeito a 
questões econômicas. Podem ser organizações ou governos de 
países com os quais se mantêm relações de troca importantes e que 
podem afetar não apenas a economia, mas também a política interna 
do país.”(Rua, p.5) 
 

Os atores sociais podem ser identificados de acordo com seus 

interesses na implementação da política pública em jogo, segundo Rua (1998), 

existem diversos critérios, entretanto, o mais simples e eficaz é estabelecer 

quem tem alguma coisa em jogo na política em questão. Ou seja, quem pode 

ganhar ou perder com tal política, quem tem seus interesses diretamente 

afetados pelas decisões e ações que compõem a política em questão.  

Já para Giovanni (2009) os interesses são os objetivos práticos 

(implícitos ou explícitos) de cada um dos atores ou de grupos de atores. Por 

exemplo: os objetivos dos pacientes são obter uma qualidade nos 

atendimentos; dos industriais, são a obtenção de lucros; dos sindicatos, 
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garantir direitos de seus representados; etc. Como os interesses não são 

difusos pode-se agrupá-los para efeito de análise, em determinadas ordens, 

segundo as lógicas subjacentes à ação dos atores. Em seu trabalho Giovanni 

(2009) o faz agrupando em três ordens que são os interesses econômicos 

(empresariais, corporativos e/ou individuais), interesses políticos (de agentes 

políticos e tecno-burocráticos) e interesses de reprodução social (portadores de 

carências ou demandas específicas), às quais são atribuídas três lógicas: a da 

acumulação de capital; acumulação de poder político; e acumulação de 

recursos de bem estar. 

 
Figura 1.1 – Lógicas de funcionamento das políticas públicas 
 

Os atores sociais exercem importante papel na criação das políticas 

públicas, pois estes são responsáveis pelas demonstrações de insatisfação 

com a situação política do país, são eles que debatem e pressionam o governo 

a tornar seus interesses em pautas de debates e resoluções de problemas. A 

atuação desses indivíduos obedece a três padrões e podem ser classificadas 

em: lutas, jogos e debates. 

Resumidamente pode-se dizer que no processo de lutas os atores 

apresentam suas propostas e a aprovação dessa não agrada a todos, ou seja, 

agrada apenas um grupo social, o que causa um descontentamento aos outros 

atores.  
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Já nos jogos o processo é semelhante ao das lutas, a fundamental 

diferença é que as propostas políticas aprovadas agradam ao grupo que 

defende tal proposta e parcialmente ao grupo opositor. Nos debates cada ator 

tenta se aproveitar da forma mais benéfica o possível, de forma que nenhum 

termine o embate político descontente. 

“As lutas geralmente acontecem quando se trata de arenas 
redistributivas, onde se tem o chamado „jogo de soma zero‟, ou seja, 
uma situação na qual, para que um ator ganhe, o outro tem que 
perder. Esta é a pior de todas as situações em política. Entretanto, 
mesmo nestes casos, dependendo do custo do confronto para os 
atores envolvidos, é possível haver uma acomodação entre os 
interesses em conflito: pode-se ter uma situação onde um lado não 
ganhe tudo, nem o outro lado perca tudo. Cada um cede um pouco 
para resolver o conflito sem grandes enfrentamentos, cujo custo pode 
ser elevado. Por outro lado, a acomodação pode ser uma estratégia 
de algum ator interessado para adiar o confronto para o momento da 
implementação, quando a situação política e a correlação de forças 
podem lhe ser mais favoráveis. 
Os jogos e as situações onde a lógica é vencer o adversário em uma 
situação específica, sem eliminá-lo totalmente do processo, de tal 
maneira que ele possa vir a ser um aliado num momento posterior. 
Esta situação é a mais típica do mundo da política, sendo 
exemplificada pelas negociações, barganhas, conluios, coalizões de 
interesses. 
Finalmente, os debates são situações onde cada um dos atores 
procura convencer o outro da adequação das suas propostas, de tal 
maneira que o que vence é aquele que se mostra capaz de 
transformar o adversário em um aliado. Aqui, a lógica é a da 
persuasão. E é onde recursos como o conhecimento técnico 
desempenham um papel relevante. De acordo com Lindblom, no jogo 
do poder, diversos são os procedimentos ou táticas utilizados pelos 
atores. A persuasão é a tentativa de buscar a adesão pela avaliação 
das possibilidades de um determinado curso de ação. Envolve 
análise e argumentação. 
Além da persuasão, freqüentemente os atores recorrem ao chamado 
„intercâmbio‟, que significa a troca de favores, de apoios e até mesmo 
de benefícios, como dinheiro, cargos, bens, etc. Quando nem a 
persuasão nem o intercâmbio funcionam, há atores que se utilizam de 
ameaças. As ameaças podem se referir à imposição de danos ou 
prejuízos ou à suspensão de favores ou benefícios.”(Rua, P.7-8) 
 

Em seu trabalho, Rua (1998) discorre que além das formas supracitadas 

de atuação desses atores para que suas metas sejam atingidas, existe ainda a 

pressão pública, que pode ser realizada por atores individuais ou coletivos, 

neste processo vai desde as manifestações pela imprensa, até atitudes radicais 

como greves de fome, etc, além de manifestações coletivas – pacíficas ou 

violentas capazes de causar constrangimento, de mobilizar a opinião pública e 

de chamar a atenção da imprensa e, eventualmente, de atores internacionais 

para o problema. Além da pressão é possível o exercício da autoridade que 

significa a exigência da obediência que pode ser exercida de forma direta 
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quando um ator ordena um segundo ator, ou por forma indireta, quando um 

certo ator ordena um segundo ator que transmite essas ordens a um terceiro 

ator. Finalizando esses métodos de atuação existe ainda a negociação e o 

compromisso, que é a tentativa de encontrar soluções negociadas nas quais 

todas as partes sintam-se mais ou menos satisfeitas com o que obtiveram, de 

tal maneira que todos saiam do processo acreditando que ganharam alguma 

coisa e ninguém saia com a convicção de ter perdido tudo. 

 

1.2 Estruturas de uma política 

Como mencionado posteriormente, as políticas públicas apresentam 

uma cadeia de relações interpessoais que vão desde embates a 

relacionamentos entre indivíduos e grupos. Porém os atores sociais 

apresentados anteriormente são apenas um elemento de uma cadeia que 

estrutura as políticas públicas. Para melhor entender essa cadeia, Giovanni 

(2009) divide as estruturas em quatro grupos: a estrutura formal; a estrutura 

substantiva; a estrutura material e; a estrutura simbólica. O mesmo autor 

apresenta em seu trabalho que essas quatro distintas estruturas se 

correlacionam formando uma unidade que é a política pública. 

 “As estruturas elementares resultam, no fundo, de uma 
combinação entre um „olhar‟ subjetivo do observador que, em funções 
de seus próprios valores seleciona os aspectos objetivos da realidade 
que irá observar, indagando sobre sua coerência, organicidade e a 
probabilidade de configurarem uma estrutura. No caso presente, 
julguei identificar quatro estruturas elementares (o que não significa 
que se esgotem as possibilidades de identificação), a partir de quatro 
diferentes ângulos de observação, que discriminei como sendo: 

a. Estrutura formal, composta pelos elementos: „teoria‟, 
práticas e resultados; 
b. Estrutura substantiva, composta pelos elementos: atores, 
interesses e regras; 
c. Estrutura material, composta pelos elementos: 
financiamento, suportes, custos; e,  
d. Estrutura simbólica, composta pelos elementos: valores, 
saberes e linguagens.” (Giovanni, p. 16 e 17) 
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Figura 1.2 – Estruturas de funcionamento das políticas públicas 

 

A estrutura formal de uma política pública apresenta elementos que são 

externos à política pública, podem ser considerados como intervenção externa 

do poder público ao processo de criação da política. Esses elementos servem 

de base para os processos de avaliação de uma política pública, visto que eles 

possibilitam análises de consistência formal, exames qualitativos e 

quantitativos. 

A estrutura substantiva apresenta no seu rol de elementos, aqueles que 

fazem com que a política pública se movimente. Os atores possuem interesses 

que geram as políticas públicas e os mesmos atores visando manter seus 

interesses da melhor forma que lhe convenha utilizam-se das regras para que a 

política pública tenha resultados positivos para certo grupo de atores. Essa 

estrutura refere-se aos aspectos sociais e políticos de uma política pública. 

Já a estrutura material apresenta os elementos que se referem à parte 

econômica e financeira da política, são os fatores que vão ditar a duração, a 

sustentação e a execução da política pública. A última estrutura é a simbólica, 

que segundo Giovanni (2009) apresentam características que significam muito 

mais que uma expressão cultural neutra da atividade social que ocorre no 
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processo de construção da política pública. Estes são reveladores do ponto de 

vista analítica dos graus de particularismo/ universalismo e isolamento/ 

integração das arenas políticas, bem como dos níveis de racionalização e 

tecnificação; tradicionalismos e interferências ideológicas que ocorrem nessas 

mesmas arenas. 

 
1.3 Funcionamento de uma política pública 

Até o presente momento neste capítulo pôde ser visto o que é uma 

política pública, quem são seus atores, sua estrutura e ainda assim torna-se 

válido saber como funciona o processo de criação de uma política, que será o 

assunto deste tópico do capítulo estudado. 

A política pública surge quando há a insatisfação de um certo grupo de 

atores ou um certo ator com grande visibilidade no mundo político, e este ou 

estes iniciam seus processos de “pressão” sobre o governo, para que os 

governantes percebam que há alguma situação incômoda, a partir desse 

momento tal problema ou insatisfação torna-se uma pauta de discussão ou 

pode virar uma prioridade governamental. 

 “Uma vez que um problema qualquer tenha-se tornado 
prioridade governamental, é iniciado o processo de formulação 
de alternativas. Existem diferentes formas de „pensar‟ a 
solução para um input de demanda. Uma das maneiras é o 
chamado „MODELO INCREMENTAL‟, a outra é o chamado 
„MODELO RACIONAL-COMPREENSIVO‟. Existe uma terceira 
modalidade, que compõe as duas primeiras, denominada 
„MIXED-SCANNING‟.”(Rua, p.9) 

 

Segundo o que foi explicitado anteriormente ao surgir um problema e 

este se tornando pauta de debates do governo, emerge a possibilidade de se 

pensar a melhor solução para o problema sugerido. Para a tomada dessas 

decisões pode ser utilizado um dos três métodos existentes, como também já 

foi dito, o primeiro deles, conhecido como modelo incremental, é a busca pela 

solução de um problema de maneira gradual, onde não há grandes mudanças 

na situação existente e sem provocar ruptura de qualquer natureza. Em vez de 

especificar objetivos e de se avaliar que decisões podem atender a esses 

objetivos, os tomadores de decisão escolhem as alternativas mediante a 

comparação de alternativas específicas e da estimativa de quais dessas 

alternativas poderão melhor produzir resultados esperados. Então nesse caso 
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a melhor decisão é aquela que foi gerada pelos interesses que mais agradaram 

os tomadores de decisão. 

O segundo modelo para tomada de decisões é conhecido como modelo  

racional-compreensivo, o qual Rua (1998) explica da seguinte forma, 

formalizado por H. Simon, não se distingue  apenas pelo maior alcance e pela 

maior proporção de recursos alocados. Diferencia-se, também, pela própria 

lógica que orienta os tomadores de decisão. Enquanto que no modelo 

incremental existe a convicção de que o conhecimento da realidade é sempre 

limitado e que as decisões envolvem – no modelo racional compreensivo, 

parte-se do princípio de que é possível conhecer o problema de tal forma que 

se possa tomar decisões de grande impacto. Resumidamente, neste modelo de 

tomada de decisão, os decisores estabelecem quais os valores a serem 

maximizados e quais alternativas que melhor poderão maximizá-los. Já para o 

terceiro modelo a autora faz a seguinte apresentação. 

“Basicamente, o mixed-scanning requer que os tomadores de decisão 
se engajem em uma ampla revisão do campo de decisão, sem se 
dedicar à análise detalhada de cada alternativa (conforme faz o 
modelo racional-compreensivo). Esta revisão permite que alternativas 
de longo prazo sejam examinadas e levem a decisões estruturantes. 
As decisões incrementais, por sua vez, decorrem das decisões 
estruturantes e envolvem análise mais detalhadas de alternativas 
específicas.” (Rua, p.10) 
 

Como foi visto após o surgimento e pensamento em torno de um 

problema, há a tomada de decisões, que são baseadas seguindo os modelos já 

apresentados. O próximo passo para a construção da política é o surgimento 

das decisões que são apresentadas por Rua como sendo um amontoado de 

intenções sobre a solução de um problema, expressas na forma de 

determinações legais: decretos, resoluções, entre outras. O surgimento das 

decisões ainda não são considerados fatores determinantes para a 

implementação de uma política, visto que o surgimento dessas decisões deve 

ser de agrado e interesse de todos os atores que participam desse embate 

político. 

“Como esta solução é realmente difícil de ser obtida, apesar de todas 
as possibilidades de negociação, então considera-se também uma 
boa decisão aquela que foi a melhor possível naquele momento. 
Isto, na pratica, quer dizer que naquele momento todos os atores 
dotados de efetivos recursos de poder para inviabilizar uma política 
pública devem acreditar que saíram ganhando alguma coisa e 
nenhum ator dotado de efetivos recursos de poder para inviabilizar a 
política pública acredite que saiu prejudicado com a decisão. Ou seja, 
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a ausência de ganhos e os prejuízos reais em um momento 
específico devem estar limitados àqueles atores que não são capazes 
de mobilizar recursos de poder para impedir que a decisão se 
transforme em ação. ”(Rua, p. 13) 
 

Após os dois processos mencionado posteriormente, formulação e  

decisão, restam mais dois passos para que a política pública se torne uma 

realização, implementação e  avaliação da política pública. 

A implementação ela é de fato a prática do que foi planejado, são todas 

as ações que foram escolhidas sendo executadas, pode-se dizer que a 

implementação é tirar o planejamento do papel e transformá-lo em realidade. 

“A implementação pode ser compreendida como um conjunto de 
ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou 
privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos 
estabelecidos mediante decisões anteriores quanto a políticas. Em 
outras palavras, trata-se das ações para fazer uma política sair do 
papel e funcionar efetivamente.” (Rua, p.13) 
 

Essa é uma fase bastante complexa para o funcionamento de uma 

política pública, pois ela precisa de um acompanhamento e fiscalização de 

vários órgãos para que haja uma transparência e que poucos ou nenhum erro 

apareça durante esse processo. A implementação vai ditar a duração da 

política e até se esta realmente vale a pena ser continuada, pois se houver 

descaso com esse processo vão surgir problemas para quem encabeça a 

política pública, como acusação de desvios de verba, demora no processo de 

implementação e assim surge uma enorme lista de acusações as quais os 

brasileiros estão acostumados a verificar no cenário político brasileiro. Em seu 

trabalho de análise das políticas Rua revela uma lista de dez itens que são de 

extrema importância para o sucesso ou o fracasso na implementação de uma 

política. 

1. As circunstâncias externas à agência implementadora 

não devem impor restrições que a desvirtuem; 

2. O programa deve dispor de tempo e recursos 

suficientes; 

3. Não apenas não deve haver restrições em termos de 

recursos globais, mas também, em cada estágio da 

implementação, a combinação necessária de recursos 

deve estar efetivamente disponível; 
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4. A política a ser implementada deve ser baseada numa 

teoria adequada sobre a relação entre a causa (de um 

problema) e o efeito (de uma solução que está sendo 

proposta); 

5. Esta relação entre causa e efeito deve ser direta e, se 

houver fatores intervenientes, estes devem ser 

mínimos; 

6. Deve haver uma só agência implementadora, que não 

depende de outras agências para ter sucesso; se 

outras agências estiverem envolvidas, a relação de 

dependência deverá ser mínima em número e em 

importância; 

7. Deve haver completa compreensão e consenso 

quanto aos objetivos a serem atingidos e esta 

condição deve permanecer durante todo o processo 

de implementação; 

8. Ao avançar em direção aos objetivos acordados, deve 

ser possível especificar, com detalhes completos e em 

seqüência perfeita, as tarefas a serem realizadas por 

cada participante; 

9. É necessário que haja perfeita comunicação e 

coordenação entre os vários elementos envolvidos no 

programa; 

10. Os atores que exercem posições de comando devem 

ser capazes de obter efetiva obediência dos seus 

comandados. 

Ao findar esse processo de implementação de uma política, inicia-se a 

fase de avaliação da mesma, aonde os órgãos governamentais serão 

responsáveis por analisar quais foram os pontos positivos e os pontos 

negativos dessa política, visando assim propor ações de melhorias ou o 

encerramento desta política pública. 

Assim encerra-se o processo de funcionamento de uma política. De 

forma simples e resumida pode-se verificar que este é um processo muito mais 



14 

 

complexo do que parece, que requer bastante estudo e esforço do governo 

para que seja posto em prática. 

 

 
1.4 Políticas Públicas na Educação 

As políticas públicas estão presentes em todos os setores da sociedade, 

como já foi visto anteriormente ela visa sempre solucionar os problemas da 

sociedade através de medidas que facilitem ou melhorem as condições de uma 

comunidade, e se ela está presente em todos os setores, na educação não 

poderia ser diferente. Desde os primórdios da educação brasileira pode-se 

encontrar a presença desse tipo de política, seja no período pombalino, aonde 

existiam as aulas régeas e onde foram confeccionadas diretrizes para a 

educação brasileira, seja nos dias atuais, onde a quantidade de políticas 

públicas na educação é muito vasta e presente. Os mecanismos de 

funcionamento desse tipo de política são os mesmos que já foram explicitados 

anteriormente em outro momento desse capítulo, porém de forma mais 

específica aqui temos o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação 

dos Estados e Municípios fiscalizando e implementando as políticas públicas 

que mais se adéquam aos seus respectivos setores nas Unidades da 

Federação. 

Atualmente na educação brasileira podem ser citados diversos 

programas que se enquadram no universo de políticas educacionais do 

Governo Federal, como os exames de avaliação de desempenho nos diversos 

níveis educacionais, como o ENADE, ENEM e o Provinha Brasil, que são 

programas de avaliação dos ensinos superior, médio e fundamental, 

respectivamente e tem como finalidade verificar o nível de aprendizagem dos 

brasileiros. Existe ainda o ProUni, que tem por finalidade facilitar o acesso dos 

jovens de baixa renda ao ensino superior, assim como o FIES. 

Em relação à utilização da informática na educação, pode-se verificar no 

Brasil ainda o jovem programa Um Computador por Aluno, que é o tema 

principal deste trabalho, e o ProInfo, que tem como finalidade o investimento do 

governo na criação de centros de informática nas escolas públicas do país. O 

Governo tem feito um enorme esforço e investimento para a continuidade 

desses programas, no ano de 2011 a atual presidenta apresentou um 
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investimento na área de informática, através de parcerias com empresas de 

grande vulto no mercado da informática para a aquisição de mais laptops e 

computadores para a montagem de mais laboratórios nas escolas púbicas do 

país. Além disso, foram apresentados diversos protótipos de “quadro digital” e 

computadores com projetores integrados, para que os professores pudessem 

ampliar a utilização desse material. 

O Governo Brasileiro não é inexperiente nesse tipo de política pública. 

Como poderá ser visto no próximo capítulo, o Brasil apresenta uma lista com 

diversos programas na área da informática educacional. Este ainda é um 

ambiente com muitas novidades e tendências que tende cada vez mais a se 

ampliar na educação, visto que há um vasto espaço para a informática na 

educação, visto que já existe modalidade de ensino como a educação à 

distância que vem ganhando amplo espaço e até mesmo a modalidade 

presencial que tende a aumentar a utilização da informática. 
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CAPITULO II: O uso de Tecnologias na Educação Brasileira 

 
A utilização de computadores na educação faz parte de uma série de 

práticas que se configuram como políticas públicas na educação, que é uma 

das vertentes das políticas públicas. Nesse tipo de situação o Ministério da 

Educação juntamente com as Secretarias de Educação estudam e avaliam 

problemas encontrados no sistema educacional, para que posteriormente seja 

levantada resolução para tal problema. Com isso os órgãos responsáveis pela 

educação podem definir que tipo de medida será adotada. Após isso a solução 

passará por outros estudos, até que seja levado para o Congresso Nacional 

com a finalidade de ser aprovado o projeto e ser posto em aplicação toda a sua 

gama de resolução ou até mesmo de melhoria do sistema educacional. 

Dessa forma aconteceu com o projeto estudado nesse trabalho. Porém o 

UCA não foi implementado para resolver apenas problemas educacionais, visto 

que ele também tem a finalidade de ampliar a inclusão digital e aumentar a 

acessibilidade a rede mundial de computadores por parte da população. Esse 

projeto inicialmente foi apresentado ao Governo, que por sua vez fez estudos 

de impacto na educação e na sociedade. Após a realização desses estudos o 

projeto foi enviado ao Congresso Nacional para sua aprovação, após aprovado 

pelo Congresso e pelo Chefe do Executivo, iniciou-se a implementação do 

mesmo. 

O Programa “Um Computador por Aluno” surgiu com objetivos de cunho 

social e educacional. Essa política criada pelo Governo Federal, não é única, 

cada governo apresenta um rol de programas e soluções para os problemas 

verificados pelos governantes em suas campanhas eleitorais. A esse rol de 

soluções podemos enquadrar as políticas públicas. O programa UCA por ser 

uma política pública na educação, e por ser tema principal deste trabalho, é de 

extrema relevância clarificar alguns conceitos e o funcionamento de tal 

ferramenta governamental. 

“O recém-lançado programa Um Computador por Aluno é relevante 
pela abrangência e pelo potencial de promover a inclusão social. 
Primeiramente, é voltado para as camadas menos favorecidas da 
população, que freqüentam a escola pública. O universo em que 
incide é enorme. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.9) 

 “O papel do Parlamento, mais uma vez cumprido, é propiciar o 
arcabouço legal para políticas públicas dessa natureza, bem como 
fiscalizar as ações do Executivo, especialmente as que tenham real 
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potencial transformador em nossa sociedade. A interatividade das 
novas mídias mergulha o estudante numa atmosfera contínua de 
criação e numa cultura de inovação, tornando-o protagonista do seu 
próprio destino e do futuro da nação.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
p. 11) 

 

A partir dos trechos citados pode-se verificar que o UCA surge com 

finalidades e objetivos bastante claros, além disso, a Câmara dos Deputados é 

responsável por assessorar e fiscalizar todos os processos de criação e 

implementação do projeto. Dessa forma nota-se que uma política pública é 

bastante complexa, pois envolve vários setores do governo.  

 

2.1 Um Computador por Aluno – Experimentando a Nova Tecnologia na 

Educação 

O programa Um Computador por Aluno do Ministério da Educação foi 

implantado em sua fase pré-piloto no ano de 2007. Todavia antes da 

implantação desse projeto no Brasil, em outros países essa política pública já 

se encontrava em níveis mais desenvolvidos. No Brasil já haviam sido 

implantados outros programas antecessores ao UCA objetivando o uso de 

computadores na educação, como o Programa Nacional de Informática na 

Educação(ProInfo) de forma a torná-lo mais efetivo no cotidiano escolar, visto 

que o UCA, pode ser utilizado a qualquer hora pelos professores, sem a 

necessidade de haver um deslocamento de sala de aula e sem haver um 

horário ou dia fixo para a utilização dessa ferramenta, tornando assim o uso 

dessa tecnologia na educação mais presente e dinâmica.   

“Além disso, o programa propicia uma mudança de paradigma no 
modelo de inserção da informática nas escolas, antes baseada na 
montagem de laboratórios de informática com uso restrito a uma 
grade horária reduzida. Essa foi a lógica que prevaleceu no Programa 
Nacional de Informática na Educação (ProInfo), implementado pelo 
Ministério da Educação em 1997.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
p.9) 
 

Assim o UCA emerge como uma atualização não só do ProInfo, mas 

também uma atualização das ferramentas pedagógicas e até mesmo da 

sociedade.  Tendo em vista que hoje a sociedade como um todo se encontra 

informatizada desde processos simples do dia a dia, como pagar uma conta de 

banco ou conversar com outras pessoas, estudar, e ainda, como processos 

mais complexos, como comprar uma passagem aérea e fazer reserva ou no 
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campo educacional, realizar um curso de pós-graduação ou um curso de nível 

superior.   

Como pode ser visto anteriormente a concepção do UCA não surgiu sem 

procedência, a idéia da utilização de um computador por aluno surge em 2005 

no Fórum de Davos, como poderemos verificar a seguir. 

 

2.2 One LapTop Per Child 

A idéia inicial para utilização de “laptops” educacionais surgiu em 2005 

no Fórum de Davos, quando o pesquisador Nicholas Negroponte, ex-diretor do 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), apresentou a idéia do “one 

laptop per child” (um laptop por criança) conhecido pela sigla OLPC, que deu 

início a uma organização não-governamental que desenvolve esse projeto em 

vários países, como no Brasil, Índia, Nicarágua, entre outros.  

“Durante o Fórum de Davos, em 2005, o pesquisador americano 
Nicholas Negroponte desafiou os países do mundo a se engajarem 
num esforço global de universalização do acesso às tecnologias da 
informação e comunicação (TICs), a partir da meta de garantir a 
todas as crianças o direito ao seu próprio computador, tomando como 
lema a idéia de um laptop para cada criança (One Laptop per Child – 
OLPC)” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.15) 
 

A OLPC surge na iniciativa de melhorias no ensino de países 

subdesenvolvidos, que mesmo com ajuda de capital financeiro de países 

desenvolvidos não conseguem elevar os seus níveis educacionais através de 

iniciativas tradicionais, como a construção de escolas, compra de livros 

didáticos e a contratação de professores. Com a proposta de levar 

computadores baratos a essas comunidades surge o primeiro computador 

portátil da OLPC o XO.  

“A alternativa proposta pela OLPC é levar computadores portáteis de 
baixo custo para crianças do mundo em desenvolvimento, a fim de 
que sejam utilizados como ferramenta educativa. Para tal a 
organização apresenta o laptop XO – conhecido como o laptop de 
100 dólares -, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).”(CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.43) 

 

Negroponte adotou como estratégia para a divulgação de seu projeto a 

seguinte concepção de que a compra em grandes lotes de computadores 

ajudaria a reduzir os custos desse material e a distribuição seria feita de forma 

gratuita. Além disso, a utilização desse laptop em larga escala ajudaria a 
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modificar a forma como as crianças são educadas. Essa proposta da OLPC 

baseia-se em cinco premissas. 

I. “A posse do laptop é do aluno – a fim de garantir que ele (e 
sua família) possa levar o laptop para casa e se beneficiar de 
um maior tempo de uso; 

II. Foco nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, a faixa etária da 
primeira etapa da educação básica em muitos países; 

III. Saturação digital – alcançada por meio da total disseminação 
do laptop numa determinada escala, que pode ser um país, 
um município etc., onde cada criança tem o seu; 

IV. Conectividade – o XO foi desenhado para utilizar a rede 
mesh, na qual os laptops se conectam um ao outro numa 
rede sem fio; se um estiver conectado à internet, os outros 
também estarão; 

V. Software livre e aberto – oportunidade para que cada país use 
a ferramenta, adaptando-se às necessidades específicas, sob 
o argumento de que a transparência é indutora do 
desenvolvimento autóctone de soluções tecnológicas. Essas 
características visam ainda permitir alterações conforme as 
demandas de conteúdo, aplicativos e recursos que vão surgir 
com o crescimento e a fluência digital das crianças.” 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.44-45) 

A iniciativa da OLPC despertou o interesse das grandes empresas 

tecnológicas que vislumbraram um promissor mercado de computadores 

educacionais. Após a criação do XO pela OLPC, surgiram o ClassMate da Intel, 

o Mobilis da Encore, entre outros, o que é importante, pois com o aumento da 

concorrência em torno desses computadores os governos podem optar pelas 

soluções mais baratas. Atualmente  o Brasil utiliza o ClassMate em seu 

programa. 

No Brasil a OLPC chegou com seu programa no mesmo ano do Fórum 

de Davos, em junho de 2005 os pesquisadores e criadores da ONG, 

Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou Jepsen apresentam ao governo 

brasileiro as idéias do projeto e como ele se desenvolveria. O então presidente, 

Luís Inácio Lula da Silva,  instituiu um grupo interministerial, chamado de 

Comitê Gestor,  para estudar melhor a proposta e apresentar um relatório. 

Esse grupo realizou algumas viagens participou de reuniões nos Estados 

Unidos para maior conhecimento da proposta da OLPC. A partir da aprovação 

desses estudos e dos relatórios apresentados, surgiu então, o Projeto UCA. O 

projeto se iniciou em sua fase de teste utilizando computadores de três 

fornecedores diferentes, OLPC, Intel e Encore.  
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2.3  Antecessores ao UCA 

No âmbito da utilização de tecnologias em educação, o Governo Federal 

iniciou seu primeiro programa na década de 80 com o Projeto Educom e 

posteriormente em meados da década de 90 criou-se o Programa Nacional de 

Informática na Educação (ProInfo). 

“Há algum tempo, o governo federal começou a desenhar políticas 
públicas para a disseminação de tecnologias digitais com fins 
pedagógicos. No início dos anos 80, com o projeto Educom, e a partir 
de 1997, com o lançamento do Progama Nacional de Informática na 
Educação (ProInfo), implementado pelo Ministério da Educação 
(MEC), políticas públicas com este intuito foram se conformando.” 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.47) 

 
O uso de computadores educacionais no Brasil tem precedentes 

históricos duvidosos. Alguns teóricos acreditam que surgiram na década de 60 

no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todavia  

outros apresentam que esse processo se iniciou em 1971 na Universidade de 

São Carlos. Já existem pesquisadores que datam 1980 como o ano da 

chegada da informática na educação brasileira com a criação da Comissão 

Especial n ° 01: Informática na Educação (CE-IE), criada pela Secretaria 

Especial de Informática (SEI). Após a criação dessa comissão foram realizados 

alguns seminários conhecidos como Seminários de Informática na Educação, o 

primeiro realizado em Brasília no ano de 1981 e o segundo em 1982 na capital 

baiana.  

Com a realização desses debates acerca da Informática na educação 

surge a motivação para o desenvolvimento de projetos desse porte nas 

Universidades com isso surge o primeiro programa desenvolvido pelo Governo 

Federal, o Educom, de 1983.  A partir desse projeto surgiram vários programas 

governamentais para a utilização da informática na educação, como o Formar, 

o PRONINFE, o ProInfo e o UCA, dos quais será apresentado um breve 

histórico desses projetos na educação brasileira.  

“Outros garantem que o computador ensaiou seus primeiros passos 
em 1980 com a criação da Comissão Especial n ° 01: Informática na 
Educação : CE-IE criada pela Secretaria Especial de Informática - 
SEI, e logo após quando ocorreram os primeiros seminários de 
Informática na Educação  (Brasília -1981 e  Bahia-1982) que 
motivaram o desenvolvimento de projetos em universidades. Esse 
processo originou em 1983 o Projeto Educom (MEC, CNPQ, Finep e 
a SEI).”(Site da Universidade Católica de Pelotas) 

 

http://paginas.ucpel.tche.br/~lla/projetos.htm#educom
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O Educom foi criado em 1983, com o objetivo, de investir em grupos de 

pesquisa com interesses na criação de recursos humanos especializados 

dentro das Universidades Federais. Este projeto foi elaborado em um período 

em que no Brasil o acesso a informática se restringia apenas aos grandes 

centros tecnológicos e a alguns centros universitários, a utilização de softwares 

e hardwares educacionais se restringia também a poucos centros universitários 

e a escolas particulares. Segundo o site da Universidade Católica de Pelotas 

“O projeto EDUCOM surgiu no período que o país ainda vivia na 
reserva total de mercado, ou seja, não era possível adquirir 
equipamentos e softwares estrangeiros. E como não havia, até então, 
uma indústria que possibilitasse o desenvolvimento de computadores 
e muito menos de softwares de acordo com a demanda do país. 
(eram caros e restritos) à informática educacional eram desenvolvidas 
em escolas particulares e em pouquíssimas universidades.” 

 
Este foi primeiro projeto do Governo Federal para a utilização de 

informática na educação e teve sua origem no 1º Seminário Nacional de 

Informática na Educação e como conseqüência ele abriu as portas para a 

criação do PROINFE. 

“O projeto EDUCOM é o primeiro e principal projeto público a tratar 
da informática educacional, originou-se do 1º Seminário Nacional de 
Informática na Educação realizado na Universidade de Brasília 
(1981). Agregou diversos pesquisadores da área e teve por princípio 
o investimento em pesquisas educacionais. Este projeto forneceu as 
bases para a estruturação de outro projeto, mais completo e amplo, o 
PRONINFE.”(Site da Universidade Católica de Pelotas) 

 

O EDUCOM inicialmente foi implantado como piloto na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na 

Universidade de Campinas, para a realização de pesquisas sobre a utilização 

da informática educacional e para a capacitação de profissionais para utilizar a 

informática educacional e criação de subsídios para a elaboração de políticas 

para esse novo setor. 

Esse projeto apresentava várias metas, dentre elas destacam-se duas 

que tinham finalidades de trazer melhorias para o setor público da educação, 

visando o melhor desenvolvimento do ensino para as classes menos 

favorecidas da sociedade brasileira, para tentar igualar o nível de 

informatização das escolas públicas com as privadas. 

“Várias foram as metas do projeto EDUCOM, uma delas era 
desenvolver a pesquisa do uso educacional da informática, ou seja, 
perceber como o aluno aprende sendo apoiado pelo recurso da 
informática e se isso melhora efetivamente sua aprendizagem. Outra 



22 

 

meta era levar os computadores às escolas públicas, para possibilitar 
as mesmas oportunidades que as particulares ofereciam a seus 
alunos.”(Site da Universidade Católica de Pelotas) 
 

Este projeto teve curta duração, tendo em vista que em 1986 o projeto já 

se encontrava praticamente abandonado. Apesar de o projeto ter durado pouco 

tempo, ele apresentou papel fundamental para a mudança de mentalidade e 

até mesmo para a prática do uso de computadores educacionais nas escolas 

públicas brasileiras. 

Seguindo a cronologia de projetos criados e implantados pelo Ministério 

da Educação, em 1987 surge o projeto FORMAR, que apresentava esse nome 

por ter a finalidade levar os professores formados nesse projeto a refletirem 

sobre suas práticas educacionais, de forma que eles pudessem realizar 

mudanças nos seus métodos aperfeiçoando o processo de ensino-

aprendizagem no qual eles estão envolvidos. O FORMAR era na verdade um 

curso de especialização com duração de 360 horas, e destinava-se a formar 

professores para trabalhar nos centros de informática das escolas públicas. 

“O Projeto FORMAR, implementado em 1987, foi criado por 
recomendação do Comitê Assessor de Informática e Educação 
do Ministério da Educação - CAIE/MEC, sob a coordenação do 
NIED/UNICAMP, e ministrado por pesquisadores e 
especialistas dos demais centros-piloto integrantes do projeto 
EDUCOM. Destinava-se, em sua primeira etapa, à formação de 
profissionais para atuarem nos diversos centros de informática 
educativa dos sistemas públicos de educação. Tratava-se de 
um curso de especialização de 360 h, planejado de forma 
modular, ministrado de forma intensiva ao longo de 9 semanas, 
com 8 horas de atividades diárias. Seus conteúdos foram 
distribuídos em 6 disciplinas, constituídas de aulas teóricas e 

práticas, seminários e conferências.”(Site da Universidade 
Católica de Pelotas) 

 

O projeto FORMAR teve seu curso de formação aplicado em três 

turmas, onde formaram cento e cinqüenta profissionais oriundos das 

organizações estaduais como, secretarias estaduais e municipais, escolas 

técnicas, profissionais de educação especial e também professores 

universitários interessados na implantação de outros centros. 

Segundo o site da Universidade Católica de Pelotas (acesso em 

www.ucpel.tche.br), o projeto FORMAR apresentou dois pontos positivos.  O 

primeiro diz respeito a mudança de visão em relação à aplicação da informática 

na educação, possibilitando ao docente uma visão mais ampla no que tange a 
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utilização do computador e ampliar a  didática educacional quanto as atividades 

desenvolvidas com esse instrumento pedagógico.  O segundo ponto 

apresentado foi em relação ao material do curso e ao currículo do mesmo, que 

se tornou referência nacional para outros cursos de especialização de docentes 

no país. 

Os professores que realizaram o projeto, ao retornarem para seus 

estados de origem, participavam da implantação juntamente com a Secretaria 

de Educação de um Centro de Informática Educativa (CIEd) no seu estado, que 

recebia de quinze a trinta microcomputadores. 

Esses centros recebiam apoio financeiro e técnico do Ministério da 

Educação e visavam atender os jovens estudantes do primeiro e segundo grau 

do ensino público do Brasil. Além disso, eles serviam para atender a 

comunidade circundante dessas escolas e tinham um importante papel de 

multiplicar o conhecimento acerca do uso dos computadores para os outros 

profissionais  da escola. 

Os Centros de Informática Educativa possibilitaram também ao Governo 

Federal dar continuidade aos projetos educacionais na área de informática, 

como se pode comprovar pela existência do Programa Nacional de Informática 

da Educação (PRONINFE), que foi criado em 1989, porém foi implementado 

um ano após sua criação, esse projeto foi fundido com outro projeto do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, que se chamava Plano Nacional de 

Informática e Automação (PLANIN). 

Como já foi mencionado anteriormente, o PRONINFE devido aos 

diversos CIEd espalhados pelo território nacional tinha seu funcionamento 

potencializado, pois os centros divulgavam e analisavam os objetivos e 

resultados dos programas educacionais. 

“O PRONINFE funcionava através de centros de informática na 
educação espalhados por todo o país. Esses centros contavam com 
apoio mútuo, divulgando e analisando projetos educacionais, seus 
objetivos e resultados. O PRONINFE tinha também como ponto forte 
a formação de professores dos três graus, bem como na área de 
educação especial e em nível de pós-graduação. Também visava a 
pesquisa sobre a utilização da informática na educação, aproveitando 
a interatividade e a interconectividade que o computador 
possibilitava.”(Site da Universidade Católica de Pelotas) 
 

Conforme o Regimento Interno do projeto ele possuía a finalidade de 

desenvolver a Informática Educativa no Brasil, através de projetos e atividades, 
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articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica sólida e 

atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica 

imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos. 

O PRONINFE foi concluído em 1995 e trouxe para a educação brasileira 

vários benefícios, como a implantação de centros de informática, com acesso a 

internet; a construção de mais de quatrocentos laboratórios de informáticae a 

formação de mais de dez mil profissionais da educação habilitados para 

trabalhar e pesquisar sobre os temas de informática educacional. 

“O PRONINFE, apesar de dificuldades orçamentárias, gerou, em dez 
anos, uma cultura nacional de informática educativa centrada na 
realidade da escola pública. Ele constituiu o principal referencial das 
ações atualmente planejadas pelo MEC.”(Site da Universidade 
Católica de Pelotas) 
 

Seguiremos agora com o último programa educacional lançado pelo 

Governo Federal antes da criação do Programa Um Computador por Aluno, o 

ProInfo, que foi implementado em 1997. 

Este programa baseava-se principalmente na criação de laboratórios de 

informática nas escolas de ensino fundamental e médio, a formação dos 

profissionais e o suporte técnico são prestados pelos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE), esses núcleos são responsáveis por criar e pesquisar 

projetos educacionais envolvendo tecnologias educacionais. O ProInfo surgiu 

como uma forma evoluída do PRONINFE, com um investimento financeiro 

maior do que seu antecessor. 

“A estratégia utilizada pelo ProInfo é a distribuição de laboratórios de 
informática com dez computadores para as escolas públicas de 
ensino fundamental e médio. Como não havia recursos para distribuir 
equipamentos para todas, o corte inicialmente utilizado foi de escolas 
com mais de 250 alunos. A fim de apoiar a implantação 
descentralizada do programa, foi realizada a capacitação de 
multiplicadores, técnicos e alunos-monitores, bem como estruturada 
uma rede – a princípio bastante reduzida – de suporte técnico e 
pedagógico por meio dos Núcleos de Tecnologia Educacional, os 
NTEs, espalhados pelo País.”(CÂMARA DOS DEPUTADOS, p. 47-
48) 

 

O ProInfo surgiu com a meta de ampliar o uso de tecnologias da 

Informação e comunicação nas escolas públicas e com isso universalizar a 

utilização dessas tecnologias para os jovens com menis poder aquisitivo, na 

tentativa de que os jovens das camadas populares pudessem ter acesso não 

só à informações relativas a educação, mas à informações do cotidiano do 

aluno. 
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O programa conseguiu aumentar consideravelmente o número de 

escolas com laboratórios, o que infere que aumentou acesso a informática 

educativa, houve também um aumento muito grande do número de acesso a 

internet por parte deste público também, segundo pesquisas do MEC de 2001 

a 2005 o número de escolas públicas com laboratórios de informática 

praticamente dobrou, o crescimento em relação ao número de escolas com 

acesso a internet também foi praticamente o dobro. 

Esses dados supracitados podem ser verificados na tabela abaixo: 

 

 
Figura 2.1 – Tabela de escolas com computadores e acesso a internet 
 

O ProInfo é um projeto que ainda está em vigor essa iniciativa foi 

bastante importante, pois foi a partir dela que estudiosos e o Governo puderam 
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perceber a importância desse tipo de projeto e fazer investimentos nessa área 

o que levou a geração do mais novo projeto com uso de tecnologias na escola, 

que foi o Programa Um Computador por Aluno, que é o nosso objeto de estudo 

e será abordado a seguir. 

 

2.4 O Projeto UCA 

O Programa Um Computador por Aluno surge como iniciativa do 

Governo Federal e teve sua primeira fase implantada em 2007. Conhecida 

como pré-piloto, para posteriormente em 2009, a implantação da segunda fase 

ou projeto piloto. 

 O projeto tem a finalidade apresentar melhorias na educação brasileira 

e trazer atualizações ao ProInfo. Visto que esse programa baseava-se na 

construção de laboratórios de informática, já o UCA baseia-se justamente na 

mobilidade proporcionada pelo laptop educacional, sendo que para a utilização 

dessa ferramenta os alunos não precisam mudar de sala e nem possuir 

horários fixos para trabalhar esse instrumento Além disso essa mobilidade 

possibilita o aumento da inclusão digital, pois a criança levando esse 

computador para casa possibilita a utilização do  mesmo por seus pais e 

irmãos, teríamos uma disseminação em progressão geométrica da inclusão 

digital. Esse programa está baseado em três pilares básicos: a melhoria do 

processo educacional, a ampliação da inclusão digital e sua inserção na cadeia 

produtiva brasileira. 

Sobre os pilares básicos do UCA pode-se saber que a melhoria do 

processo educacional pode ser potencializada não somente pela utilização dos 

computadores, mas com liberdade para utilizar  o computador em outros 

ambientes possibilitando a interação e o trabalho cooperativo e colaborativo a 

partir do acesso direto dos dados.  

Espera-se que o uso intensivo e planejado das TIC na educação 

provoque uma mudança de paradigma de estudante-consumidor para 

estudante-produtor de conhecimento, pois estudantes e professores formarão 

uma rede interativa e colaborativa. Tendo acesso a um vasto fluxo de 

informações e conhecimentos que, integrado ao processo de ensino e 

aprendizagem, incentivarão a criatividade e as manifestações culturais e 

construção de conhecimento. 



27 

 

Em relação à ampliação da inclusão digital, de acordo com o Projeto 

Base do UCA, a o projeto permite a utilização do laptop em casa, facilita o 

acesso das famílias de baixa renda que não possuem um computador. Assim 

não só o aluno faria o uso do seu laptop educacional, pois sua família também 

seria contemplada com essa utilização, ou seja, assim a família dos alunos 

teria acesso a outras fontes de informação e poderiam solicitar ou utilizar 

serviços básicos através da rede mundial de computadores. Sendo assim 

teríamos no país um aumento significativo da inclusão digital da população e 

aumentaria o número de indivíduos no Brasil com acesso a internet, 

O Projeto Base do UCA apresenta a seguinte visão da inserção do 

programa na cadeia produtiva brasileira, (UCA,2007). Este Projeto soma-se à 

política federal de fomento à indústria nacional e outras iniciativas como o 

padrão da TV digital, o que cria condições para a concorrência de soluções e 

empresas, estabelecendo políticas tecnológicas, tributárias e de financiamento. 

A indústria de displays e componentes eletrônicos se beneficiará com a 

implantação do Projeto, na medida em que a escala de produção prevista se 

somará à de outros equipamentos como televisores, celulares e demais 

dispositivos, permitindo a redução dos custos de produção e novos 

investimentos em setores intensivos em tecnologia. Centros de pesquisa e 

universidades também se beneficiarão por meio do seu envolvimento no 

suporte técnico, constituindo uma rede de laboratórios capaz de atender à 

indústria nacional e formar recursos humanos para trabalhar com as 

tecnologias a serem implementadas. 

Segundo o Projeto Base do UCA, , o programa surgiu com a esperança 

que os seguintes resultados fossem alcançados:  melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem, incluindo maior acesso à informação por estudantes e 

suas famílias, maior uso da informática por professores e mudanças na rotina 

escolar; maior autonomia do estudante na construção do conhecimento; maior 

integração entre a escola e a comunidade; acesso maior do estudante a outras 

culturas; diminuição do índice de evasão escolar por meio da motivação do uso 

da tecnologia; universalização do acesso à informação; atendimento à política 

nacional de acessibilidade; fortalecimento da cadeia produtiva brasileira, em 

especial a indústria de eletrônica. 
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A idéia do projeto surge no Brasil em meados do ano de 2005, quando 

pesquisadores e responsáveis pela organização não governamental One 

Laptop per Child (OLPC), apresentaram o projeto do computador de cem 

dólares ao então Presidente Lula. A partir dessa apresentação o presidente 

montou uma comissão para analisar a implementação do Programa e surge 

então a versão brasileira como tradução da versão apresentada pela OLPC, ou 

seja, Um Computador por Aluno, ou UCA. 

O programa UCA teve suas origens em julho de 2005 quando alguns 

centros de pesquisa, o laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de 

São Paulo (LSI/USP), o Centro de Pesquisas Renato Acher (CENPRA) e a 

Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) tornam-

se responsáveis por análises técnicas, de viabilidade econômica e 

aplicabilidade educacional. 

Além dos centros tecnológicos, para a realização dos estudos em 

relação a implementação de projetos com informática educacional, foi instituído 

por portaria do Ministério da Educação um grupo para estudos da aplicação 

pedagógica do projeto, como resultado da criação desse grupo foi formulado os 

Princípios Orientadores para o Uso Pedagógico do Laptop na Educação 

Escolar. 

“No decorrer do trabalho, agregou-se ao foco da validação o viés 
pedagógico, para enfatizar a valorização e qualificação da educação 
pública brasileira. Assim, foi organizado um grupo de 
acompanhamento pedagógico dos experimentos, formado por 
pesquisadores com larga experiência em pesquisas e projetos na 
área de informática educativa, entre outros: José Armando Valente – 
Universidade Estadual de Campinas; Léa da Cruz Fagundes – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Maria Elizabeth 
Bianconcini de Almeida – Pontifícia Univ. Católica de São Paulo; 
Mauro Cavalcante Pequeno – Universidade Federal do Ceará; Paulo 
Gileno Cysneiros – Universidade Federal de Pernambuco; e Roseli de 
Deus Lopes – Universidade de São Paulo.”(CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, p.92) 

 

A partir deste momento iniciam-se debates e encontros com 

especialistas em Informática na Educação, listas de discussão, além de uma 

avaliação de aceitabilidade baseada em um levantamento de perspectivas e 

percepção de estudantes, professores e gestores de escolas públicas e 

privadas brasileiras [Corrêa et al, 2006], [Franco et al, 2007]. O objetivo era de 

esclarecer a opinião pública sobre o projeto a fim de elucidar que não se trata 

de baratear um computador móvel comercial, mas sim conceber uma nova 



29 

 

solução à luz dos recentes desenvolvimentos em comunicação sem fio e 

ambientes Web. 

No primeiro semestre do ano de 2007 foi apresentado o Projeto Base do 

Programa UCA, aonde são apresentadas as diretrizes para a implantação do 

projeto. No mesmo período o Governo Brasileiro recebeu a doação de 

computadores de diferentes empresas, como a Telavo e a Intel, além da ONG 

OLPC, com a finalidade de serem realizados testes e avaliação desses 

computadores. Para a realização dos testes o Governo distribuiu os 

computadores para cinco escolas, sendo três em grandes capitais, uma em um 

distrito municipal do Rio de Janeiro e outra na Capital do país, sendo as 

seguintes escolas: Escola Estadual Luciana de Abreu, em Porto Alegre-RS; 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernani Silva Bruno, em São Paulo-

SP; Ciep Rosa da Conceição Guedes, no distrito de Arrozal, distrito de Piraí-

RJ; Colégio Estadual Dom Alano M. Du Noday, em Palmas-TO; e Centro de 

Ensino Fundamental 01, em Brasília-DF. 

“Com relação aos equipamentos, a Intel doou oitocentos laptops 
Classmate, que passaram a ser usados pelas escolas do Rio de 
Janeiro e de Tocantins em agosto de 2007. A OLPC cedeu cerca de 
duzentos e setenta e cinco computadores XO para o Rio Grande do 
Sul e mais duzentos e setenta e cinco para São Paulo, distribuídos 
em dois lotes principais entregues em março e agosto. Já a escola do 
Distrito Federal recebeu quarenta protótipos do Mobilis, doados pela 
Encore, introduzidos em sala de aula a partir de agosto, também em 
2007.” 

 
Figura 2.2 – Modelos de computador utilizados no UCA 
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Figura 2.3 – Características dos computadores adotados para o UCA 

 

De acordo com estudos do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica da Câmara dos Deputados(Caet) essa distribuição diferenciada 

dos tipos de computadores, trouxe uma adesão distinta do projeto por parte 

das escolas, então o UCA nesse momento inicial foi aplicado de forma 

diferente nas escolas, não apresentando os mesmos desenvolvimentos e nem 

os mesmos resultados.  

Nesse momento houve uma preocupação do governo em levantar 

estudos documentais sobre projetos similares que estavam sendo aplicados 

em outros países, para verificar as dificuldades, soluções e melhorias 

educacionais apresentados nesses países, além disso, foram realizadas visitas 

para avaliar a implementação da fase piloto nas escolas brasileiras. 

 

“Nessas visitas foram entrevistados diretores, coordenadores 
pedagógicos, coordenadores de tecnologia, orientadores 
educacionais, professores, alunos, técnicos dos Núcleos de 
Tecnologia Educacionais(NTE) e de órgãos gestores, além de 



31 

 

coordenadores externos, ligados às universidades ou às Secretarias 
de Educação. Além disso, foram colhidas informações com técnicos 
que as empresas fornecedoras dos laptops disponibilizaram às 
escolas e com pessoal da empresa Positivo, parceira da Intel na 
produção do Classmate, que ofertou capacitação aos professores das 
escolas de Piraí e de Palmas.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, p.19) 

 

Segundo estudos do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica da Câmara dos Deputados essas visitas juntamente com os 

estudos documentais realizados, possibilitaram atingir os seguintes objetivos 

de avaliação: a identificação de um conjunto de aspectos e questionamentos 

que deverão orientar as ações de monitoramento e de avaliação da Fase 2 de 

implementação do UCA quando efetivamente se disporá de um universo de 

escolas, professores e alunos suficiente para a produção de um juízo avaliativo 

mais bem qualificado do ponto de vista metodológico; e a produção e 

sistematização de um conjunto de aprendizagens que possam vir a subsidiar o 

desenho de uma eventual política pública voltada para a disseminação de 

computadores pessoais portáteis como ferramenta de apoio à educação. 

Após as visitas avaliativas por parte dos estudiosos do programa no 

Brasil, pode-se perceber com o pré-piloto que as diferenças entre as escolas 

são gritantes, pois existem diversos fatores que influenciam na introdução do 

projeto nas diferentes regiões, pois os fatores sociais influenciam de forma 

significativa o manuseio desse tipo de tecnologia. O Caet chegou à conclusão 

que as escolas estavam utilizando os computadores de forma diferenciada. No 

Rio Grande do Sul, por exemplo, o computador é utilizado de acordo com o 

paradigma que é proposto pelo UCA que é a utilização de um para um. Já em 

São Paulo o modelo pode ser chamado de oito para um, ou seja, não houve 

uma padronização na forma como os computadores devem ser utilizados. 

Além dessa conclusão pode-se perceber que as escolas apresentaram 

problemas comuns, pode-se concluir que as escolas participantes do projeto 

deveriam ter passado por reformas na sua infra-estrutura antes de receber o 

projeto, além disso, ficou evidente que alguns fatores podem ser fundamentais 

para o sucesso ou fracasso do programa, como a formação continuada e o 

treinamento dos professores para a utilização do laptop e o acompanhamento 

pedagógico das atividades realizadas nas escolas. 
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Em seu estudo sobre o UCA, e baseada no livro escrito pelo Caet 

Renata Kelly da Silva enumera diversas conclusões apresentadas pelos 

pesquisadores ao final da implementação da fase pré-piloto. 

 Em todas as escolas visitadas, foram necessárias 

adequações físicas para a implementação do Projeto 

UCA. Mas tais iniciativas foram, em grande parte, 

feitas em caráter emergencial e de maneira um tanto 

quanto improvisada e com resultados poucos 

satisfatórios. Entre outros, destacam-se problemas 

relacionados com  mobiliário inadequado, infiltrações, 

falta de ventilação nas salas de aula, instalações 

elétricas impróprias. 

 Qualquer estratégia de ampliação do projeto irá 

requerer a readequação dos espaços físicos das 

escolas que irão receber os laptops. Antes da entrega 

dos computadores, será necessário reformar essas 

escolas, redimensionar suas redes elétricas, 

confeccionar mobiliário adequado, entre outras 

adaptações. 

 Durante as visitas realizadas, foi possível constatar 

que as melhores práticas foram aquelas que 

diminuíram ao máximo a necessidade de levar e trazer 

os laptops de uma sala para outra e que, além disso, 

estabeleceram uma rotina de recarregamento que 

maximizasse a duração das baterias. 

 Em todas as escolas, a estrutura de suporte técnico foi 

outro fator identificado por primordial para o bom 

andamento do projeto. Os problemas com rede, 

servidor, quebra de equipamentos e carregadores, 

instalação e reinstalação de aplicativos, manutenção 

dos laboratórios de informática, entre outros, são 

corriqueiros. 
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 Em todas as escolas visitadas, foi perceptível como as 

ações de suporte técnico – e pedagógico – são 

demandadas pelos professores. E com esses recursos 

se traduzem em estímulo e segurança a esses 

profissionais para “experimentarem” a incorporação da 

tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Com relação a capacitação continuada, o diálogo e a 

colaboração com os profissionais docentes no 

planejamento pedagógico são capazes de apontar, de 

forma bastante precisa, as necessidades de 

treinamentos em softwares específicos e de 

aprofundamento do enfoque pedagógico que a 

tecnologia deve ter na escola.  

A fase dois do UCA também conhecida como fase piloto era para ser 

iniciada ao começo do ano letivo do ano de 2008, porém como houve 

problemas durante o processo de aquisição dos computadores que foi 

realizado no final de 2007 houve um atraso e essa fase começou a ser 

implantada em 2009. Porém os alunos das escolas puderam iniciar seus 

trabalhos no ano letivo de 2010, que foi quando as crianças tiveram seu 

contato com o computador e puderam trabalhar em sala de aula com eles. 

Segundo Fonseca (2010 - monografia UnB) foi também em 2010 que foi 

convertida em Lei a Medida Provisória que criou o UCA. Segundo a Lei n° 

12.249, o projeto tem por objetivo promover a inclusão digital nas escolas 

públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins 

lucrativos que atendem pessoas com deficiência, mediante a obtenção de 

equipamentos de informática, programas de computador (software) neles 

instalados, suporte e assistência técnica necessária ao seu funcionamento. 

Tem por finalidade o uso educacional por alunos e professores utilizando-se o 

computador portátil para a execução das atividades escolares como 

instrumento exclusivo para a aprendizagem. Além disso, tem por meta o 

adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil. 

Nessa fase do projeto o Governo adquiriu 150 mil computadores, para 

serem distribuídos em 300 escolas públicas, que foram selecionadas pelas 
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Secretarias de Educação, baseados em critérios desenvolvidos pelo MEC e 

pelas Secretarias, de acordo com estudo realizado por Fonseca(2010) foram os 

seguintes critérios: 

 

 Número de alunos e professores – cada escola deve 

ter entorno de 500 alunos e professores, para a 

adoção do paradigma Um para Um, evitando 

problemas de equidade dentro da escola; 

 Estrutura da escola – as escolas devem ter 

obrigatoriamente energia elétrica para o carregamento 

dos laptops e armários para guardar os equipamentos;  

 Localização das escolas – pelo menos uma das 

escolas deve estar localizada na capital do estado e 

uma na zona rural. Além disso, as escolas devem ser 

preferencialmente próximas a Núcleos de Tecnologias 

Educacionais (NTE) - estruturas implantadas pelo 

ProInfo – ou similares, Instituições de Ensino 

Superiores Públicas ou Escolas Técnicas Federais; 

 Assinatura do Termo de Adesão – as Secretarias de 

Educação Estaduais ou Municipais das escolas 

selecionadas deverão aderir ao projeto enviando um 

ofício ao MEC com a assinatura do Termo de Adesão, 

manifestando responsabilidade e compromisso com o 

projeto;  

 Anuência do corpo docente – a Secretaria de 

Educação Estadual ou Municipal deverá enviar um 

ofício ao MEC, em que o diretor da escola aprova a 

participação da escola no projeto com a anuência do 

corpo docente.  

No Distrito Federal cinco escolas foram escolhidas para a adoção do 

projeto, ou seja, o DF passou a contar com seis escolas participantes do UCA, 

visto que na fase pré-piloto a escola Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila 
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Planalto foi escolhida para aderir ao programa, as novas escolas participantes 

são: 

 Escola Classe 10 da Ceilândia;  

 Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II em 

Planaltina;  

 Escola Classe 10 de Sobradinho;  

 Escola Classe 01 no Guará e  

 Escola Classe 102 no Recanto das Emas.  

 

Apesar da fase 2 ter seu início no ano letivo de 2010, nem todas as 

escolas do Distrito Federal apresentavam-se prontas para o funcionamento do 

projeto em alguns casos o projeto somente se iniciou no ano letivo de 2011, 

visto que no ano anterior o corpo docente da escola encontrava-se em 

preparação para a utilização do laptop, através de curso de formação.  

Com a leitura deste capítulo você pôde se ambientar e entender como 

surgiram os programas do Governo Federal para a utilização de tecnologias na 

educação, verificando as evoluções deles até ao programa mais atual no 

âmbito da educação nacional, conhecer a origem desses programas e 

conhecer sobre a origem e o funcionamento do Programa Um Computador por 

Aluno é bastante importante para reconhecer nos próximos capítulos os erros e 

acertos da escola em que foi realizado o presente estudo. 
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CAPÍTULO III: Caracterização do Ambiente de Estudo 

 
3.1 O UCA no DF 

O presente trabalho versa sobre a implantação do projeto Um 

Computador por Aluno. Inicialmente, no Distrito Federal, a primeira escola a ser 

eleita para participar do pré-piloto foi à escola Centro de Ensino Fundamental 

01 da Vila Planalto em 2010. Posteriormente, mais cinco escolas do Distrito 

Federal foram selecionadas para participar e dar continuidade a segunda fase 

do programa:  

 Escola Classe 10 da Ceilândia;  

 Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II em Planaltina;  

 Escola Classe 10 de Sobradinho;  

 Escola Classe 01 no Guará e  

 Escola Classe 102 no Recanto das Emas.  

 

Para o melhor desenvolvimento dessa pesquisa foi eleito como lócus de 

estudo e analise a Escola Classe 01 do Guará. Tal escola, localiza-se na 

Região Administrativa X, o Guará localiza-se a uma distância de 

aproximadamente onze quilômetros da Zona Central de Brasília, e abriga parte 

da população de classe média do Distrito Federal. Segundo o Governo do 

Distrito Federal. A população dessa região é de aproximadamente cento e vinte 

mil pessoas.  
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Figura 3.1- Vista aérea da cidade do Guará        Fonte: Portal Info Brasília 

 
A Escola Classe 01 do Guará localiza-se na QI 01/03 do Guará I. É uma 

escola que apresenta em sua constituição física sete salas de aula, um 

laboratório de informática, uma sala de televisão e vídeo, uma sala de 

recursos, uma biblioteca, uma sala para professores, uma sala de depósito, 

uma sala quefunciona a administração da escola e uma cozinha. Em seu 

quadro de funcionários a escola apresenta quarenta e sete funcionários 

dispostos nas seguintes funções: 

 

 03 vigias 

 02 porteiros 

 01 chefe da secretaria 

 06 auxiliares de limpeza 

 01 serviços gerais 

 01 suporte administrativo 

 02 merendeiras 

 02 apoio administrativo 

 01 diretor 

 01 vice-diretor 
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 01 coordenador 

 01 suporte pedagógico 

 03 professores readaptados(professores que não exercem função 

de professor) 

 02 tutores do laboratório de informática 

 20 professores 

 

A escola atende trezentos e seis crianças, dividas entre as séries iniciais 

da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.  

Essa escola foi construída em 1968 e foi entregue a Fundação 

Educacional do Distrito Federal em 03 de março de 1969, porém as atividades 

na escola iniciaram somente em agosto de 1969. Em sua origem, a escola  

tinha como finalidade receber os alunos remanejados da Escola Classe do 

SRIA – Multirão, cujas atividades foram encerradas em 12 de julho de 1969. 

 

 

 
Figura 3.2 – Fotografia do portão de entrada da EC 01 do Guará 



39 

 

 
Figura 3.3 – Entrada da EC 01 do Guará 
 

A Escola Classe 01 do Guará iniciou sua participação no programa Um 

Computador por Aluno no ano de 2010, quando o MEC informou a Secretaria 

de Educação do Distrito Federal que mais quatro escolas do DF seriam 

incluídas no programas seguindo os seguintes critérios: escolas que 

atendessem até quinhentos alunos; escolas que possuem educação básica; e 

no caso do Distrito Federal escolas que fossem de regiões administrativas 

diferentes. Após a apresentação desses critérios a Secretaria de Educação 

informou as Regionais de Ensino dos critérios definidos pelo MEC, com isso as 

Regionais selecionaram suas escolas e informou a Secretaria de Educação 

para que fossem realizadas visitas avaliativas. Após essas visitas foram 

selecionadas as escolas que ingressariam no projeto, para que fossem 

realizadas a reformas para que essas atendessem todos os pré-requisitos de 

ingresso no Projeto UCA. 
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CAPÍTULO IV: A Implementação do Projeto 

 

4.1 Implementação do UCA na Escola Classe 01 do Guará 

A pesquisa realizada para a verificação de como está se dando a 

implementação do projeto UCA na Escola Classe 01 do Guará, foi baseada em 

três documentos, que indicam quais os fatores são preponderantes para que o 

projeto funcione e quais são importantes serem avaliados após a 

implementação do projeto. Além do mais eles indicam o que deve ocorrer ao 

longo do desenvolvimento do UCA. Os documentos utilizados para esta 

pesquisa foram os seguintes: Um Computador por Aluno: Projeto Base, que foi 

confeccionado pelo Ministério da Educação em 2007; Preparando para 

Expansão: Lições da Experiência Piloto Brasileira na Modalidade Um 

Computador por Aluno, também do Ministério da Educação que foi um trabalho 

que ficou concluído em 2010; e Um Computador por Aluno: A Experiência 

Brasileira, que foi escrito pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica da Câmara dos Deputados, esse trabalho foi publicado em 2008. 

Segundo os documentos supracitados, existem quatro dimensões a 

serem estudadas e avaliadas durante os processos de implementação, e essas 

dimensões serão norteadoras dessa parte do trabalho, pois todo o processo de 

entrevista e observação será enquadrado nesses quatro ambientes de estudo 

da implementação do UCA. 

“Como conseqüência dessa variedade de situações, é interessante 
conhecer as características de implementação dos projetos em cada 
uma das escolas porque elas têm forte impacto sobre o tempo de 
maturação e os resultados das iniciativas. Para tanto, foi necessário 
organizar as informações quanto à implementação do projeto em 
quatro dimensões: I) infra-estrutura tecnológica – equipamentos e 
conectividade; II) infra-estrutura física e logística; III) suporte técnico; 
e IV) suporte pedagógico.” (Câmara dos Deputados, p. 95) 
 

4.2 Infra-Estrutura Tecnológica  

A infra-estrutura tecnológica é um fator essencial na implantação do 

projeto, pois sem o material tecnológico é impossível o funcionamento do 

programa, visto que se não há computadores, não há a existência de um 

computador por aluno, logo não existe o projeto. Além disso, a conexão a rede 

mundial de computadores, também apresenta uma enorme relevância para o 

UCA, pois em certas atividades desenvolvidas pelo professor se a internet não 
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funciona ou sua conexão se dá de forma lenta, com certeza a atividade será 

prejudicada, no seu desenvolvimento e até mesmo as crianças acabam por 

perder o interesse no que o professor está propondo. 

“Cada uma dessas opções tecnológicas tem reflexos sobre a 
qualidade dos serviços oferecidos às escolas, professores e alunos, 
reflexos esses que se somam aos softwares disponibilizados aos 
alunos em função do equipamento adotado, à mobilidade dos 
equipamentos dentro e, eventualmente, fora da escola e às limitações 
enfrentadas em termos de necessidade de recarregar baterias e/ou 
de manter os equipamentos permanentemente ligados à rede de 
eletricidade.”(Câmara dos Deputados, p. 99) 
 

Na escola onde foi realizado o trabalho o computador utilizado é o 

Classmate, que é um excelente computador para a realização do trabalho 

proposto pelo projeto, visto que ele apresenta uma boa resistência para a 

utilização por crianças, ele não é um computador sensível e apresenta uma 

proteção em torno do aparelho, o que evita que o computador se quebre com 

alguma pancada ou queda, além da característica resistência, pode-se apontar 

ainda a questão da facilidade de uso do computador, pois ele apresenta todos 

os seus softwares configurados para a língua portuguesa, o que facilita o uso 

das crianças, aumentando assim a autonomia das crianças em relação ao uso 

dos laptops. Durante as observações pode-se verificar ainda que os 

computadores permitem um fácil acesso a internet, dificilmente via-se alguma 

criança com dificuldade em conectar seu laptop a internet, a durabilidade da 

bateria também é um ponto positivo desse computador, pois geralmente as 

baterias suportavam grande parte das atividades, poucas vezes era necessário 

ligar os computadores as tomadas. Isso ocorria geralmente quando os 

computadores estavam com as baterias já utilizadas. 

Os computadores utilizados no projeto apresentam o sistema 

operacional Linux na versão MetaSys, que assim como propõe o Projeto Base 

do UCA é um sistema operacional livre e todos os softwares utilizados no 

computador também são plataformas livres. Os computadores apresentam 

ferramentas como editor de texto, editor de imagem, editor de planilha, entre 

outros, no seu rol de programas apresenta jogos educativos, que ajudam a 

criança a utilizar o computador, alguns propõem melhorias na digitação da 

criança, outros vão ao ensino de matemática e língua portuguesa. 
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Figura 4.1 – Computador utilizado na EC 01 do Guará 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2 – Computador utilizado no UCA da EC 01 do Guará 
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As especificações do computador utilizado na Escola Classe 01 do 

Guará são: 

 Dimensões e peso: Mini-Chassi padrão: 245mm x 196mm 

x 44mm; 1,3 kg protegido por capa emborrachada. 

 Processador e core system: Intel Mobile Processor ULV 

900 Mhz Zero L2 cache 400 Mhz FSB; Intel 915 GMS+ICH6-M; DDR-II 

256 M, 512M SO-DIMM. 

 Armazenamento: 1 GB NAND Flash. 

 Áudio: Áudio stereo de 2 canais, speakers e 

amplificadores stereos internos, microfone interno e entradas para 

headphones e microfone. 

 Tela: 7 polegadas 800x400, LVDS Interface, LED B. 

 Conexões: 10/100M Ethernet, WLAN 802.11 b/g com 

antena integrada. 

 Expansão: Duas entradas USB 2.0. 

 Input: Teclado integrado com hot Keys, touchpad com 

botões esquerdo e direito. 

 Energia: Fonte bivolt com conector de força bipolar, tensão 

de 20V até 3,25 amperes e recarregador integrado. 

 Baterias: Bateria de 6 células Li-Ion.  

 Sistema Operacional: Metasys ClassmatePC Linux 

2.6.22.9-143-default i686 (sistema de 32 bits) versão: KDE: 3.5.5 

"release 45.6" 

 

Os computadores utilizados na escola atendem a todos os pré-requisitos 

estabelecidos pelo MEC em seu documento chamado de Projeto Base do UCA, 

que são os seguintes: 
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 A largura e altura do equipamento não deverão exceder as 

dimensões de uma folha de papel A4 (21×29,7 cm). O tamanho é 

considerado compatível com outros materiais escolares usados por 

estudantes, como apostilas, cadernos e pastas. A espessura da unidade 

deverá ser limitada de modo a permitir uma empunhadura confortável 

por estudantes da Educação Básica; 

 Para o cálculo do peso máximo do equipamento, deverá 

ser observada a recomendação de especialistas para que o peso total a 

ser transportado pelo estudante não ultrapasse 10% do seu peso 

corporal; 

 O computador portátil deverá ter resistência suficiente 

contra impactos dinâmicos a uma altura de, pelo menos, um metro em 

piso rígido, cenário realista que cobre a possibilidade de o estudante 

deixar o equipamento cair da carteira escolar ou quando estiver em pé; 

 O material externo do equipamento deverá ser 

preferencialmente anti-deslizante, para evitar escorregar da mão do 

estudante ou deslizar sobre uma superfície lisa e inclinada, como é o 

caso da maioria das carteiras escolares; 

 Tendo em vista que os equipamentos poderão ser 

utilizados por crianças com idades a partir de 6 (seis) anos, torna-se 

imprescindível que os dispositivos estejam em consonância com as 

normas brasileiras que tratam sobre a segurança no uso, em particular 

quanto a saúde dos indivíduos. Caso não exista uma norma que defina 

tal uso, os dispositivos deverão ser submetidos a uma Avaliação de 

Conformidade, compulsória, realizada pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), para 

avaliar tal condição; 

 O equipamento deverá observar critérios de ergonomia 

relacionados à tela de Cristal Líquido (LCD) dos equipamentos, 

presentes em estudos anteriores realizados pelo CenPRA. 

 Ser compatível com os conteúdos pedagógicos digitais 

disponíveis no sítio do RIVED; 
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 Permitir acesso ao Programa de Formação Continuada 

Mídias na Educação; 

 Os equipamentos deverão ter baixo consumo de energia e 

autonomia suficiente para garantir o uso integral durante os turnos da 

escola; 

 Permitir a reprodução de sons; 

 Permitir a reprodução de vídeos; 

 Permitir a conexão com máquinas fotográficas digitais, 

filmadora digital, gravador de voz e vídeo; 

 Apresentar imagens coloridas; 

 Permitir a utilização de fones de ouvido; 

 Permitir a navegação por sítios da Internet, inclusive os que 

utilizam recursos de plugins Flash e vídeos em tempo real; 

 Permitir o suporte à linguagem Java; 

 Permitir a edição de áudio e vídeo; 

 Observar aspectos de Internacionalização e Localização, 

como teclado no padrão ABNT, o Português do Brasil (pt-BR) como 

linguagem padrão do sistema operacional, formatações de data e hora 

seguindo o padrão usado no Brasil (dd/mm/aaaa e hh:mm) e moeda em 

reais (com vírgula separando centavos). 

 

Quanto ao acesso a rede mundial de computadores a escola possui 

duas redes para a utilização do projeto UCA, que são a rede UCA Educacional, 

que é utilizada pelas crianças e professores durante as atividades pedagógicas 

da escola, e a rede UCA Administrativo, que é utilizado pelos professores para 

a realização de atividades como o curso de formação que eles participaram e 

para o uso da escola em seus atos administrativos com relação ao UCA. Essas 

duas redes são acessadas por intermédio do provedor da empresa Oi e 

apresentam uma velocidade de acesso de 10 Mb, que são distribuídos pelo 

prédio da escola através de um modem e vários roteadores, para que o acesso 

possa ser feito por qualquer integrante da escola.  
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Figura 4.3 – Roteador utilizado na EC 01 do Guará 
 

De acordo com as observações realizadas na escola pôde-se observar 

que os computadores apresentam excelente funcionamento. Os computadores 

suportam muito bem o funcionamento das ferramentas educacionais que são 

integradas ao sistema operacional, os computadores possuem uma excelente 

acessibilidade à internet. As crianças na escola em sua maioria apresentam 

grande facilidade em utilizar essa ferramenta. Com relação à internet da 

escola, ela apresenta uma boa velocidade de acesso, pois mesmo com todas 

as crianças utilizando os computadores a velocidade se mantém relativamente 

rápida, possibilitando a resolução das atividades propostas pelos professores. 

 

4.3 Infra-Estrutura Física e Logística 

Este aspecto também é muito importante, pois a qualidade das 

instalações físicas influencia diretamente na qualidade das atividades 

propostas pelo projeto UCA. Com a falta de uma boa infra-estrutura física, o 

programa pode ficar paralisado devido aos problemas relacionados a 
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instalações elétricas, vazamentos ou infiltrações no teto ou nas paredes da 

escola ou a falta de mobiliário condizente com o que o programa necessita. 

Prevendo este tipo de problema e o grande atraso que esses poderiam causar 

no projeto o MEC exige que as escolas passem por uma atualização de sua 

infra-estrutura física para atender o projeto. 

A situação degradante em que se encontra grande parte dos prédios das 

escolas públicas do Brasil pode ser considerado um dos principais entraves ao 

desenvolvimento e expansão do Projeto UCA. A falta de investimento dos 

Governos Federal, Estadual e Municipal aumenta ainda mais esse tipo de 

problema. 

“Atualmente, em todo o Brasil, existem cerca de 200 mil 
estabelecimentos de ensino, sendo que aproximadamente 80% deles 
são públicos. Apenas no ensino fundamental são mais de 33 milhões 
de alunos matriculados. A maioria – aproximadamente 30 milhões – 
estuda em escolas públicas; desses, 17,9 milhões estão matriculados 
na rede municipal e 11,8 milhões estão em escolas estaduais. Nas 
federais, são pouco mais de 25 mil estudantes nessa etapa de 
ensino. 
Há deficiências graves de infra-estrutura a serem sanadas em boa 
parte dessas escolas. Apenas para se ter uma idéia, de acordo com 
dados de 2006 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 15% das escolas brasileiras não 
contavam com energia elétrica e uma em cada dez não tinha rede de 
esgoto.” (Câmara dos Deputados, p. 99-100) 
 

No projeto pré-piloto as atualizações e modificações realizadas na parte 

estrutural da escola foram realizadas as pressas e de forma falha, pois como 

havia a necessidade de se realizarem os testes do projeto de forma imediata, 

muitas dessas modificações foram feitas de forma inapropriada, o que 

ocasionou problemas que precisaram ser solucionados futuramente. Esse tipo 

de problema pode acarretar na quebra de material, ou até mesmo gera o 

desestímulo por parte dos professores e até mesmo por parte das crianças. 

“Em todas as escolas visitadas, foram necessárias adequações 
físicas para a implementação do UCA. Mas tais iniciativas foram, em 
grande parte, feitas em caráter emergencial e de maneira um tanto 
quanto improvisada e com resultados pouco satisfatórios. Entre 
outros, destacam-se problemas relacionados com mobiliário 
inadequado, infiltrações, falta de ventilação nas salas de aula, 
instalações elétricas impróprias. 
Essa carência de infra-estrutura é prejudicial à utilização dos laptops 
em sala de aula. Elas se tornam um agente de desestímulo para 
professores e alunos, uma vez que para ter o laptop em 
funcionamento dentro de sala de aula é preciso contornar uma série 
de dificuldades. Isso demanda dos professores trabalhos que não são 
de sua responsabilidade e, além disso, gera perda de tempo para o 
desenvolvimento das atividades pedagógicas.”(Câmara dos 
Deputados, p. 100-101) 
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Com relação à infra-estrutura física e lógica das escolas, o Projeto Base 

do UCA apresenta alguns pré-requisitos que as escolas devem atender, que 

serão citados abaixo: 

 Possuir espaço seguro e adequado (sistemas de 

monitoramento, grades, segurança) para o uso e a guarda dos 

equipamentos, preferencialmente usando armários chaveados dentro 

das próprias salas onde serão utilizados na maior parte das atividades; 

 Adequar a rede elétrica da escola (forma das tomadas 

segundo normas estabelecidas pela ABNT; plugues para carregadores, 

tensão elétrica, estabelecer parâmetros de segurança para recarga de 

baterias). 

 Possuir pontos de acesso para redes sem fio; 

 Possuir conectividade para acesso externo à Internet por 

meio de banda larga; 

 Prever a segurança contra a violação das informações que 

trafegam na rede. 

O Guia de Implementação do UCA apresenta informações com relação a 

esse aspecto da implantação do projeto demonstrando que deve haver uma 

preocupação com o mobiliário da escola que deve atender as necessidades do 

projeto evitando a queda de computadores e esse documento preocupa-se 

também com a renovação das instalações elétricas da escola. 

Com relação a este aspecto pôde-se verificar inicialmente que a 

estrutura física da escola encontra-se em boas condições, não só para a 

implementação do Projeto UCA, mas também para todo o funcionamento 

educacional da escola. Antes da chegada dos computadores a escola 

enfrentou uma reforma e instalação de material para que as necessidades do 

programa fossem atendidas. As salas de aula passaram por um processo de 

reforma nas suas instalações elétricas, para atender aos novos padrões de 

tomadas elétricas. Além disso, nas salas foram instaladas tomadas com a 

finalidade de que todas as crianças tivessem condição de utilizar ao mesmo 

tempo os computadores ligados a energia. Além das instalações elétricas, 

foram instalados na escola roteadores em cada sala de aula, para que o 

acesso a internet fosse facilitado a todos os alunos. Com relação à segurança 
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ao tráfego de informações na internet a escola possui por parte da empresa 

que fornece o sinal de internet um provedor que aumenta a segurança da rede 

da escola. 

 

 
Figura 4.4 – Tomadas instaladas para o UCA na EC 01 do Guará 
 

Para que o UCA funcionasse na escola não houve a necessidade de ser 

feita a aquisição de mobiliário, visto que as mesas que as crianças utilizam 

apresentam a superfície paralela ao solo, o que não atrapalha o uso dos 

computadores. 

A escola, assim como todas do Distrito Federal ainda não apresentam o 

sistema de funcionamento em que as crianças levam os computadores para 

casa. Por isso um problema enfrentado pela escola é a questão do 

armazenamento dos computadores, pois grande parte dos professores 

guardam os computadores no laboratório de informática, pois a sala apresenta 

uma grade de proteção para a porta o que proporciona maior segurança aos 

computadores. Há também na escola professores que guardam os 

computadores na própria sala de aula utilizando os armários que eram 

destinados ao projeto da Secretaria de Educação chamado Ciência em Foco. 
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A Escola Classe 01 do Guará apresenta boas condições físicas e 

logísticas para que o projeto se desenvolva com bastante qualidade, pode-se 

dizer que a escola apresenta condições ideais para o sucesso do projeto. 

 

4.4 Suporte Técnico 

O suporte técnico é um fator preponderante para a continuidade do 

projeto, visto que a agilidade para a resolução dos problemas técnicos está 

diretamente ligada com o tempo que uma escola pode parar ou pausar as 

atividades do projeto. Desde o início do projeto sempre houve o apoio as 

escolas seja por parte das empresas que fornecem os computadores, ou seja, 

por parte das universidades federais e estaduais ou até mesmo as secretarias 

de educação através dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). 

“No Rio Grande do Sul e em São Paulo, as escolas são, na medida 
do possível, atendidas pelas universidades. Nas demais, a Intel e a 
Encore/Telavo disponibilizaram um técnico que fica na escola e 
funciona como um help desk. Note-se que as empresas foram 
demandadas pelas escolas a agirem assim, diante da frequência e 
multiplicidade das ocorrências. 
De acordo com um diretor, a estrutura de manutenção dos 
laboratórios de informática não daria conta de um projeto como este, 
pois ele exige pronto atendimento e os chamados „regulares‟ 
resultam, em geral, numa longa espera para resolver mesmo os 
problemas mais simples. Outro diretor apontou diversas vezes o 
suporte técnico como um forte entrave que as escolas enfrentariam 
para assegurar a continuidade do projeto, se não houvesse ajuda 
externa. 
A existência e a tempestividade do suporte técnico são relevantes 
para garantir o desenvolvimento das atividades programadas pelos 
professores, além de decisivos para assegurar a motivação de todos. 
Em Brasília, a escola praticamente descontinuou o uso dos laptops 
na turma de jovens e adultos do curso noturno porque, via de regra, o 
sinal da Internet não era captado, limitando as possibilidades de 
uso.”(Câmara dos Deputados, p. 105-106) 
 

Este foi um item que não pode ser avaliado levando-se consideração as 

observações realizadas durante o semestre, pois durante o período em que 

foram realizadas as observações não houve problemas como os computadores 

da escola, o que se pode apresentar são opiniões de alguns professores que 

alegaram que o suporte técnico para os computadores e realizado pelo NTE 

Guará que quando e solicitado pela escola, recolhe os computadores com 

problemas e levam para realizar a manutenção. Os professores alegam que 

não há uma participação direta deles nesse processo, pois o professor nessa 

situação apenas recolhe o computador com problema e leva à diretoria, que 
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informa ao NTE a situação dos computadores, O NTE por sua vez recolhe 

esses computadores e realiza a manutenção a qual necessita o computador, 

após o conserto, o computador é encaminhado de volta a escola. 

O documento da Câmara dos Deputados apresenta o sistema de 

monitoria como um elemento que pode acelerar o suporte técnico, pois 

algumas situações que são levadas ao NTE podem ser resolvidas apenas com 

um pequeno auxilio ao usuário do computador, e a monitoria pode ser realizada 

não somente pelos professores, mas também pelos alunos, durante as 

observações na escola pode-se perceber que em algumas turmas essa 

monitoria e realizada por alunos da própria turma, os professores também 

realizam esses trabalhos. 

“Encontramos casos de monitores atuando no contraturno das aulas 
ou a monitoria sendo feita por alunos da própria turma. Os sistemas 
de ensino têm varias outras experiências do gênero, inclusive no 
ProInfo, que devem ser consideradas na expansão do UCA. 
Em todas as escolas visitadas, foi perceptível como as ações de 
suporte técnico – e pedagógico – são demandadas pelos professores. 
E como esses recursos se traduzem em estimulo e segurança a 
esses profissionais para experimentarem a incorporação da 
tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. De acordo com os 
relatos, essa necessidade de suporte técnico é sentida de forma 
muito mais intensa no período inicial de implantação, quando todos 
estão em fase de adaptação e reconhecimento da tecnologia.” 
(Câmara dos Deputados, p.106-107) 
  

4.5 Suporte Pedagógico 

O suporte pedagógico é outro fator de extrema relevância para o 

sucesso do Projeto Um Computador por aluno, visto que este é a base para 

que os docentes reflitam e aplique as experiências e práticas pedagógicas com 

a utilização do computador como instrumento do processo de ensino-

aprendizagem. No suporte pedagógico está implícito todo o processo de 

formação do docente e adequação de sua prática com o uso dos laptops. A 

participação da comunidade escolar também está presente nesta abordagem, 

visto que a contribuição dos pais, coordenadores pedagógicos e até a reflexão 

dos alunos em relação ao projeto são de grande valia para os docentes. 

Esse aspecto é abordado pelo Guia de Implementação do Projeto UCA 

da seguinte forma. Os autores apresentam que durante a implementação do 

projeto, devem ser feitos acompanhamentos por parte dos coordenadores do 

projeto na escola, ou por parte de algum profissional que acompanhe o projeto 

da seguinte forma, o monitoramento local pode ser executado por pessoal 
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externo alocado na escola para acompanhar o projeto, pelos próprios alunos-

monitores ou então através de reuniões mensais, como foi o caso da escola em 

Piraí, participante do projeto pré-piloto, onde foram realizadas também nesse 

mesmo espaço reuniões de avaliação. Nessa escola foram realizadas reuniões 

periódicas de monitoramento incorporando o processo de avaliação mensal  da 

Secretaria de Educação e da escola, através dos conselhos de avaliação e de 

seus vários instrumentos. 

Na Escola Classe 01, há duas coordenadoras responsáveis pelo projeto 

na escola e essas verificam as atividades realizadas pelos professores durante 

as aulas, durante as observações realizadas era recorrente perceber a 

movimentação das orientadoras para a realização da verificação das 

atividades, durante o ano letivo essas coordenadoras realizam reuniões com os 

professores e até mesmo através de conversas individualizadas há indicações 

ou orientações diretas para a prática dos professores. 

Esse tipo de trabalho realizado pelas coordenadoras são extremamente 

importantes, pois fazendo um paralelo com outra escola do DF que ingressou 

no projeto UCA podia-se perceber que, não havia esse tipo de orientação e era 

notável que alguns professores apresentavam-se “perdidos” com relação ao 

uso dos notebooks em sala de aula. 

O Projeto Base do UCA, volta-se para a parte pedagógica, citando e 

apresentando a importância da formação dos professores para a atuação no 

projeto, esse também é um ponto fundamental, pois a formação de professores 

para exercer esse tipo de trabalho pode ser um fator de derrocada ou de 

sucesso para o projeto na escola. Sendo assim segue abaixo a lista dos itens 

apresentados pelo Projeto Base para a formação de docentes: 

 A implantação do Projeto UCA pressupõe a existência de 

processos de formação dos recursos humanos envolvidos com sua 

operacionalização: os professores, essenciais nesta disseminação, 

responsáveis por dinamizar a inovação na escola, por meio de práticas 

pedagógicas que possibilitem novas e ricas aprendizagens aos 

estudantes, os gestores escolares e a equipe técnica, importantes na 

definição da gestão da tecnologia, em todos os seus aspectos, na e para 

a escola; 
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 As ações de formação deverão representar o ingresso em 

uma nova cultura, apoiada em tecnologia que suporta e integra 

processos de interação e comunicação e que pode redimensionar o seu 

papel na ação docente e de gestão escolar. Estas questões representam 

desafios à pedagogia tradicional, porque significam introduzir mudanças 

no ensino e na aprendizagem, na formulação do currículo, no ambiente 

escolar e nas relações com a comunidade; 

 Pensar a formação para uso das TIC na educação com a 

estrutura apresentada pelo Projeto UCA significa redimensionar a forma 

como esse processo vem sendo desenvolvido, considerando que hoje 

todo o trabalho docente relacionado ao uso da informática ocorre via 

laboratório de informática, envolvendo situações diversas de acesso ao 

mesmo. Com este novo cenário, as práticas pedagógicas, antes vistas 

como ideais para o laboratório de informática, agora poderão ser 

ampliadas e enriquecidas com a criação de um repertório de novas 

dinâmicas e atividades pedagógicas; 

 A formação não deverá incluir apenas os professores, mas 

também a equipe de gestão que norteia a ação educativa da escola, os 

técnicos das estruturas educacionais que acompanham e orientam o 

trabalho das escolas e as equipes das secretarias estaduais ou 

municipais de educação que definem as políticas educacionais locais; 

 As ações de formação deverão ser apoiadas pelas 

estruturas dos NTE e processos desenvolvidos na formação inicial, 

pelas universidades e na continuada, como o Programa de Formação 

Continuada Mídias na Educação, pelo Programa Escola de Gestores, 

UAB, Pró-licenciatura e as ações desenvolvidas pelos estados e 

municípios, que também deverão se integrar a esta proposta, e ainda 

por parceiros de diferentes níveis e especializações. 

O documento confeccionado pela Câmara dos Deputados faz uma 

apresentação de como o projeto pré-piloto foi implantado, apresentando as 

formações que os professores das escolas passaram. 

“Praticamente todos os professores receberam capacitação antes do 
início da implantação do projeto. Em geral o primeiro contato dos 
professores com os equipamentos foi de reconhecimento da máquina 
e o que ela poderia oferecer, com exploração dos programas 
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disponíveis. Em alguns casos, a capacitação foi oferecida pelas 
universidades. Essa exploração inicial foi especialmente relevante no 
caso do XO, dadas as peculiaridades do protótipo. 
Afora a questão operacional, também foram oferecidas capacitações 
sobre o uso pedagógico do laptop, aprendizagem por projetos e 
situações problema, portais e objetos virtuais de aprendizagem etc. 
Aí, a introdução ou a ênfase dada às temáticas se diversifica 
substancialmente, dependendo dos agentes envolvidos. Em Brasília e 
Palmas, o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) foi o principal 
executor dessas capacitações. A escola carioca se beneficiou da 
estrutura organizada no âmbito do Piraí Digital. As escolas Luciana 
de Abreu e Ernani Silva Bruno receberam o apoio da UFRGS e da 
USP, respectivamente.” (Câmara dos Deputados, p. 107-108) 

 

 
Figura 4.5 – Professoras utilizando o laptop educacional                             
Fonte: Blog do Núcleo de Tecnologia Educacional do Guará 

 

Na escola estudada, ainda há cursos realizados pelos professores, visto 

que o projeto teve inicio na escola em 2010, pode-se dizer que o tempo de 

funcionamento do projeto ainda é curto para ter certeza absoluta de que todo 

esse processo de formação será aplicado. Porém até o ano de 2011, os 

professores receberam um curso de formação oferecido pelo NTE Guará, onde 

houve a formação inicial dos professores, aonde eles tiveram a oportunidade 

de aprender a trabalhar com os laptops. Atualmente alguns professores 

realizam o curso do ProInfo On-Line, que é ministrado por professores da 

Universidade de Brasília e apresenta-se dividido em seis módulos. 
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Figura 4.6 – Conclusão do curso de formação dos professores da escola        
Fonte: Blog do Núcleo de Tecnologia Educacional do Guará 

 

De acordo com as observações realizadas pode-se dizer que o suporte 

pedagógico apresentado pela escola apresenta-se em um nível muito 

satisfatório. Pois como já foi apresentado anteriormente o acompanhamento e 

supervisionamento realizado pela própria gestão da escola para que o projeto 

tenha sucesso, é realizado com muito efetividade. É uma escola que os 

docentes apresentam aceitação do projeto, o que facilita que o rendimento dos 

trabalhos realizados pelas crianças seja muito bom através da utilização dos 

computadores. Segundo o Projeto Base do UCA, espera-se que se alcance os 

objetivos que serão citados posteriormente, e na Escola Classe 01, pode-se 

dizer que esses objetivos são atingidos devido ao padrão de excelência que 

toda a equipe da escola apresenta. Os objetivos a serem alcançados nas 

escolas com o uso pedagógico dos computadores são os seguintes: 

 Estimular o desenvolvimento intelectual na análise, 

raciocínio e solução de problemas, baseados numa abordagem 
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pedagógica interdisciplinar e apoiados em projetos de aprendizagem e 

em ambientes e ferramentas de colaboração; 

 Constituir uma abordagem pedagógica que estimule o 

desenvolvimento de cidadãos com novas potencialidades para o fazer, 

compreender, refletir e inventar recursos, de forma que os 

conhecimentos construídos possam ser utilizados na melhoria do seu 

cotidiano e dos grupos sociais a que se liga; 

 Possibilitar ao educando o desenvolvimento de sua 

capacidade de aprender a aprender, estimulando a sua autonomia por 

meio de projetos temáticos, multidisciplinares e interdisciplinares 

fundamentados no aprender fazendo, experimentando, criando, 

investigando, num processo conjunto de co-autoria com os seus pares; 

 Promover o uso da tecnologia por meio de uma variedade 

de mídias para pesquisar (localizar, avaliar e coletar novas informações), 

comunicar informações e idéias (relatar resultados), efetuar registros 

diversos e dar vazão a criatividade (na solução de problemas e tomada 

de decisões); 

 Envolver o estudante com a utilização dos meios possíveis: 

pela experiência, pelo som, pela imagem, pela representação/simulação, 

pela multimídia, pela interação presencial e virtual; 

 Incentivar a participação de professores e estudantes no 

processo pedagógico como produtores de informações, utilizando as 

mídias e as tecnologias disponíveis, fazendo com que o produto da 

aprendizagem ganhe visibilidade, publicidade, caracterizando 

efetivamente o trabalho autoral e de co-autoria. 

Como pode ser percebido durante este capítulo a Escola Classe 01 

do Guará apresenta diversos pontos positivos, em relação à implementação 

do Projeto Um Computador por Aluno, fica evidente que a escola não mede 

esforços para que haja um desenvolvimento efetivo do programa na sua 

comunidade escolar, demonstrando que a mesma apresenta todas as 

condições para que a realização do projeto se torne uma realidade e que 

esse sirva para cada vez mais enriquecer e melhorar o processo de ensino-

aprendizagem das crianças do Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante seis meses foram feitos acompanhamentos em sala de aula 

com turmas da Escola Classe 01 do Guará para verificar o trabalho que se 

desenvolve com a utilização do laptop educacional nessa escola. Além das 

conversas e entrevistas realizadas com professores, coordenador pedagógico 

e diretor. Além do trabalho realizado nessa escola há ainda a experiência de ter 

observado e acompanhado o trabalho na Escola Classe 102 do Recanto das 

Emas, a qual existe um estudo referente à implantação desse projeto, as 

observações realizadas em um primeiro momento nessa escola foram bastante 

importantes para que fosse criada uma experiência para a realização desse 

tipo de pesquisa, pois pode ser verificado e comparado alguns aspectos entre 

as duas escolas.  

É importante ressaltar que após esse período de observação na escola 

do Recanto das Emas, houve um estudo realizado nessa escola, que também 

foi de grande importância para esse trabalho, pois com a leitura do mesmo e 

levando em consideração a experiência em campo, pode ser comparado 

alguns aspectos para que as observações na escola do Guará fossem 

otimizadas. 

A partir do estudo de Fonseca (2011) que apresentou a seguinte 

conclusão no seu estudo, na Escola Classe 102, a implantação do Projeto UCA 

não aconteceu de acordo com a proposta do governo federal, que era primeiro 

o colégio adequar a sua infra-estrutura e iniciar a formação dos professores 

para o recebimento dos laptops. Primeiro a escola recebeu os equipamentos e 

depois iniciou o curso de formação e houve as mudanças na parte física, que 

só aconteceu rapidamente porque a escola utilizou recursos próprios para a 

realização das adequações físicas. Esse é um aspecto que deve ser refletido, 

pois caso a escola não tivesse recursos ou não conhecesse a empresa que fez 

as instalações da rede elétrica e a colocação de grades nas portas e janelas 

das salas de aula, será que hoje teria condições de oportunizar ao aluno uma 

aula utilizando o computador do UCA? 

A situação apresentada por Fonseca pode ser observada durante o 

segundo semestre de 2010, quando foi realizado o trabalho de observação 

nessa escola, na escola do Guará a situação apresentada é bastante diferente, 
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pois nessa escola após a Secretaria de Educação ter informado a equipe 

gestora da escola que a mesma seria participante do projeto, as medidas para 

que o projeto fosse iniciado foram tomadas. Houve a adequação da infra-

estrutura física para que o projeto fosse iniciado, através da reforma em toda a 

rede elétrica da escola. Os professores participaram de cursos de treinamento 

e foi selecionada uma coordenadora responsável pelo andamento do projeto na 

escola. Em relação à infra-estrutura um ponto na escola que é insuficiente é 

quanto ao armazenamento dos computadores na escola, pois grande parte dos 

computadores fica armazenada no laboratório de informática, ou em algumas 

turmas eles ficam armazenados nos armários adquiridos para o projeto Ciência 

em Foco. 

O problema relacionado ao armazenamento dos computadores se 

apresenta, pelo fato de que a escola não conseguiu ainda fazer o projeto 

funcionar como o previsto pelo MEC, que apresentou em sua proposta inicial 

que cada aluno deveria receber um computador e levar para casa. Mas 

segundo o estudo da Câmara dos Deputados (2008) apenas a Escola Estadual 

Luciana de Abreu, localizada em Porto Alegre conseguiu atingir esse objetivo. 

Porém atualmente na escola há uma professora que está realizando um projeto 

escolar em que as crianças levam os computadores para casa durante o final 

de semana e realizam as atividades do projeto e na segunda-feira elas 

entregam os computadores. 

Na escola, foram instalados roteadores de internet em todas as salas, o 

que facilita o trabalho com acesso a rede mundial de computadores, todas as 

crianças na sala conseguem igualmente conectar os computadores sem 

dificuldades e o suporte técnico é realizado pelo NTE do Guará, durante o 

período de observação não foi observado computador com problema que 

impedisse seu funcionamento e uso por parte das crianças.  

A Escola Classe 01 do Guará respeita a proposta inicial do UCA, no que 

trata ao uso realizado de um por um, ou seja, na escola cada criança faz uso 

do seu computador, sem ter que compartilhar seu computador com uma ou 

mais crianças. 

O Projeto UCA se adequou a escola do Guará e tanto os professores 

quanto os gestores da escola apresentam interesse em que haja um 

desenvolvimento maior do projeto na escola, com a implementação do projeto 
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como ele foi previsto pelo Governo Federal, porém a escola está tentando 

chegar ao melhor andamento do projeto fazendo adaptações e mudanças de 

forma gradual, para que não seja tomada alguma medida de forma precipitada 

e futuramente o projeto não tenha insucesso. 

Esse trabalho apresenta como base a seguinte pergunta, “O projeto 

UCA está sendo implementado na EC 01 Guará conforme os parâmetros do 

projeto?”. Como já foi apresentada em outras oportunidades, a escola está 

desenvolvendo parcialmente o projeto de acordo com o que foi previsto pelo 

MEC, o projeto ainda está se encaminhando, visto que esse ainda é bastante 

recente e está passando por adaptações.  

Com o presente trabalho espera-se que se tenha levantado questões e 

informações importantes para que futuramente outros estudos sejam 

desenvolvidos e que apresentem soluções ou melhorias para os problemas 

encontrados nas escolas não só do Distrito Federal, mas em todos os estados 

que estejam iniciando 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 
 

Atualmente vivo uma grande incerteza com relação as minhas 

perspectivas, pois desde quando ingressei no curso de Pedagogia, nunca tive o 

pensamento de trabalhar na iniciativa privada, sempre pensei em ingressar na 

carreira pública, visto que é uma atividade que atualmente apresenta bons 

retornos financeiros. Porém sempre pensei em ingressar na carreira pública 

para exercer o papel de pedagogo no sistema público, seja ele atuando em 

ambiente escolar ou não.  

Após minha aprovação em meu primeiro concurso público, quando tive a 

oportunidade de ingressar em uma carreira militar, percebi que essa uma 

atividade que muito me agrada e que me sinto realizado profissionalmente 

exercendo, porém como não é de desconhecimento de todos, os salários 

dessa carreira encontram-se bastante desatualizados, levando em 

consideração o salário de todo o funcionalismo público que se subordina ao 

Poder Executivo, vislumbrando continuar exercendo de forma semelhante a 

atividade profissional que desenvolvo atualmente tenho em mente continuar 

estudando para conseguir ingressar em um dos três órgãos que muito me 

atraem, que são a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência ou a 

Polícia Civil do Distrito Federal, pois os órgãos citados apresentam a junção do 

que eu procuro como objetivo profissional, uma carreira com um trabalho novo 

a cada dia e excitante e uma boa oferta salarial, além da estabilidade. 

Porém algumas áreas da pedagogia muito me atraem, e pretendo 

também dedicar-me ao estudo da pedagogia, no que se relaciona com 

Educação à Distância, que é uma área que admiro bastante, pela possibilidade 

de aumento da facilidade com que essa modalidade de ensino tem de levar o 

processo  de ensino-aprendizagem aos diversos cantos do nosso imenso país. 
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