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O PROJETO UM COMPUTADOR POR 
ALUNO (UCA) NA ORIGEM

• Tendo em vista a possibilidade da inserção da tecnologia digital (TD) em sala
de aula, conduziu o governo brasileiro a avaliar o projeto “um Laptop para
cada criança (One Laptop per Child – OLPC)”

• O OLPC foi desenvolvido na proposta da distribuição de Laptops, com o custo
de US$ 100 (cem dólares), para todos os alunos das escolas públicas de países
em desenvolvimento.

6 de dezembro de 2013 O programa Um Computador por Aluno (UCA), disponível em: http://ucadf.fe.unb.br/ 2



Critérios para participação das escolas: 

Q Escolas SEEDF Corpo Docente Corpo Discente

1 Escola Classe 10 de Ceilândia 18 438

2 Escola Classe 102 do Recanto das Emas 18 448

3 Escola Classe 01 do Guará 16 411

4 Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II 19 287

5 Centro de Ensino Fundamental do Planalto 44 629

6 Escola Classe 10 de Sobradinho 19 475

Total 134 2688
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Critérios para participação das escolas: ter infraestrutura capaz de sustentar a
tecnologia; assinar o termo de adesão e; os professores e gestores deveriam frequentar
o curso de formação continuada em serviço para apropriação teórica, técnica e da
prática do laptop educacional UCA.A partir destes critérios foram selecionadas, pela
SEEDF, as escolas consideradas aptas para o Projeto UCA:



O Curso Formação Continuada 
Projeto UCA DF
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FORMAÇÃO DA ESCOLA
AVA Formação Professores e Gestores
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DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

• Objetivo: investigar o uso do computador PROUCA em seis escolas da
Secretaria de Educação do Distrito Federal do Distrito Federal,
considerando o curso de formação da escola aplicada pela Faculdade de
Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB).

• Objetivo específico: identificar o uso, analisar o que pensam os gestores e
professores e sugerir estratégias para potencializar o uso do computador
PROUCA nas escolas da SEDF.

• A pesquisa é qualitativa do tipo exploratória e documental, apoiada por
entrevista semiestruturada.
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ACHADOS DA PESQUISA
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• As entrevistas ocorreram nas escolas participantes do curso de formação
Projeto UCADF entre o maio de 2012 a março de 2013: Escola Classe
Guará 1, Escola Classe Rural Estância Pipiripau, Centro de Ensino
Fundamental 01 do Planalto e Escola Classe 102 do Recanto das Emas.

• Seguiu-se o seguinte roteiro de perguntas para se obter as impressões
dos professores: a) atualmente todos os professores da escola
participaram do curso de formação? b) os professores usam o laptop
PROUCA em suas práticas pedagógicas? c) O que o senhor (a) tem a dizer
sobre as práticas pedagógicas apoiadas pelo laptop PROUCA em sala de
aula? d) o que o senhor (a) tem a dizer sobre o curso de formação
continuada do Projeto UCADF?



ACHADOS DA PESQUISA
• Os entrevistados relataram dificuldades para movimentação dos laptops

até a sala de aula por não possuírem carrinho de mão, as tomadas das
salas de aula na maioria das escolas estão desabilitadas ou em péssimas
condições de uso, podendo causar incêndio ou descarga elétrica nos
usuários.

• E este respeito, todas as escolas participantes do projeto UCADF já tinham
laboratório de informática instalado (Proinfo/MEC), a priori, seguiram um
conjunto de recomendações para a elaboração de um plano para
montagem e recebimento dos equipamentos.
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ACHADOS DA PESQUISA
• Com relação às práticas pedagógicas, identificou-se que os entrevistados

utilizam os laptops PROUCA em grupos de quatro alunos, sendo que, os
alunos realizam as atividades individualmente, ou seja, cada qual em seu
laptop e, segundo os entrevistados há dificuldades quanto à variação das
estratégias com o laptop PROUCA, pois se sentem inseguros.

• Vislumbrou-se durante a visita no Centro de Ensino Fundamental 01 do
Planalto que poucos professores utilizaram o laptop PROUCA com os
alunos, atualmente, não usam, já que, segundo a direção da escola, os
alunos não se sentem atraídos pelo tamanho da tela, bem como os
frequentes problemas relacionados à infraestrutura (rede elétrica e
wireless) dificultam utilização do laptop em salas de aula.
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CONSIDERAÇÕES

• Após tratamento e análises dos dados coletados, concluiu-se que nas seis
escolas da SEDF participantes do PROUCADF, hoje, há o distanciamento do
planejado para a execução do programa, nos seguintes aspectos:

infraestrutura inadequada para suporta o computador PROUCA, baixa
inclusão digital, dificuldade de acesso à internet, descontinuidade do
curso de formação, dificuldade de manuseio e aplicação de estratégias
cooperativas e colaborativas entre professores e alunos.
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CONSIDERAÇÕES

• Diante os resultados, sugere-se ao Ministério da Educação:

• a revisão do modelo de implantação das tecnologias digitais (distribuição
e formação) , para que se possa alcançar a efetividade desejável quanto ao
uso de computadores que se utilizam de software livre e ferramentas
colaborativas com acesso à internet.

• Dessa forma, poderão favorecer a convergência midiática em projetos e
programas governamentais voltados à inserção das TIC em escolas
públicas por meio da interação, cooperação e colaboração entre
professores, alunos e comunidade.
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