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Abstract. This paper presents an analysis of the implantation of the One 

Laptop per Student Program in the state of Pará. The survey included six 

municipalities in Pará: Abaetetuba, Belém, Faro, Itaituba, Limoeiro the Ajuru 

and Santarém; aiming to analyze: infrastructure of schools, technical 

difficulties in deploying, policy integration of laptop use with the curriculum 

and educational changes. The study was conducted through interviews, 

questionnaires and field observation. Can deduce the importance of the study 

program for the inclusion of technology in the classroom, despite the existing 

impasses, such as lack of: adequate infrastructure, effective teacher training, 

digital inclusion of families; beyond timid development of educational projects 

for the inclusion of laptops in the school curriculum. 

Resumo. Este artigo apresenta uma análise da implantação do Programa Um 

Computador por Aluno no estado do Pará. A pesquisa incluiu seis municípios 

paraenses: Abaetetuba, Belém, Faro, Itaituba, Limoeiro do Ajuru e Santarém; 

visando analisar: infraestrutura das escolas, dificuldades técnicas de 

implantação, integração da política de uso do laptop com o programa 

curricular e as mudanças educacionais. O estudo ocorreu por meio de 

entrevistas, questionários e observação em campo. Pode-se deduzir do estudo 

a importância do programa para a inclusão da tecnologia na sala de aula, 

apesar dos impasses existentes, como a falta de: infraestrutura adequada, 

efetiva formação dos professores, inclusão digital das famílias; além do 

tímido desenvolvimento de projetos pedagógicos para a inclusão dos laptops 

no currículo escolar. 

1. Introdução 

As políticas públicas educacionais vêm mudando ao longo das últimas décadas e com 

isso, várias propostas visam à inclusão da tecnologia na escola. Como ressaltam 

Mercado (2002) e Almeida (2005), no campo das tecnologias na educação brasileira 

destaca-se o uso das TIC (tecnologias de informação e comunicação) como ferramentas 

visando mudanças pedagógicas, novas formas de aprender e novas competências 

exigidas. 

Ainda segundo Mercado (2002), a informática chegou à escola acompanhada de 

ideias modernistas e vantagens quanto à sua utilização nos processos de ensino e de 

aprendizagem; no entanto, “é necessário o uso crítico desse instrumento para melhor 

conhecimento das ampliações e reduções causadas com a sua chegada em ambientes 

educacionais” (Ibid). Principalmente para que a tecnologia não seja entendida como 

única solução dos problemas educacionais, mas como uma ferramenta a mais com um 

potencial significativo. 



  

Moraes (2002) afirma que “a proposta de criação de uma política que leva à 

escola uma nova tecnologia, como é o microcomputador, deve ser analisada de forma 

bastante criteriosa”. É necessário repensar o processo educacional e para isso é 

importante responder determinados questionamentos: Por que levar o computador à 

educação? Quais os objetivos das TIC no processo educacional? Produzir somente 

estudantes especializados ou estudantes que sabem manter o controle da tecnologia? 

Mesmo com esses questionamentos, Moraes (2002) ainda alerta para o risco do 

computador se tornar um “modismo da educação”, afirmando que os 

benefícios no que diz respeito ao avanço da qualidade educacional poderão 
ser muito duvidosos. A nosso ver, o desafio está em se apropriar criticamente 

dessa tecnologia, dominando-a e não sendo dominado por ela, colocando-a 

no lugar de apenas mais uma técnica, e não como o objetivo „per se‟ da 

educação. 

Para Demo (2010) “vai ser muito difícil no futuro fazermos qualquer proposta 

educacional que não seja em parte virtual. Mas não serão as novas tecnologias que vão 

salvar a pátria. Novamente, o grande desafio será inserir pesquisa e elaboração própria 

em um espaço de aprendizagem virtual”.  

No que se refere às políticas educacionais, o governo brasileiro tem criado 

diversos projetos ligados ao uso pedagógico das TIC, envolvendo, dentre outros 

aspectos, a inclusão digital, formação de professores, internet nas escolas e, 

principalmente, a busca de avanços pedagógicos. Dentre os projetos federais 

implantados, menciona-se: ProInfo (Programa Nacional de Informática na Educação) – 

criado em 1997; PROFORMAÇÃO, implantado em 1999; Programa Banda Larga nas 

Escolas, lançado em 2008 e Programa Computador Portátil para Professores, criado em 

2009. [BANDEIRA et al. 2004; GOVERNO FEDERAL 2011] 

Além desses programas, uma recente iniciativa do governo federal foi o 

PROUCA (Programa Um Computador por Aluno), lançado em 2005. Esse projeto é de 

responsabilidade dos Ministérios da Educação, Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Ciência e Tecnologia; Casa Civil, Serviço de Processamento de Dados do 

Governo Federal (Serpro) e universidades [MEC 2010]. O objetivo do PROUCA é ser 

um programa educacional utilizando recursos de informática educativa e inclusão 

digital, através da distribuição de laptops para todos os alunos, e adensamento da cadeia 

produtiva comercial no Brasil (desenvolvimento e produção dos equipamentos e seus 

periféricos). (Ibid) 

Em uma pesquisa efetuada pelo CETIC.br (Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação) sobre o uso das TIC‟s na escola revela 

que “ainda existe uma grande dificuldade na utilização das mesmas no dia a dia. O 

número de computadores conectados à Internet e a baixa velocidade da conexão ainda 

são barreiras para a integração das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) à 

educação” [BARBOSA 2011]. Em tal estudo são citadas situações onde se observam, 

nas escolas, além dos problemas de infraestrutura, falta de capacitação tecnológica, 

conflito de gerações (professores versus alunos) e professores sobrecarregados. 

Com isso, esta pesquisa analisa a implementação do programa UCA no Estado 

do Pará. A análise foi efetuada através da comparação entre os objetivos do projeto, 

descritos nos documentos oficiais, com o que está implantado em seis escolas, 

localizadas em seis municípios do Pará: Abaetetuba, Belém, Faro, Itaituba, Limoeiro do 

Ajuru e Santarém. Especificamente, analisa-se a infraestrutura das escolas, assim como 

as dificuldades técnicas de implantação; a integração dessa política de uso do laptop 



  

com o programa curricular, buscando verificar mudanças educacionais ocorridas com o 

uso da tecnologia na sala de aula. 

Ao analisar os impasses e as possibilidades da implantação dos laptops na 

escola, pretende-se contribuir para a compreensão do panorama da educação pública, 

não só no estado do Pará, mas, mesmo de forma parcial, a nível nacional. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 descreve o programa UCA 

em âmbito geral e no estado do Pará; a seção 3 descreve a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa; a seção 4 descreve os resultados encontrados e por fim, na seção 

5 são feitas considerações finais acerca dos resultados obtidos.  

2. Programa UCA 

Em 2005, surge o programa do Governo Federal intitulado PROUCA (Programa Um 

Computador por Aluno). Esse programa foi baseado em um projeto norte americano de 

distribuição de Um laptop por criança (One Laptop per Child - OLPC), apresentado ao 

governo brasileiro por Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) [NASCIMENTO et al. 2011].  

O programa tem como objetivos: inclusão digital (permitir a utilização dos 

laptops em casa junto com a família), projeto educacional utilizando a tecnologia 

(propor mudanças de paradigmas educacionais) e adensamento da cadeia produtiva 

tecnológica no Brasil. Em 2007, iniciou-se a 1ª fase do projeto (fase de 

experimentação
1
) da qual participaram cinco escolas públicas dos estados de RS, SP, RJ, 

TO e DF, uma escola em cada estado. Ocorreu, nesse mesmo ano, a criação de um 

grupo com a finalidade de organizar as propostas de formação, acompanhamento, 

avaliação e pesquisa do projeto nessa fase. Em 2009, iniciou-se a 2ª fase do projeto 

(Fase Piloto), que contou com a seleção de aproximadamente 376 escolas públicas 

(estaduais e municipais) e a escolha de seis municípios
2
 que teriam todas as escolas 

contempladas com o programa (UCA Total). 

Quanto ao processo de escolha das escolas a serem beneficiadas, destinou-se às 

Secretarias de Educação dos estados e à União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) efetuarem a seleção das escolas. Dentre os principais critérios 

utilizados por estes órgãos estavam: número de alunos e número de professores (cada 

escola deveria ter no máximo 500 alunos), estrutura das escolas (as escolas deveriam 

possuir energia elétrica para carregar os laptops e os armários de armazenamento 

destes) e localização das escolas (escolas com proximidade a Núcleos Tecnológicos 

Educacionais ou similares, Instituições de Educação Superior Públicas ou Escolas 

Técnicas Federais, além de que no mínimo uma escola deveria estar localizada na 

capital do estado e uma na zona rural). [MEC 2010] 

Em 2010, concluiu-se o processo de licitação para compra dos equipamentos e a 

CCE foi a empresa vencedora do pregão para a venda dos laptops ao governo. Os 

laptops da CCE possuem as seguintes características: tela de cristal líquido de sete 

polegadas; capacidade de armazenamento externo de 4 gigabytes; 512 megabytes de 

memória principal; bateria com autonomia mínima de três horas, peso de 1,5 kg e 

Sistema Operacional Metasys. [MEC 2010] 

                                                
1  Fase Pré-Piloto, visando avaliar o uso de equipamentos portáteis pelos alunos na sala de aula. 
2 Os seis municípios selecionados foram chamados de UCA Total e são compostos por: Barra dos 

Coqueiros/SE, Caetés/PE, Santa Cecília do Pavão/PR, São João da Ponta/PA, Terenos/MS e 

Tiradentes/MG. 



  

Atualmente, mais de 300 escolas estão vinculadas ao programa UCA no Brasil. 

No Estado do Pará, são 10 municípios contemplados, conforme figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção de São João da Ponta (UCA Total, onde todas as escolas 

participam do programa), os outros nove municípios possuem uma escola contemplada. 

Os municípios (com as escolas) são: Abaetetuba (EMEF Santa Luzia), Belém (EEEFM 

Rui Barbosa), Cachoeira do Arari (EEEF Retiro Grande), Conceição do Araguaia 

(EMEF Maria de Fátima), Faro (EEEFM Professora Flora Teixeira), Itaituba (EMEF 

CEI. Raimundo Pereira Brasil), Limoeiro do Ajuru (EEEFM Jerônimo Milhomem 

Tavares), Santa Cruz do Arari (EEEFM João Apolinário Batista Pamplona) e Santarém 

(EMEF Irmã Leodgard Gausepohl). 

Os Núcleos Tecnológicos Educacionais do Pará e a Universidade Federal do 

Pará são os órgãos responsáveis pela coordenação do UCA no estado. 

3. Metodologia Aplicada 

Nesta seção é descrito o processo de aplicação da pesquisa, que ocorreu em uma 

amostra dos 10 municípios do Estado do Pará que participam do PROUCA, conforme 

citado na seção 2. Tal amostra foi composta por seis municípios, selecionados pelo 

critério de acessibilidade geográfica. Os municípios selecionados foram: Abaetetuba, 

Belém, Faro, Itaituba, Limoeiro do Ajuru e Santarém. Além da visita nas escolas, foram 

consultados os responsáveis pelo UCA no Pará, NTE´s e UFPA. 

A pesquisa, nas escolas visitadas, foi empreendida por meio de entrevistas semi-

estruturadas e questionário do tipo misto (perguntas fechadas e abertas), além da técnica 

de observação em campo.  

Durante a pesquisa foram analisadas questões relacionadas à quantidade de 

alunos na escola, quantidade de laptops entregues à escola, inclusão digital das famílias, 

existência de laboratório/sala de informática, utilização dos laptops em todas as 

disciplinas, existência de biblioteca, opinião sobre o uso da informática na educação, 

Figura 1. Municípios do estado do Pará contemplados com o PROUCA. 



  

opinião sobre o programa UCA e questões relacionadas à infraestrutura das escolas, 

além de características técnicas dos equipamentos. 

4. Resultados Encontrados 

Nesta seção são descritos dados obtidos nas entrevistas, as observações em campo e os 

questionários aplicados nas seis escolas da amostra, além de informações coletadas no I 

Seminário de integração e avaliação do PROUCA no estado do Pará. Tais informações 

são consideradas importantes, visto que, permitem visualizar o perfil das escolas e o 

processo de implantação do PROUCA no Pará. 

Nas seis escolas, o programa UCA teve inicio em 2010, quando os laptops foram 

entregues. No entanto, houve escolas, como EMEF Santa Luzia (Abaetetuba) e EEEFM 

Rui Barbosa (Belém) que só começaram a utilizar efetivamente os equipamentos em 

2012, ficando estes guardados por quase dois anos. Nesses casos e até nos outros 

municípios, foi observado que alguns laptops não funcionavam mais e nem se sabe 

claramente a quem atribuir a sua manutenção. 

Outro ponto importante identificado é a reconfiguração no aspecto inclusão 

digital, um dos objetivos do PROUCA. De acordo com o programa, a inclusão digital 

será favorecida permitindo-se o uso do laptop em casa junto com a família do aluno. 

Porém, quatro escolas decidiram por não permitir que os alunos levem os laptops para 

suas casas. Segundo H. O., coordenador do PROUCA no Pará,  

existe um problema mais geral e social que tem feito com que muitas escolas 

segurem os computadores, que é o problema de roubo de computadores. Isso 

ocorreu em cidades, por exemplo, com problemas de violência, roubo e 
assalto um pouco maior. Assim, as escolas foram tendo o entendimento de 

que colocar o computador na mão do aluno colocaria, também, a vida dele 

em risco. Isso, por exemplo, foi um argumento muito utilizado pelo pessoal 

de Abaetetuba, que entendeu que não devia entregar os computadores para os 

alunos. Em casos assim, a própria escola é que fica responsável pelo 

equipamento; os alunos recebem os equipamentos na escola conforme eles 

precisam e as atividades a serem desenvolvidas e aí os alunos não levam o 

computador para casa a não ser que haja uma orientação específica ou o 

desenvolvimento de uma atividade que entenda que ele deva levar. Mas, o 

computador fica um pouco caracterizado como não sendo do aluno, então a 

situação de entrega tem sido diferente em cada escola. 

No entanto, existem escolas que entregaram os equipamentos aos alunos por 

dois motivos: entenderam que isso é um dos objetivos do programa, como é o caso da 

EMEF Irmã Leodgard Gausepohl (Santarém) e pela precária condição elétrica para 

recarregar os laptops, o que acontece com a EEEFM Rui Barbosa (Belém).  

[...] em outros lugares e por razões diferentes o computador tem permanecido 

na escola, a primeira possibilidade para esses computadores ficarem de forma 

permanente nas mãos desses alunos atende-se ao pedido da inclusão digital 

da família e surge com um problema de infraestrutura de recarregamento em 

muitas escolas, aonde o atendimento da rede elétrica é precário, do ponto de 

vista da inexistência da energia que a escola recebe. Também, de certa forma, 

minimiza outro problema que é o problema de segurança nas escolas para 

guarda dos laptops. Então as escolas têm dois problemas, muito comuns, que 

é o problema de baixa qualidade de energia elétrica e o problema de 

segurança para guarda que acabam sendo minimizados quando o computador 

vai para as mãos dos alunos. (H. O. – Coordenador do PROUCA no Pará) 



  

Mesmo com essa “liberação dos laptops”, ocorreram dois problemas: alguns 

alunos optaram por não levar para casa e outros não retornaram com os laptops. Isso, de 

acordo com W. A., ocorre por “desmotivação dos alunos, pois não foram dadas desde o 

inicio atividades „motivantes‟ para o uso dos laptops”.  

Ainda quanto ao aspecto de inclusão digital, ressalta-se a utilização dos laptops 

por alunos portadores de necessidades especiais, como foi informado por gestores da 

EMEF Santa Luzia (Abaetetuba) e EMEF CEI. Raimundo Pereira Brasil (Itaituba). São 

passadas atividades que os façam interagir com os laptops. 

Em relação à infraestrutura (ver tabela 1), cada escola tem sua particularidade: 

duas possuem biblioteca
3
 (B), seis possuem laboratório de informática (LI) e recursos 

multimídia (RM) e duas não possuem rede elétrica (RE) adequada para o uso dos 

laptops, o que compromete o andamento do programa. Ainda na tabela 1, observa-se a 

relação entre a quantidade de alunos e a quantidade de laptops. Destaca-se, nesse 

sentido, a EMEF CEI. Raimundo Pereira Brasil (Itaituba), onde a quantidade de alunos 

é maior que o número de laptops existentes na escola. Isso acontece devido à entrega 

dos equipamentos ter ocorrido em 2010 e no período a quantidade de alunos ter 

aumentado. 
 

Tabela 1. Número de alunos, professores e dados relacionadas à infraestrutura das escolas 

Escola Alunos Professores Laptops LI RE B RM 

EMEF Santa Luzia 324 17 439     

EEEFM Rui Barbosa 402 20 370     

EEEFM Professora Flora 

Teixeira 

462 16 472     

EMEF CEI. Raimundo 

Pereira Brasil 

600 35 541   ×  

EEEFM Jerônimo 

Milhomem Tavares 

360 16 570     

EMEF Irmã Leodgard 

Gausepohl 

475 13 478     

Siglas: LI – Laboratório de Informática; RE – Rede Elétrica; B – Biblioteca e RM – Recursos 

Multimídia  

Quatro escolas possuem uma sala específica para armazenar os laptops e cada 

sala contém armários para guardar e recarregar os equipamentos. Já a EEEFM Jerônimo 

Milhomem Tavares (Limoeiro do Ajuru) não possui todos os armários para armazenar 

os laptops e a EMEF CEI. Raimundo Pereira Brasil (Itaituba) não possui sala específica 

para armazenar e carregar os laptops (Ver figuras 2, 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Essas bibliotecas são raramente acessadas. Isso acontece por dois motivos: os alunos não são 

incentivados e a biblioteca fica fechada nos horários de funcionamento da escola, por falta de pessoa 

lotada no espaço, como é o caso da EEEFM Jerônimo Milhomem Tavares. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra informação coletada está relacionada à troca do sistema operacional dos 

laptops. Essa troca ocorreu em três das seis escolas visitadas. O sistema operacional 

inicial era o Metasys Classmate e foi trocado pelo sistema operacional Boto 7 (Mirim) – 

adaptação do Ubuntu- desenvolvido pela Universidade Federal do Pará. Alguns 

professores e mesmo gestores relatam que o Metasys é um sistema completo, já que 

possui mais softwares educativos do que o Boto Mirim. No entanto, o desempenho 

desse sistema é insatisfatório com a configuração dos laptops, o que acaba acarretando o 

travamento ou uma ineficiente utilização dos equipamentos. Ainda segundo um 

professor da EEEFM Professora Flora Teixeira (Faro), o Metasys apresentou 14 

defeitos nas atividades propostas, o que deixava os “alunos estressados”. 

H. O. afirma que  

Os estudos e as experiências desenvolvidas pela UFPA com o Sistema 
Operacional Boto 7, mostraram que o Boto SET para esses tipos de 

equipamentos é muito melhor, pois permite a colocação de todos os 

Figura 2. EMEF Santa Luzia - Abaetetuba. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Figura 3. EMEF Irmã Leordgard Gausepohl - Santarém. 

Fonte. Arquivo pessoal, 2012. 

Figura 4. EEEFM Jerônimo Milhomem Tavares. 

Fonte. Arquivo pessoal, 2012. 



  

aplicativos e facilita o desempenho dos equipamentos. [...]. A própria 
instalação é rápida, além de ter uma isonomia de capacidade de 

armazenamento bem significativa. Com a implantação do outro sistema, os 

laptops têm a inicialização bem mais rápida. A recomendação é que em todas 

as escolas fossem feitas as mudanças do sistema. Em algumas escolas, os 

laptops foram recolhidos e efetuados as operações. 

Em relação à proposta de mudanças educacionais, incluindo o uso dos laptops ao 

currículo escolar, as escolas: EMEF Santa Luzia (Abaetetuba), EMEF Irmã Leodgard 

Gausepohl (Santarém) e EEEFM Jerônimo Milhomem Tavares (Limoeiro do Ajuru) 

utilizam um plano de ação, onde cada professor deve incluir o uso dos laptops nas suas 

disciplinas. Esse uso se dá através de atividades com softwares educativos, pesquisas na 

Internet, publicação de trabalho em blog‟s e nas redes sociais. É importante ressaltar o 

uso das redes sociais como meio de publicação e troca de informações das atividades 

propostas, como ocorreu na disciplina Biologia da escola de Limoeiro do Ajuru.  

No entanto, nas escolas: EEEFM Rui Barbosa (Belém), EMEF CEI. Raimundo 

Pereira Brasil (Itaituba) e EEEFM Professora Flora Teixeira (Faro), devido às condições 

físicas existentes, falta de uma gestão mais participava, incompleta formação dos 

professores e pela baixa experiência em se unir tecnologia com conteúdo curricular, 

poucos professores utilizam e em pequena frequência os laptops nas disciplinas 

ministradas. 

Outro ponto a ser destacado é a seleção de alguns alunos que serviram de 

monitores do UCA na escola. Isso ocorreu nas escolas EEEFM Jerônimo Milhomem 

Tavares (Limoeiro do Ajuru) e EEEFM Rui Barbosa (Belém), onde os alunos 

aprenderam a instalar e utilizar o sistema operacional Boto 7 para servirem de auxílio ao 

professor durante as atividades na sala de aula. 

Levando-se em consideração tudo isso, alguns gestores afirmam que o uso da 

informática na educação seja importante, inevitável e imprescindível para o processo 

educacional, pois como descrevem alguns: 

[...] faz parte do contexto social do aluno e a escola é o caminho para inseri-

los nesse processo. (L. P. – EMEF Irmã Leodgard Gausepohl - Santarém) 

[...] leva os educandos a conhecerem o mundo digital e a incluir as 

disciplinas. (E. G. – EMEF Santa Luzia - Abaetetuba) 

[...]. São recursos a mais que o professor pode usar para proporcionar 
situações de aprendizagem aos seus aprendizes, fazendo com que construam, 

busquem o saber de uma maneira mais pratica, bem diferente do „quadro e 

giz‟. (V. S. – NTE/Santarém)  

Sobre o programa UCA, há opiniões positivas e negativas, conforme relatos 

abaixo. 

Como educadora acredito que o PROUCA vem trazendo uma nova forma de 

ensinar, acompanhando a era digital. É um grande desafio para todos aqui na 

escola, mas estamos partilhando saberes e nossos alunos estão sendo 

inseridos na inclusão digital e mais, aprendendo de uma forma 

contextualizada com os recursos que a internet nos possibilita. É visível o 

interesse dos alunos quando estão com os laptops nas mãos. (L. P. – EMEF 

Irmã Leodgard Gausepohl - Santarém ) 

É realmente incrível. Apesar de não estar funcionando a contento na escola, 

mas é um programa que motivou bastante alunos e professores. (F. T. S. – 
EMEF CEI. Raimundo Pereira Brasil - Itaituba) 



  

Minha opinião sobre o UCA é que o mesmo possibilitou as escolas 
contempladas pelo governo federal a acreditar na implantação da informática 

na escola de forma inovadora e com isso possibilitou a todos uma educação 

de qualidade. (E. G.  – EMEF Santa Luzia - Abaetetuba) 

Ideologicamente perfeito. Mas na prática enfrenta dificuldades de várias 

origens: estruturais, físicas e pedagógicas que atrasam a realização e a 

execução das atividades. (W. A. – EEEFM Rui Barbosa - Belém) 

Diante das informações e relatos sobre o PROUCA, na seção seguinte serão 

apresentadas as considerações sobre a implantação desse programa nos municípios 

paraenses. 

5. Considerações Finais 

A análise acerca da implantação do PROUCA no estado do Pará direciona-se a duas 

importantes posições para reflexão: as possibilidades e os impasses da inclusão desse 

programa nas escolas. Um dos impasses refere-se ao uso dos laptops para mudanças nos 

processos de ensino e de aprendizagem, citada como um dos pilares do UCA. Essas 

mudanças, pelo que foi observado, não estão acontecendo de fato, ou estão 

consideravelmente atrasadas em relação ao cronograma original. Pelos relatos de 

professores, como no caso da EEEFM Rui Barbosa (Belém), de que os laptops estavam 

servindo apenas para acessos a redes sociais e sites sem conteúdos didático, não 

ocorrendo nenhuma intervenção pedagógica por parte dos gestores.  

Por outro lado, o UCA possibilitou, através dos módulos de formação 

tecnológica, que os professores de algumas dessas escolas tivessem que desenvolver um 

plano de ação (projeto de aprendizagem), o que muitos não faziam quando existia 

apenas os Laboratórios de Informática, inserindo os laptops como material a ser 

utilizado. A EMEF Santa Luzia (Abaetetuba), EEEFM Jerônimo Milhomem Tavares 

(Limoeiro do Ajuru) e EMEF Irmã Leodgard Gausepohl (Santarém) estão executando 

esse projeto já para o próximo ano letivo.  

Outro fato importante observado que afeta os possíveis avanços educacionais 

pretendidos é que os laptops, por terem pouca capacidade de armazenamento, estão 

servindo principalmente como meio de pesquisa de algum conteúdo curricular, ou seja, 

um substituto às tradicionais bibliotecas. São poucos os casos em que os alunos utilizam 

a tecnologia para compreender um assunto curricular através da interação com 

softwares educativos ou atividades mais dinâmicas. Um desses casos é a EEEFM 

Jerônimo Milhomem Tavares (Limoeiro do Ajuru) e que foi muitas vezes citada pelos 

gestores do UCA, como a escola que estava “mais avançada” no programa. Pois, alguns 

professores conseguiram unir as atividades com o uso dos laptops, utilizando as redes 

sociais como um dos principais meios de troca de informações e consequentemente 

aprendizagem daquele conteúdo curricular. 

Dentre todos os impasses, a infraestrutura foi o motivo de maiores reclamações 

por parte dos gestores e professores, pois, o acesso à internet, as condições da rede 

elétrica e da sala de aula são os fatores mais críticos, que estão dificultando (em alguns 

casos verdadeiramente impossibilitando, ao menos temporariamente) a utilização 

pedagógica efetiva dos laptops. É difícil se prever quando tais problemas estarão 

resolvidos, já que isso depende muito de elementos de gestão envolvendo diversos 

setores de diferentes órgãos estaduais e municipais, conforme ressaltado por alguns 

entrevistados. 



  

Um ponto positivo a se destacar é que a implantação do PROUCA nessas 

escolas possibilitou mesmo de forma parcial, em alguns casos, a formação dos 

professores através de módulos
4
 relacionados ao uso das TIC‟s no ambiente escolar, 

envolvendo a UFPA (Instituição de Ensino local) e os Núcleos Tecnológicos 

Educacionais, além da apropriação tecnológica de alguns alunos, que em face à 

realidade da população paraense, teve acesso à tecnologia (laptops e internet) na escola. 

Como sugestões para melhorar o programa, citam-se duas. A primeira, ofertar, 

constantemente, cursos de formação dos professores mais voltados a integrar 

efetivamente a tecnologia aos conteúdos curriculares, já que eles são a base para a 

escolha dos meios mais adequados, entre os quais pode-se incluir a informática. A 

segunda, verificar e corrigir os erros pertinentes nos programas em andamento (por 

exemplo o de banda larga nas escolas), pois as mais de 300 escolas passam por uma fase 

piloto e, se bem sucedida, servirão de alicerce para as demais.  

Dessa maneira, espera-se que este trabalho junto com os demais trabalhos sobre 

a temática, sirva de contribuição, junto com as avaliações realizadas pelo governo 

brasileiro em relação ao PROUCA, e que conduzam para uma melhoria da política 

pública educacional no país. 
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