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RESUMO

No contexto brasileiro, desde a década de 1980, o Estado vem apresentando algumas propostas de
inserção das tecnologias na educação, implantando, para tanto, alguns programas que materializam
políticas desenvolvidas para o uso pedagógico das tecnologias. Estas propostas anunciam favorecer o
mercado brasileiro de informática, incluir no mundo digital os alunos das escolas públicas do Brasil e
melhorar a qualidade da educação oferecida por estas instituições. Da materialização destas políticas
nasceu o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), que se insere no campo das políticas
públicas educacionais para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A fim de
investigar esta política recortamos o PROUCA como objeto de análise e sua relação com os debates
sobre a qualidade da educação, sendo esta uma das premissas do programa. A partir deste recorte, a
pesquisa acadêmica intitulada ―O Programa Um Computador Por Aluno (PROUCA) e a qualidade da
educação na rede municipal de Riacho de Santana-Bahia‖ apresenta um debate sobre os discursos em
torno do uso pedagógico das tecnologias digitais no contexto das políticas educacionais, com foco no
PROUCA e a relação desta política com os discursos ligados à qualidade da educação.
Desenvolvemos esta pesquisa à luz das teorizações e postulados foucaultianos, procurando responder a
seguinte questão: o PROUCA contribui para a qualidade da educação na rede municipal de ensino de
Riacho de Santana, Bahia? Neste sentido, a partir das noções foucaultianas de formação dos objetos,
formação das modalidades enunciativas e formação dos conceitos, a pesquisa tem se ocupado de
analisar se o PROUCA contribui para a qualidade da educação na rede municipal de ensino de Riacho
de Santana, Bahia. Elencamos como objetivos específicos analisar as concepções e discursos sobre a
importância das Tecnologias da Informação e Comunicação; investigar como o PROUCA se torna
uma sub-ação do Plano de Ações Articuladas (PAR) na rede municipal de ensino de Riacho de
Santana, Bahia; analisar os discursos dos sujeitos envolvidos com o PROUCA nas escolas municipais
de Riacho de Santana, Bahia e analisar discursos sobre qualidade da educação. A pesquisa utilizou as
técnicas de aplicação de questionários como instrumentos de busca de dados. Os resultados a que
chegamos demonstram que o PROUCA nasceu para preencher uma lacuna. Esta lacuna foi constituída
historicamente na educação pública brasileira e aparece nos discursos como a falta de ―qualidade na
educação‖. Desta lacuna, surge a proposta da utilização pedagógica das tecnologias digitais. A
materialização de tal proposta é o PROUCA, cuja experiência não alcançou seus objetivos e, portanto,
não foi capaz de preencher a histórica lacuna e não contribui com as principais demandas da escola
pública brasileira, mesmo porque não constituiu um programa criado pelos protagonistas da educação
para atender às demandas deste campo.

Palavras-chave: Política em Tecnologias na Educação. Qualidade da Educação. PROUCA.

ABSTRACT

In the Brazilian context, since the 1980s, the state has presented some proposals insertion of technology in
education, deploying to that end, some programs that embody policies developed for the educational use of
technologies. These proposals favorite announce the Brazilian market for information technology, including the
digital world students of public schools in Brazil and improve the quality of education offered by these
institutions. The realization of these policies was born the One Laptop Child Program (PROUCA) which
falls the field of educational policies for the use of Information and Communication Technologies (ICT). In
order to investigate this policy we cut the PROUCA as an object of analysis and its relation to the debate about
the quality of education, which is one of the program's premises. From this cut, academic research entitled "A
Computer Student Program (PROUCA) and the quality of education in municipal Santana-Bahia Creek" features
a discussion of speeches around the pedagogical use of digital technologies in the context educational policies,
focusing on PROUCA and the relationship of this policy with the speeches linked to the quality of education. We
developed this research in light of the theories and Foucault postulates, seeking to answer the following question:
PROUCA contributes to the quality of education in municipal Santana Creek teaching, Bahia? In this sense,
from Foucault's notions of formation of objects, formation of enunciate modalities and formation of concepts,
research has been busy analyzing the PROUCA contributes to the quality of education in municipal Santana
Creek teaching, Bahia. We list specific objectives to analyze the conceptions and speeches on the importance of
Information and Communication Technologies; investigate how the PROUCA becomes a sub-action of the
Articulated Action Plan (PAR) on municipal Santana Creek teaching, Bahia; analyze the speeches of those
involved with the PROUCA in municipal schools Riacho de Santana, Bahia and analyze speeches about
education quality. The research used the application of technical questionnaires as data search tools. The results
we got show that PROUCA was born to fill a gap. This gap has historically constituted the Brazilian public
education and appears in speeches as the lack of "quality education". This gap, there is the proposal of the
pedagogical use of digital technologies. The materialization of this proposal is PROUCA whose experience has
not achieved its objectives and therefore was not able to fill the historical gap and does not corroborate with the
main demands of the Brazilian public school, even because there was a program created by the education actors
to meet the demands of this field.
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INTRODUÇÃO

Governos de vários países não têm medido esforços para incentivar o uso de
tecnologias digitais nas escolas, visando a melhoria da qualidade da educação. No Brasil,
embora estas políticas tivessem expandido e se materializado nos primeiros anos do século
XXI, os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a Educação
remontam à década de 1980, quando as discussões que permearam o I e o II Seminário
Nacional de Informática na Educação colocaram o assunto em evidência, fortalecendo os
discursos em torno do mesmo.
Observando a expansão do uso das tecnologias digitais na sociedade e acreditando
que estas tecnologias podem ser utilizadas como estratégias para melhorar a eficiência e os
resultados dos índices educacionais, os investimentos nestes recursos alcançam o campo da
educação com bastante visibilidade nestes últimos anos. Neste sentido, alguns programas de
governo foram criados, sustentados nos discursos que o uso pedagógico das tecnologias possa
favorecer as escolas públicas a oferecerem uma educação de qualidade.
Como exemplo destes investimentos, podemos citar a criação do Programa
Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado em 1997, durante a gestão do
presidente Fernando Henrique Cardoso, que visa oportunizar aos alunos das escolas públicas
o acesso ao computador acreditando, que este recurso favoreça o desempenho dos alunos no
processo de aprendizagem. O fortalecimento dos discursos favoreceu a ampliação do ProInfo,
em dezembro de 2007, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daí então passou
a ser chamado de ProInfo Integrado, porque passou a integrar-se ao Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), ligado, por sua vez, ao Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
Ainda durante o governo Lula, um novo projeto de tecnologias digitais na
educação entrou em fase de experimento: trata-se do Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA), que propunha garantir a todos os alunos de escolas públicas o direito a usar um
computador para estudar, aprender e construir conhecimento. O projeto apresentado, parte da
perspectiva de que a disseminação do laptop com acesso à internet é uma iniciativa que visa
atender a três demandas do país, como: inclusão digital, melhoria da qualidade da educação e
inserção da indústria brasileira no processo produtivo.
A proposta de um computador por aluno foi discutida, inicialmente, no Brasil, em
2005, todavia, só em 2007 é que aconteceu a formalização do projeto Um Computador por
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Aluno (UCA). Em 2009, iniciaram-se trabalhos de avaliação para analisar o contexto de
escolas, infraestrutura e questões técnicas; problemas e soluções relacionados à gestão da
escola, formação dos professores, enfim, algumas variáveis para a expansão do programa. O
mesmo foi organizado em fases: pré-piloto, piloto e UCA-TOTAL, conforme veremos no
corpo deste trabalho.
No estado da Bahia, o PROUCA previa que o governo federal fornecesse os
computadores, ao tempo em que as redes municipais e estaduais fariam a preparação da
infraestrutura para funcionamento da internet sem fio. Sendo assim, das 300 (trezentas)
escolas selecionadas em todo o Brasil para a fase piloto, 10 (dez) estavam localizadas no
estado da Bahia e receberam os laptops entre os meses de agosto e setembro de 2010. Vale
destacar que o município de Riacho de Santana, Bahia1, lugar da pesquisa que ora
apresentamos, não está inserido entre estes dez municípios cujas escolas baianas foram
contempladas com o programa. A particularidade da rede municipal de Riacho de Santana no
contexto do PROUCA se deve ao fato do município ter aderido ao programa por iniciativa da
gestão da educação local, com intuito de contemplar uma sub-ação do Plano de Ações
Articuladas (PAR). Assim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), a prefeitura
realizou a compra de 1.500 laptops para serem distribuídos aos alunos da rede.
Embora a Secretaria Municipal de Educação tampouco as unidades escolares não
dispusessem até o presente momento desta pesquisa, de uma proposta curricular ou de um
documento de orientação curricular, as políticas na área de tecnologias digitais na Educação
são realidades na Rede Municipal, desde o ano de 2011, por meio da implementação do
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Em 2014, esta política se consolida
por meio do PROUCA com a efetivação de uma das ações e sub-ações do Plano de Ações
Articuladas (PAR). Em geral, a chegada dos laptops, de outros recursos pedagógicos e de
infraestrutura que muitas escolas têm recebido nos últimos anos, é resultado do fato do
município ter aderido ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e,
consequentemente, ao PAR que se constitui como instrumento de planejamento da política
educacional brasileira comandada pelo MEC. Para ter acesso a esse instrumento, o município
ou estado adere ao Compromisso Todos Pela Educação e se compromete a elaborar um
diagnóstico e uma série de objetivos para a rede de ensino local.
1

Riacho de Santana localiza-se na região Sudoeste da Bahia, limitando-se com a região Oeste, por isso, apresenta
traços ambientais, econômicos e culturais de ambas as áreas do estado. O município apresentou uma população
estimada de 35. 819 habitantes em 2014 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O Censo Escolar de 2014 revelou que o município apresentou 7. 494 alunos matriculados na educação
básica, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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O Plano de Metas e o PAR foram criados num momento crucial no qual os
debates no campo da educação convergiam para a necessidade de conseguir a melhoria do
ensino básico no Brasil, sendo a busca por uma qualidade nos processos de ensino e
aprendizagem, o motivo pelo qual as políticas educacionais têm se dirigido, nas últimas
décadas. A criação do PAR como estratégia de conseguir melhorar a educação, bem como a
criação do PROUCA no mesmo período, nos impulsionou a perguntar se este programa tem
contribuído para a melhoria da qualidade da educação na rede municipal de ensino de Riacho
de Santana, Bahia.
O interesse pelo referido assunto advém, sobretudo, de algumas experiências
profissionais no campo da educação. O exercício da docência nos ensinos Ensino
Fundamental e Médio, tanto na rede pública como particular, somado à coordenadoria local
da equipe que constitui o Núcleo de Inovação e Tecnologia da Secretaria Municipal de
Educação (SME) de Riacho de Santana, foram cruciais para despertar o interesse pelas
políticas em tecnologias educacionais. O envolvimento com a implantação do ProInfo e do
PROUCA, na rede municipal, foi ainda mais decisivo para nutrir o interesse pelo assunto.
Desde o ano de 2011, quando os primeiros laboratórios do ProInfo foram
montados nas escolas da rede municipal, a SME entendeu ser necessário instituir uma equipe
para coordenar o grupo de monitores que trabalharia em cada unidade escolar. Neste mesmo
ano, a convite da secretaria, proferimos uma palestra que explicitava a experiência pedagógica
que havíamos desenvolvido com alunos do ensino médio, através de um relato de experiência
relacionado ao uso de tecnologias digitais. Assim, surgiu o convite para compor a equipe que
coordenaria os monitores em tecnologias educacionais das instituições de ensino em 2012.
Daí nasce o envolvimento da pesquisadora com os programas desenvolvidos para o uso de
tecnologias, que vai se consolidar em 2014 e 2015 com a distribuição dos laptops do
PROUCA aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental em todas as escolas da rede.
Esta temática tem despertado o interesse de muitos pesquisadores por tratar-se de
um campo da política brasileira que resulta de um processo complexo de interesse social,
político e educacional e que vem se concretizando no contexto da singularidade das escolas
municipais de Riacho de Santana, Bahia. Embora o PROUCA tenha sido tema de outras
análises, desconhecemos pesquisas que o tenha investigado como uma sub-ação do PAR e,
sobretudo, abrindo debate para a qualidade da educação, sendo este um assunto polêmico,
subjetivo e merecedor de profundas análises.
Embora não seja um tema recente, a qualidade da educação tem sido um assunto
bastante discutido nas últimas décadas, visto que a maioria das escolas brasileiras não tem
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conseguido alcançar seus objetivos, o que equivale a um fracasso no rendimento escolar
(PARO, 2010). Os problemas referentes à qualidade incluem desde a insuficiência de recursos
e a gestão inadequada dos mesmos até às péssimas condições de trabalho dos educadores,
atribuindo também como causa e consequência das desigualdades sociais e regionais que
constituem cruciais motivos que corroboram o fracasso das políticas educacionais (AKKARI;
NOGUEIRA, 2007). Neste sentido, as propostas atuais da educação básica brasileira, de
financiamento, de programas de avaliação, de política de formação de professores, programas
para o uso das TICs, dentre outras medidas, foram implementadas com o objetivo de melhorar
a qualidade da educação básica.
Sabendo da diversidade de interpretações que o tema qualidade da educação
permite, optamos por conceber este assunto tendo como referência a pesquisa de Dourado,
Santos e Oliveira (2007) que agrega uma visão de qualidade levando em conta as dimensões
intraescolares e extraescolares. Entendermos que já não é mais possível limitar a análise da
educação com base na universalização do acesso ao ensino, nas disfunções no fluxo ao longo
da educação básica e muito menos por meio da generalização de sistemas de avaliação
baseados em testes padronizados.
Pensando nisso, Dourado, Santos e Oliveira (2007) defendem uma educação
articulada a diferentes dimensões e espaços da vida social dos sujeitos, sendo, ela própria, a
educação, elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas. Em acordo
com este pensar, o presente trabalho parte da perspectiva de que a qualidade da educação
perpassa pelos limites e possibilidades da dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e
política de uma dada sociedade.
Este debate insere-se no campo das políticas públicas, entendidas como
―construção político-social, produto da ação humana interessada‖ (GOMES, 2011, p. 22),
sendo, nesta perspectiva, ação e práticas discursivas dos sujeitos sociais. Vista desta forma, as
políticas públicas são realidades imateriais e incorpóreas, materializadas em construções
sociais, como leis e instituições (GOMES, 2011), bem como os programas de governo. Neste
sentido, a política pública, como objeto de disputa tem o poder como uma de suas condições
constitutivas, tendo seus objetivos expressos por meio do discurso. É no discurso e por meio
dele que podemos conhecer as políticas públicas e suas diferentes formas de materialização
(GOMES, 2011).
Dada esta concepção de política pública a qual nos identificamos, entendemos que
os programas educacionais para o uso de tecnologias digitais nas escolas, a exemplo do
ProInfo e do PROUCA, correspondem à materialização de uma política pública,
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desenvolvida, a partir das demandas sociais expressas no e por meio do discurso. Tais
demandas estão relacionadas à inclusão digital, sendo esta uma questão de interesse social,
econômica e política, entendida como prorrogativa necessária para as pessoas se inserirem
tanto numa sociedade tecnologicamente avançada como no mercado de trabalho que exige
mão de obra cada vez mais qualificada frente ao domínio dos recursos tecnológicos digitais.
Estas demandas estão também relacionadas ao interesse social, econômico e político em prol
da qualidade da educação, cujo discurso é fortalecido nas últimas décadas do século XX,
entendida como condição essencial para o desenvolvimento dos países.
Desta última demanda realizamos o recorte desta pesquisa que, por sua vez,
vincula-se às políticas públicas educacionais no âmbito das tecnologias digitais,
desenvolvidas para a melhoria da qualidade da educação. Ao analisar os documentos oficiais
que orientam a educação no Brasil e mais especificamente as leis e diretrizes do ProInfo e
PROUCA, focamos o nosso interesse sobre os discursos em torno dos atuais programas
educacionais para o uso de tecnologias digitais e o que se esperam destes programas para a
melhoria da qualidade da educação.
Dada a relevância deste debate, nos interessamos em analisar se o Programa Um
Computador por Aluno (PROUCA), contribui para a qualidade da educação na rede municipal
de ensino de Riacho de Santana, Bahia. O desdobramento desta finalidade pode ser expresso
pelos seguintes objetivos específicos: analisar as concepções e discursos sobre a importância
das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação; investigar como o PROUCA se
torna uma sub-ação do PAR na rede municipal de ensino de Riacho de Santana, Bahia;
analisar os discursos dos sujeitos envolvidos com o PROUCA nas escolas municipais de
Riacho de Santana, Bahia; analisar os discursos oficiais e suas concepções sobre qualidade da
educação.
Para que possamos alcançar os objetivos propostos neste estudo, organizamos os
pressupostos teóricos na perspectiva dos postulados do filósofo francês Michel Foucault,
tendo como alicerce as noções arqueológicas de formação das modalidades enunciativas,
formação do objeto e dos conceitos. Na investigação dos discursos está presente a análise das
relações de saber-poder e das vontades de verdades que orientam a implantação de políticas
educacionais criando programas de governos voltados para a utilização de tecnologias digitais
nos espaços escolares.
O alicerce teórico de análise sustentada na perspectiva foucaultiana tem sido
utilizado em estudos vinculados ao campo da educação. De acordo com Veiga-Neto (2005, p.
17-18), a partir de Foucault, é possível compreender ―a escola como uma edificante dobradiça
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capaz de articular os poderes que aí circulam com os saberes que a informam e aí ensinam‖.
Embora Foucault não tivesse oferecido propostas específicas para a pesquisa em educação, a
Arqueologia foucaultiana, oferece sugestões sobre como a pesquisa deveria ser feita, sem
defender teorias ou métodos que devessem ser, obrigatoriamente, adotados. Assim, o estudo
de Foucault para a pesquisa em educação, sobretudo das políticas, abre um leque de
possibilidades que permite pensar a relação entre a política para o uso de tecnologias e a
qualidade da educação, conforme anuncia a presente análise.
O primeiro capítulo desta análise, intitulado ―Aspectos teóricos e metodológicos:
o lócus e o corpus da pesquisa‖ implica na constituição dos percursos teóricos e de análise
nos quais pretendemos caracterizar o ambiente, os instrumentos e procedimentos usados para
a pesquisa. Nesta seção intencionamos justificar a escolha do município de Riacho de Santana
e o cenário educacional que favoreceu o desenvolvimento do PROUCA, bem como os
motivos que nos conduziram à escolha do material de análise e dos sujeitos da pesquisa.
Aqui, também, descrevemos os procedimentos de análise, fundamentados nas
regras de formação do discurso tendo como base as direções apontadas por Foucault (2004)
no livro A Arqueologia do Saber. É n‘Arqueologia, que Foucault descreve os caminhos que
revelam as regularidades que moldam o discurso, sendo estes caminhos, a formação dos
objetos, a formação das modalidades enunciativas e a formação dos conceitos, que nos
levaram a discutir como o objeto apareceu e pode ser descrito, quem pode falar do objeto e
quais relações o objeto estabelece com outros objetos, formando novos conceitos.
O segundo capítulo discute as condições históricas que motivaram a criação da
política de governo que incentiva a utilização das TICs nos espaços escolares. A intenção é
conduzir o leitor ao objeto de análise e ver o objeto aparecer num texto que descreve,
brevemente, os objetivos da política e o quê os discursos oficiais relevam sobre alguns
programas de governo criados para a melhoria da qualidade na educação, enfatizando o
ProInfo e o PROUCA. Este capítulo traz consigo uma abordagem sobre os enunciados
expressos em documentos oficiais que legitimam estes dois programas de governo, bem como
nos discursos dos enunciadores, sujeitos da pesquisa, envolvidos com o PROUCA na
educação de Riacho de Santana-Bahia.
O terceiro capítulo versa sobre a relação do objeto com outras estratégias políticas
que remetem ao campo da educação. O texto descreve que além das TICs existem outros
dispositivos de poder operados pelo Estado para manutenção do seu controle. Discorremos e
problematizamos sobre o uso pedagógico das tecnologias digitais e sua relação com a
qualidade da educação, apresentando, para tanto, discursos e concepções sobre o que significa
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educação de qualidade, segundo os documentos oficiais, organizações internacionais e os
pesquisadores. Pensando na relação do PROUCA com o PAR na educação de Riacho de
Santana, Bahia, o texto discorre, brevemente, sobre o plano, na perspectiva do discurso oficial
e de sujeitos da pesquisa.
Muito embora, o segundo e terceiro capítulos venham nos conduzindo ao alcance
dos objetivos traçados, é no quarto e último capítulo, intitulado ―O Programa Um
Computador Por Aluno (PROUCA) e a qualidade da educação na rede municipal de Riacho
de Santana-Bahia” que buscamos evidenciar, com mais detalhes, a organização do campo dos
enunciados, seguindo as regras de formação dos discursos. Nesta direção, o texto também
conduziu sobre a organização da gestão municipal frente à política que fomenta o uso de
tecnologias na escola e sobre os sentidos atribuídos pelos sujeitos em relação ao objeto.
Esperamos que a leitura dessa dissertação possa contribuir de forma significativa
para o campo de conhecimento ao qual esta pesquisa está vinculada, uma vez que a mesma
oferece possibilidades de reflexão crítica sobre as distâncias existentes entre os discursos e as
ações planejadas para a implantação e desenvolvimentos das políticas educacionais para o uso
de tecnologias.
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1 ABORDAGEM TEÓRICA E METODOLÓGICA: O LÓCUS, O CORPUS E OS
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Este primeiro capítulo aborda os percursos teóricos, procedimentais e de análise
da pesquisa que visa analisar se o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) contribui
para a qualidade da educação na rede municipal de ensino de Riacho de Santana, Bahia. O
texto preocupou-se em abordar a perspectiva teórica adotada, definir o lócus e o corpus de
análise, sujeitos e procedimentos da investigação, atribuindo à pesquisa um caráter científico.
As descrições e análises encontradas no texto desta dissertação foram
influenciadas pelos caminhos mostrados por Michel Foucault em seus postulados e
teorizações. Os estudos do filósofo francês sobre o discurso, o saber e o poder inovaram o
campo reflexivo das Ciências Humanas e influenciaram a pesquisa educacional por
oferecerem aos pesquisadores uma perspectiva crítica, alicerçada numa teoria original sobre a
relação saber-poder.
Falamos em postulados ou teorizações foucaultianas e não em método ou teoria.
De acordo com Veiga-Neto (2005), não existe um método e nem uma teoria foucaultiana, mas
um conjunto de procedimentos de investigação e análise, sem preocupações com regras ou
com proposições logicamente encadeadas. Foucault não teria oferecido novas diretrizes
específicas para a pesquisa em educação, embora talvez tivesse apresentado sugestões sobre
como a pesquisa poderia ser feita (MARSHALL, 2008), mostrando ferramentas para a análise
que inspiram abordagens históricas, sociológicas e filosóficas, fundamentais para que
possamos traçar algumas linhas na educação.
Analisar um objeto a partir desta perspectiva não é tarefa fácil por tratar-se de
textos densos e complexos, no entanto, nos esforçamos para relacionar os conceitos presentes
no arcabouço filosófico de Foucault, com a área da política em educação. Selecionamos, para
tanto, alguns livros contidos na ampla obra de Foucault. Esta pesquisa, portanto, está
fundamentada na obra A Arqueologia do Saber, um livro de 1968, onde Foucault detalha
como se estabeleceu seus procedimentos de análise, explicando à comunidade científica, a
maneira pela qual desenvolveu suas pesquisas expressas nas obras A História da Loucura, o
Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas, assim, A Arqueologia do Saber tornou-se
um livro muito utilizado para as pesquisas baseadas nos postulados foucaultianos.
Contudo, não é um livro de metodologia científica, a arqueologia procura
determinar como as regras de formação do discurso podem estar ligadas a sistemas não
discursivos, procurando definir formas específicas de articulação. Nesse livro, voltamos as

20

nossas atenções para as regras de Formação dos Objetos, Formação das Modalidades
Enunciativas e a Formação dos Conceitos. Nas regras de formação dos objetos, Foucault
(2004) nos questiona sobre a existência dos objetos e nos mostra o caminho para
estabelecermos as condições que fizeram com que o objeto viesse a existir, ou seja, condições
para que pudéssemos descrever alguma coisa sobre ele numa determinada época. Na
formação das modalidades enunciativas, Foucault, nos questiona sobre o estatuto do sujeito
que fala, sobre os lugares institucionais de onde o sujeito fala e sobre a posição ocupada pelo
sujeito na enunciação. Mas além dessas regras, é necessário também, pensar no campo aberto
de relações onde os objetos e sujeitos enunciadores coexistem pelas práticas discursivas,
formando diversos conceitos.
Para além d‘ Arqueologia, inspiramo-nos ainda no livro A Ordem do Discurso,
que corresponde à famosa aula inaugural de Michel Foucault no College de France em 1970.
Nesta obra, Foucault discute a relação entre os discursos e os poderes que os permeiam,
descrevendo os procedimentos externos e internos que controlam os discursos numa dada
sociedade e numa certa época. Em A Microfísica do Poder e no artigo o Sujeito e o Poder,
buscamos a concepção foucaultiana sobre o poder que, rejeitado do aparelho do Estado, não é
visto como aspecto repressivo, mas sim, como elemento disciplinador e normalizador. Além
disso, encontramos nestas referências um debate peculiar e inovador que entende o saber
como dispositivo político encontrando, na sua relação com o poder, condições para o controle
do saber e manutenção do poder numa relação entre os sujeitos e entre o sujeito e sua
subjetividade.
A questão do poder é amplamente discutida por Foucault de modo diferente da
concepção marxista, porque, segundo o filósofo, o poder não é uma exclusividade do Estado
ou das instituições. Trata-se de um poder mantido entre as relações em todas as instâncias da
vida e em cada pessoa e, por isso, ninguém está isento dele. Diferentemente da abordagem
tradicional, Foucault não considera o poder como algo repressor, mas também criador de
verdades e de saberes, imbuído na subjetivação do sujeito.
A obra de Foucault costuma ser agrupada por estudiosos e comentaristas seguindo
três fases usualmente identificadas: arqueologia, genealogia e ética. Na arqueologia, Foucault
chama atenção para as partes que muitas vezes são consideradas insignificantes no discurso,
articulando as práticas discursivas ao que o filósofo denomina de práticas não-discursivas que
são aqueles enunciados esquecidos ou escondidos pelas condições econômicas, sociais,
políticas e culturais de uma sociedade. Para além da arqueologia, há também o enfoque
genealógico no qual Foucault atribui a relação saber-poder, ao acreditar que numa relação de
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poder há uma correlativa com o campo do saber que constitui ao mesmo tempo relações de
poder (YAZBEK, 2014). Portanto, é na fase genealógica que Foucault passa a discutir a
relação entre o saber e o poder. Nas fases arqueológica e genealógica, ou arquegenealógica,
Foucault discute a verdade, centrada no discurso científico e nas instituições que a produzem,
sendo utilizada tanto pela produção econômica quanto pelo poder político e difundida por
meio das instâncias educativas pela informação (REVEL, 2005).
A obra de Foucault nos convida a observar a vontade de verdade que está por traz
da política na educação, não com interesse de lastimar ou acusar a política, mas sim para
compreendê-la em sua positividade e naquilo que ela é capaz de produzir em termos de
efeitos. A vontade de verdade sofre resistência produzindo novos saberes em um jogo de
forças e interesses que se desenvolvem em rede, contrariando, deste modo, a antiga concepção
que identificava o Estado como fonte central de um poder exclusivamente negativo e
essencialmente repressivo.
Acreditamos que a partir da perspectiva do discurso, é possível traçar um caminho
para uma percepção mais aprofundada dos limites ou consequências das reformas
educacionais que vêm buscando gerenciar a educação com base em discursos relativos à
qualidade da educação no país (PIZZI; VIEIRA; GARCIA; HYPOLITO et al., 2009). Em
Foucault, ―o discurso designa um conjunto de enunciados que podem pertencer a campos
diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, regras de funcionamento comuns‖ (REVEL,
2005, p. 37).
Segundo Castells (2005), a política educacional é central nos aspectos político,
econômico, social, cultural. Analisá-la a partir dos discursos é apreciar as disputas, os embates
e conflitos entre os discursos dos sujeitos envolvidos (MAINARDES, FERREIRA, TELLO,
2013). Nesta perspectiva analítica, os discursos são tratados como práticas que determinam a
historicidade dos enunciados, ao conceber o enunciado como acontecimento.
O discurso que aponta o reconhecimento das tecnologias digitais na sala de aula
como instrumentos capazes de facilitar o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem nas escolas e, consequentemente, como instrumentos capazes de promover a
qualidade da educação, contempla os documentos oficiais do governo brasileiro que
encontraram no discurso científico um apoio privilegiado, tornando, desse modo, uma
vontade de verdade. Esta vontade de verdade anuncia que, apesar de a escola continuar
dependente da ―sala de aula, do quadro, dos cadernos, as mudanças tecnológicas terão um
impacto cada vez maior na educação escolar e na vida cotidiana‖ (LIBÂNEO, 2010, p. 40) e
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por isso o uso de tecnologias digitais na educação favorece ao processo de ensinoaprendizagem.
Há, portanto, uma regra estabelecendo que o uso pedagógico de tecnologias
digitais contribui para a melhoria da qualidade da educação, o que orienta a implantação de
programas educacionais como o PROUCA. A regra não é apenas uma questão linguística ou
formal, mas reproduz um certo número de cisões historicamente determinadas, próprias de um
período particular, possuindo uma função reguladora por meio de produção de saberes, de
estratégias e práticas (REVEL, 2005, p. 37). Neste sentido, existe uma regularidade discursiva
na sociedade da época que possui uma produção de saberes, de estratégias e de práticas
tomando como verdade que a inserção destas tecnologias às escolas públicas representa um
passo promissor para a efetivação da tão almejada ―qualidade educacional‖.
Com base nesta vontade de verdade, o governo brasileiro não tem medido
esforços para constituir políticas públicas neste sentido e materializar estas políticas por meio
de programas como o PROUCA. Pensando nisso, pretendemos, nesta dissertação, analisar as
concepções e discursos sobre a importância das Tecnologias da Informação e Comunicação;
investigar como o PROUCA se torna uma sub-ação do PAR na rede municipal de ensino de
Riacho de Santana, Bahia; analisar os discursos dos sujeitos envolvidos com o PROUCA nas
escolas municipais de Riacho de Santana, Bahia e analisar discursos sobre qualidade da
educação.

1.1Caracterizando o objeto de investigação

O objeto de investigação desta pesquisa é o Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA), um projeto adaptado e desenvolvido pelo governo brasileiro, tendo como
referência o projeto One Laptop per Child (OLPC), criado em 2005, por um grupo de
pesquisadores norte-americanos, liderado por Nicholas Negroponte, diretor do Massachussets
Institue of Technology (MIT). Com o objetivo de fomentar o uso pedagógico das Tecnologias
da Informação e Comunicação TICs aos estudantes do ensino básico do mundo inteiro,
acreditando, com isso, melhorar o processo de aprendizagem destes sujeitos, a proposta foi
apresentada ao governo brasileiro por ocasião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na
Suíça, em janeiro de 20052.

2

Informações adquiridas por meio do site http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Brazil, acessado em 16 de janeiro de
2016.
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Seduzido pela inovação da proposta, o governo brasileiro adotou o Programa Um
Computador por Aluno (UCA) que trouxe consigo profundas transformações e grandes
promessas. Um dos primeiros resultados dessa decisão foi a constituição, no meio acadêmico,
do primeiro Grupo de Trabalho (GT-UCA), na Universidade de São Paulo (USP), já em 2006,
reunindo vários estudiosos que, progressivamente, foram desenhando o Projeto, seus
objetivos e formato de implementação (LAVINAS; VEIGA, 2013).
Em 2007, iniciou-se a primeira fase do Projeto UCA, em cinco cidades brasileiras:
Piraí (RJ), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Brasília (DF) e São Paulo (SP). ―Em cada uma,
foi indicada uma escola para acolher o experimento e todos os seus alunos foram
contemplados com um protótipo de laptop educacional, cedido gratuitamente pelos
fabricantes‖ (LAVINAS; VEIGA, 2013, p. 549). Daí nasceu o PROUCA, criado,
oficialmente, em dezembro de 2009 pela Medida Provisória nº 472 (BRASIL, 2009),
posteriormente, convertida na Lei nº 12.249, em 10 de junho de 2010, alicerçado à
Presidência da República e sob responsabilidade do MEC e da Secretaria Especial de
Educação à Distância (SEED).
Em 2010, depois que a Medida Provisória, nº 472, foi transformada na Lei nº
12.249, uma segunda fase teve início, estendendo o programa a 300 cidades espalhadas pelo
país, participando somente uma escola por município. Desta fase, foram distribuídos
aproximadamente 150 mil laptops UCA. Uma terceira etapa, denominada UCA - Total, foi
constituída, selecionando seis municípios de todas as regiões do país, Tiradentes (MG-SE),
Santa Cecília do Pavão (PR-S), Terenos (MS-CO), Barra dos Coqueiros (SE-NE), São João
da Ponta (PA-N) e Caetés (PE-NE), totalizando pouco mais de 10 mil alunos dos ensinos
Fundamental e Médio (LAVINAS; VEIGA, 2013).
No estado da Bahia, somente 10 (dez) escolas foram contempladas com o
PROUCA na segunda fase. Estas 10 escolas se inserem no total das 300 (trezentas) unidades
escolares escolhidas pelo MEC para experimentar o programa no qual os governos
municipais, responsáveis pelo ensino fundamental, foram incumbidos de mobilizar as suas
secretarias de educação para organizar as escolas a fim de implantar o projeto. No quadro
abaixo, elencamos a relação dos municípios baianos favorecidos.
Quadro 01: Relação de Escolas na Bahia contempladas com o PROUCA

Escola UCA

Cidade

Escola Municipal Maria Antonieta Alfarano
Salvador
Colégio Estadual Lindemberg Cardoso
Salvador
Escola Municipal Prédio Escolar Argentina Gandu

Região
Capital
Capital
Baixo-Sul
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Castelo Branco
Escola Estadual Padre Carlos Salério
Escola Estadual Júlia Montenegro Magalhães
Colégio Estadual Professor Dásio José de Souza
Escola Agrotécnica Dr. Francisco M. da Silva

Itabuna
Cícero Dantas

Sul
Semiárido

Escola Municipal Duque de Caxias

Candeias
Feira
Santana
Irecê

Metropolitana
de Sertão

Escola Municipal Jesus Bom Pastor

Barro Preto

Escola Municipal Prof. Edgar Santos

São Sebastião Metropolitana
do Passé

Chapada
Setentrional
Sul

Fonte: Pretto; Coelho; Almeida, 2011.

Riacho de Santana não se insere neste quadro, fazendo parte do conjunto de
municípios, cuja prefeitura entrou em contato, diretamente, com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e efetivou a compra dos equipamentos com recursos
próprios. Este aspecto demonstra a peculiaridade deste município frente ao objeto de estudo
desta pesquisa o que também justifica a escolha por este lócus. Em 2012, com recursos do
próprio município, a gestão local efetivou a compra de 1.500 laptops, contabilizando um valor
de 576.000,00 (Quinhentos e setenta e seis mil reais). Do total apresentado, foram
distribuídos, em 2014, 980 laptops envolvendo alunos, professores atuando em sala de aula e
coordenadores pedagógicos. Em 2015, a meta seria distribuir os 520 laptops restantes aos
novos alunos do sexto ano matriculados. A adesão ao programa justifica-se pelo interesse da
gestão cumprir uma ação do Plano de Ações Articuladas (PAR).
Figura 1: Modelo do Laptop distribuído aos alunos das escolas municipais de Riacho de
Santana-Bahia.

Fonte: Arquivo fotográfico da SME
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Assim, a gestão municipal articulada ao governo federal, por meio do PAR,
investiu na compra e distribuição dos laptops aos alunos das escolas públicas do ensino
fundamental do município, no propósito de garantir ―um computador por aluno‖ apoiando-se
na ideia de que a disseminação do laptop educacional com acesso à internet pode ser uma
poderosa ferramenta de inclusão digital e melhoria da qualidade da educação. Considerando o
propósito de melhorar a qualidade da educação a partir do uso do equipamento digital, foi o
que nos motivou a investigar o objeto acima descrito, nos perguntando se o PROUCA
contribui para a qualidade da educação na rede municipal de ensino de Riacho de Santana,
Bahia.
A educação entendida como apropriação da cultura produzida historicamente e
condição indispensável para que o sujeito, a partir da apropriação do saber, construa sua
própria história social e cultural (PARO, 2010; 2011), é a concepção que nos orienta. Soma-se
a este pensar a educação vista como prática social, constitutiva e constituinte das relações
sociais mais amplas, considerando os embates e processos em disputa que traduzem distintas
concepções de homem, mundo e sociedade (DOURADO, 2007). Vista sob este ângulo,
entendemos que as políticas educacionais das últimas décadas declaram-se como um projeto
das intenções de um determinado governo (DOHERTY, 2008) com natureza e características
próprias, mas que, no âmbito da gestão ―tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos
métodos, técnicas e princípios da administração empresarial, devido à sua especificidade e aos
fins a serem alcançados‖ (DOURADO, 2007, p. 924).
A qualidade da educação, por sua vez, tem sido objeto de análise de muitas
pesquisas na área educacional, as quais têm nos revelado tratar-se de um conceito
polissêmico, uma vez que traz, implícita, muitas significações (DOURADO; SANTOS;
OLIVEIRA, 2007). As múltiplas significações acontecem porque a educação escolar é
bastante dinâmica e extrapola uma ordenação intencional, oficialmente instituída, onde as
condutas dos indivíduos e grupos se misturam em suas contradições, antagonismos, intenções,
expectativas, costumes, cujas características não podem ser previstas pelas determinações
oficiais (PARO, 2011).
Pensando nesta imprevisibilidade, problematizamos o debate relacionando o uso
pedagógico das tecnologias digitais com a premissa imbuída nos discursos em torno da
qualidade da educação. Tal relação discursiva é amparada pelos documentos oficiais que
acreditam na possibilidade de que a ―imersão tecnológica da escola propicia o
desenvolvimento de uma cultura digital, na qual os alunos têm suas possibilidades de
aprendizagem ampliadas‖ (BRASIL, 2010, p.16).
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Esta relação nos conduz a refletir sobre os elementos imprevisíveis que
caracterizam um grupo social como a escola, tais como as condutas individuais e coletivas, as
rotinas, costumes, valores e situações socioeconômicas, que perpassam as relações sociais
internas e externas ao ambiente escolar, interferindo nos processos e, consequentemente, nos
resultados dos trabalhos desenvolvidos. Neste sentido Dourado, Santos e Oliveira (2007, p.3)
afirmam que:
Os conceitos, as concepções e as representações sobre o que vem a ser uma
educação de qualidade alteram-se no tempo e espaço, especialmente se
considerarmos as transformações mais prementes da sociedade contemporânea, dada
as novas demandas e exigências sociais, decorrentes das alterações que embasam a
reestruturação produtiva em curso.

Nesta perspectiva, pensar sobre a qualidade da educação, extrapola a imersão
tecnológica da escola e extrapola, também, a ordenação intencional instituída pelos
documentos oficiais o que nos permite evidenciar, ―de certo modo, a complexidade do
processo educativo em suas múltiplas determinações‖ (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS,
2007), bem como a necessidade de verificar a relação existente entre o trabalho pedagógico na
sala de aula com o trabalho da gestão escolar e da gestão da educação no sentido amplo,
sendo esta última, a desenvolvedora das políticas públicas educacionais.
No entanto, dentro da sua concepção de qualidade, o Governo Federal vem
desenvolvendo programas de governo que, a partir dos resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), espera sanar as dificuldades educacionais do
Brasil quando o assunto se refere à ausência de qualidade. Neste cenário, destacam-se os
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o PAR que se tornaram as principais ações
no contexto dos municípios. O IDEB foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2007 e, segundo o texto que o anuncia no
site3 oficial do Inep, este instrumento representa a iniciativa de reunir em um só indicador,
dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação que é o fluxo escolar e as
médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados sobre
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, na Prova Brasil e Sistema Avaliação da
Educação Básica (SAEB).

3

Informações adquiridas através do site http://portal.inep.gov.br
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1.2 O lócus da pesquisa

A escolha do município de Riacho de Santana como lócus da pesquisa justifica-se
pela relação profissional e de pertencimento da pesquisadora com o município analisado, mas,
principalmente, porque o objeto posto em suspensão alcançou a rede deste município para
contemplar uma ação do Plano de Ações Articuladas (PAR) e, neste sentido, Riacho de
Santana, apresenta especificidades relevantes, merecedoras de análises.
Riacho de Santana é um município que está localizado na região Sudoeste da
Bahia, limitando-se com a região Oeste deste estado. Encontra-se na zona fisiográfica do
Médio São Francisco, situado no Vale do Rio São Francisco, por fazer parte desta bacia
hidrográfica, mas não é banhado pelo rio. Limita-se com os municípios de Matina, Igaporã,
Macaúbas, Bom Jesus da Lapa e Palmas de Monte Alto. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o município abrange uma área 2.698 Km2 e dista-se da sede
para a Capital do estado 846 quilômetros. De acordo com os resultados do Censo de 2010,
Riacho de Santana abriga uma população de 30. 646 habitantes e estima-se que em 2014 a
população absoluta era de 35. 819 habitantes.
Tabela 01. População do Município de Riacho de Santana – Bahia
Nome
do
Município

População
Absoluta
(2010)
30. 646

Total
Homens

de

Total
de
Mulheres

Riacho
de
15. 594
15. 052
Santana
Fonte: IBGE – Censo 2010. Quadro organizado pela autora

População
Urbana

População
Rural

13. 096

17.555

População
Estimada
(2014)
35. 819

Considerando que a presente pesquisa se insere no campo das políticas
educacionais, coube aqui apontar alguns dados que caracterizam o perfil educacional de
Riacho de Santana, que faz parte do Núcleo Regional de Educação 02 no Território do Velho
Chico. Esta localização considera a divisão territorial da educação realizada em 2015 pela
atual gestão da Secretaria Estadual de Educação.4
A rede municipal apresentou um total de 23 (vinte e três) unidades escolares em
atividade no ano de 2015, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental na modalidade
regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com o Censo de
2014, a rede municipal apresentou um total de 5. 573 alunos e 347 docentes. Além da rede
municipal, Riacho de Santana dispõe de um (01) Colégio da rede estadual para o Ensino
4

As informações que constituem este quadro, revelam ao leitor os aspectos relevantes do lócus, que foram
adquiridas junto à Secretaria Municipal de Educação e nas páginas virtuais oficiais como qedu.org.br e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Médio, duas (02) escolas particulares para Educação Infantil e Ensino Fundamental sendo que
uma delas também dispõe de Ensino Médio. Insere-se nesse quadro, uma escola filantrópica
de Ensinos Fundamental e Médio.
Estamos enfatizando, nesta dissertação, apenas a rede municipal, haja vista que o
objeto em questão desta análise envolve somente as séries finais do Ensino Fundamental desta
rede, o que justifica a preocupação em destacarmos os dados populacionais e resultados de
indicadores nacionais da rede pública municipal. A tabela abaixo mostra o quantitativo
municipal de alunos, de acordo com o censo escolar de 2013 e 2014, totalizando,
respectivamente, 5.616 e 5.573 alunos matriculados.

Tabela 02: Quantidade de alunos matriculados na Rede Municipal de Educação
Modalidade
Educação Infantil
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Educação de Jovens e Adultos (Ensino
Fundamental)
Total

Matrícula 2013
799 alunos
2. 110 alunos
2. 540 alunos

Matrícula 2014
647 alunos
2.528 alunos
2.214 alunos

167 alunos

184 alunos

5.616

5.573

Fonte: Censo Escolar. Quadro organizado pela autora

Dos 24 (vinte e quatro) estabelecimentos da rede municipal, 13 (treze) são
colégios que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, 02 (dois) estão localizados na
sede do município e os outros 11 (onze) no campo, situados em distritos e vilarejos. Para
desenvolvermos nosso processo investigativo, optamos por uma das duas escolas situadas na
sede do município, denominada aqui de Colégio Municipal, apenas. A escolha pelo Colégio
Municipal justifica-se por apresentar o maior número de alunos e professores de toda rede,
totalizando 679 alunos matriculados em 2015, 42 professores e 03 monitores. Trata-se de uma
instituição de Ensino Fundamental I e II fundada ao final da década de 1990.
Outro fator crucial que justifica a escolha por esta escola, refere-se às
características da sua população estudantil. A unidade agrega um grupo bastante heterogêneo
formado por alunos filhos de comerciantes, agricultores, funcionários públicos, autônomos e
desempregados, provenientes dos diferentes bairros da cidade e do campo. Os alunos oriundos
do campo têm acesso à escola por meio do transporte escolar. Neste sentido, a escola é
composta por diferentes realidades culturais e sociais. Não negamos o fato das demais
unidades escolares apresentarem esta característica, contudo, nesta, especialmente, a
quantidade de alunos é maior, apresentando maior diversidade.
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O Colégio Municipal escolhido funciona desde 1997, possui 865 m² de área
construída e 3.656 m² de área livre. A área construída é dividida em dois pisos com 16 salas
de aula distribuídas em ambos os pisos. No primeiro piso há 02 pátios, um aberto e outro
coberto, áreas abertas, auditório com capacidade para 200 (duzentos) pessoas, biblioteca,
cozinha com refeitório, sala da diretoria, com banheiro específico, sala de professores com
banheiro específico, sala da secretaria, quadra poliesportiva, banheiros masculino e feminino
para alunos, sala multifuncional. No segundo piso há uma sala de informática com 15
computadores do ProInfo e demais salas de aulas.
Quanto à equipe gestora, esta é constituída por uma diretora, uma vice-diretora,
duas coordenadoras pedagógicas e uma secretária. A limpeza, a manutenção e a segurança do
colégio são realizadas por funcionários contratados pela prefeitura. No Projeto Político
Pedagógico (PPP) do colégio, esta equipe gestora acredita constituir-se uma gestão
democrática. Como em toda rede municipal, esta equipe é formada por indicação política, não
havendo, portanto, eleições para escolha de direção. Mas, para amenizar a falta de muitos
pressupostos da democracia, a instituição conta com o Conselho Escolar, concebendo-o como
um órgão de deliberação coletiva, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e vinculado à
Secretaria Municipal de Educação.
Em contato com a equipe gestora, a diretora permitiu o nosso acesso ao PPP desta
unidade cujo texto foi escrito em 2010. O Colégio concebe o PPP como documento que
configura a sua identidade e que apresenta os pressupostos que definem as medidas, as
finalidades educativas e as diretrizes gerais da sua proposta pedagógica. De acordo com seu
PPP, o Colégio pretende assegurar uma educação de qualidade para uma comunidade
heterogênea que busca na escola um meio de ascensão social e cultural. Neste sentido, o
documento de 2010 é um referencial que apresenta como missão ―ser um espaço responsável
pelo prosseguimento da formação integral do indivíduo, com vistas à melhoria da qualidade
de vida, desenvolvendo ações que valorizem e ampliem a cultura e o conhecimento‖ (PPP,
2010, p. 10).
As duas turmas de sexto ano do Colégio Municipal foram contempladas com o
PROUCA em 2014 e, por conseguinte, essas turmas se encontravam em 2015 no sétimo ano,
quando desenvolvemos a pesquisa. Dentre as duas, optamos pela turma do sétimo ano A que
possui 26 discentes, sendo esta, uma escolha aleatória. Neste sentido, os professores
escolhidos foram os mesmos que trabalharam com a turma em 2014 e em 2015, que somados
com a direção, a coordenadora pedagógica da escola e representante da secretaria municipal
de educação, constituíram os sujeitos envolvidos.
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1.3 O corpus da pesquisa
O corpus da pesquisa envolveu um conjunto de discursos oficiais, encontrados em
documentos como Leis, Decretos, Diretrizes, resultados de pesquisas e textos de orientação
que formalizam os discursos em torno do uso de tecnologias digitais na educação e em torno
da qualidade da educação. O corpus envolveu também os discursos científicos legitimados em
livros, artigos, teses e dissertações publicadas tanto na modalidade impressa quanto online,
disponível em sites oficiais e não oficiais na internet. Tais publicações contemplaram o
levantamento do referencial teórico.
Além desses elementos, buscamos os discursos dos sujeitos envolvidos
diretamente com o PROUCA no Colégio Municipal. Para tanto, optamos por entrevistas e
aplicação de questionários, sendo estes os procedimentos pelos quais buscamos informações
para a análise, além do levantamento bibliográfico e documental.
Durante o desenvolvimento desta pesquisa, empreendemos esforços em busca de
informações oficiais sobre o PROUCA por meio do site5 oficial que estava disponível no
ambiente virtual, a internet, até o ano de 2014, quando tivemos em setembro deste ano nosso
último acesso. Porém, ao longo do primeiro semestre de 2015, nossa tentativa de acessar ao
site oficial do PROUCA foi frustrada devido ao ambiente ter sido retirado do sistema e,
portanto, o site não está mais disponível.
Os materiais iniciais aos quais tivemos acesso foram informações dispersas nos
ambientes virtuais, como blogs de notícias dos participantes do então denominado Projeto
Piloto UCA, textos em formato de apresentações eletrônicas produzidos pelo MEC e pela
Secretaria de Educação à Distância (SEED), além de algumas portarias designando as
comissões responsáveis pela elaboração e pelo acompanhamento das fases iniciais do projeto.
Localizamos, também na internet, a Portaria n.8, de 19 de março de 2007, relativa
à composição do grupo de trabalho com o objetivo de assessorar pedagogicamente a
elaboração do documento básico do Projeto Um Computador por Aluno (UCA), bem como
realizar o acompanhamento e a avaliação das experiências iniciais a serem implantadas. A
Portaria nº 85, de 16 de Junho de 2008, substituiu o documento de 2007 anunciando
mudanças na composição do grupo de trabalho e ampliando as atribuições desse grupo.
Na busca pela constituição de nosso corpus, podemos afirmar que o principal
documento que dispúnhamos trata-se da Lei nº 12.249, de 10 de junho de 2010, que institui a
4

O site oficial é www.prouca.com acessado em 21 de Abril de 2014. Em 2015 este site foi retirado do ar por
motivos desconhecidos.
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criação do PROUCA e encontra disposta no site do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação (FNDE)6. No entanto, acessado o ambiente virtual do FNDE, obtivemos a
informação de que o PROUCA não é mais um programa em desenvolvimento. Ao acessar as
perguntas mais frequentes sobre o PROUCA através do site do FNDE até o dia 30 de Junho
de 2015, visualizamos a informação de que o programa não existe mais e que as prefeituras
terão que aderir ao ProInfo para conseguir computadores para as escolas municipais.
Constituindo os documentos principais de análise, temos o caderno produzido
pelo Conselho dos Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, da série
Avaliação de Políticas Públicas 01, denominado ―Um computador por aluno: a experiência
brasileira‖; as Diretrizes do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, publicadas pelo
Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Educação à Distância (SEED), em julho
de 1997; a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, que institui o Programa Um Computador
por Aluno (PROUCA) e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso
Educacional (RECOMPE); e o relatório produzido pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia da
Secretaria Municipal de Educação de Riacho de Santana, Bahia.
Como documentos secundários, utilizamos o Plano de Desenvolvimento da
Educação: Razões, Princípios e Programas (PDE de 2007) como documento do Governo
Federal; as Orientações para Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos
Municípios (2011-2014) e o Novo Plano Nacional de Educação (2014-2024). A
documentação necessária ao processo de análise foi coletada junto ao site do Ministério da
Educação (MEC), no Sistema de Monitoramento e Controle do MEC (SIMEC) - Módulo
PAR e na Secretaria Municipal de Educação do Município. No conjunto destes documentos,
utilizamos também o Projeto Político Pedagógico do Colégio Municipal e o Relatório
produzido pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação de
Riacho de Santana, Bahia.
Quadro 02: Síntese dos Documentos Oficiais Selecionados
Documentos Principais

Documentos Secundários

Conselho dos Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica da Câmara dos Deputados, da
série Avaliação de Políticas Públicas 01,
denominado ―Um computador por aluno: a
experiência brasileira‖.
Diretrizes do Programa Nacional de
Tecnologia Educacional publicadas pelo
Ministério da Educação (MEC) e pela

Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões,
Princípios e Programas (PDE de 2007).

6

Orientações para Elaboração do Plano de Ações
Articuladas (PAR) dos Municípios (2011-2014).

O site oficial do FNDE é www.fnde.gov.br acessado em 22 de Maio de 2015.
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Secretaria de Educação à Distância (SEED) em
julho de 1997
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, que cria
o Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA) e institui o Regime Especial de
Aquisição de Computadores para Uso
Educacional (RECOMPE).

Novo Plano Nacional de Educação (2014-2024).

Sistema de Monitoramento e Controle do MEC
(SIMEC) - Módulo PAR.
Relatório produzido pelo Núcleo de Inovação e
Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação
de Riacho de Santana, Bahia.
Elaborado pela autora

Fundamentamo-nos na premissa de que é preciso trabalhar o documento no seu
interior, pensando de que modo o organizaremos, recortaremos, dividiremos e ordenaremos
em níveis, estabelecendo, para isso, séries que distingue o que é pertinente do documento ou
não (FOUCAULT, 2004). Por intermédio dos discursos, propomos evidenciar a possibilidade
de construirmos uma abordagem analítica e penetrante com as quais podemos realizar a tarefa
de ler criticamente uma política educacional.
Os textos científicos e os documentos apresentados somarão aos discursos dos
sujeitos da pesquisa constituídos por meio de questionários e entrevistas. O questionário é,
segundo Marconi e Lakatos (2003), um instrumento de coleta de dados, constituído por uma
série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador. Sendo os sujeitos, alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental, optamos por
perguntas fechadas ou dicotômicas, também denominadas limitadas ou de alternativas
apresentando escolhas de respostas. Neste sentido, aplicamos os questionários a uma turma de
alunos composta por 25 (vinte e cinco) sujeitos que responderam 10 (dez) questões, destas, 7
(sete) foram questões fechadas com alternativas e 3 (três) abertas. Os questionários foram
respondidos, em sala de aula, sem a presença da pesquisadora, mediados por uma professora
regente, que cedeu parte de sua aula para a realização do processo.
As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro do tipo semiestruturado,
por tratar-se de um tipo de entrevista que apresenta grandes possibilidades de aquisição de
informações, percepções e experiências dos informantes. As questões semiestruturadas foram
desenvolvidas com o intuito de conseguir informações sobre a implantação do PROUCA no
Colégio Municipal, por meios dos discursos da gestão escolar, dos discursos dos professores
envolvidos com o programa e do discurso da representante da secretaria municipal de
educação, autorizada a falar sobre o PAR e sua relação com o PROUCA. As entrevistas foram
realizadas entre setembro e outubro de 2015, conforme roteiro e termos de consentimentos
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anexos. Os áudios foram gravados e as transcrições fizeram parte da constituição do corpus de
análise. As entrevistas foram agendadas, de acordo com a disponibilidade dos participantes.
Para a elaboração dos questionários e das entrevistas, bem como para apropriação
daquilo que é importante apreciarmos nos documentos oficiais, descritos acima, nos
atentamos à observância de normas precisas para aumentar a eficácia e validade dos
procedimentos, levando em conta as Grades de Especificação, apontadas por Foucault (2004)
nas regras de formação do objeto. As grades de especificação entendidas como maneiras de
separarmos, associarmos, reagruparmos ou classificarmos o objeto nos permitiram selecionar
o material de análise, organizar as perguntas dos questionários e traçar o roteiro formulado
para as entrevistas. Eis abaixo, as grades de especificação que orientam a presente análise.


Concepções e discursos sobre a importância das Tecnologias da Informação e
Comunicação na educação;



Relação do PROUCA com o PAR na rede municipal de ensino de Riacho de Santana,
Bahia;



Os discursos dos sujeitos envolvidos com o PROUCA nas escolas municipais de
Riacho de Santana, Bahia;



Relação atribuída entre qualidade da educação ao uso pedagógico de tecnologias
digitais.
Tais grades de especificação, como veremos na próxima seção, não constituem

capítulos deste trabalho, nem são categorias pré-estabelecidas para a pesquisa de campo. A
opção teórico-metodológica baseada nos postulados de Foucault não indica que se estabeleça
categorias, por isso vale frisar que trata-se de um percurso perceptivo que compreende
elementos norteadores como temáticas que estão sendo discutidas em todos os capítulos, uma
vez que nos preocupamos em identificar elementos, definir unidades e descrever as relações
entre estas grades e o objeto e a relação entre as grades.
Assim, teorizamos e problematizamos estas grades a partir dos postulados
foucaultianos levando em consideração os focos de discussões abordados nos textos
científicos que, em certa medida, orientam os documentos oficiais e, somados a outros
aspectos, misturam-se aos discursos dos sujeitos. Teorizar e problematizar, na perspectiva da
Arqueologia de Foucault (2004), significa convocar as pessoas a dizerem suas concepções
acerca de um determinado objeto, conforme as regras de formação das modalidades
enunciativas e, em vez de apresentar uma história contínua vista sob apenas um ângulo dos
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acontecimentos, optamos por correlacionar os enunciados, mostrando como as grades de
especificação, estão relacionadas.
Por isso, ao invés de descrevermos uma continuidade de acontecimentos, optamos
pelas grades de especificação na formação dos objetos (FOUCAULT, 2004), como maneiras
de transcrever aquilo que pretendemos observar com os enunciados, uma maneira de
classificar, relacionar, caracterizar os enunciados e filtrar o que apreendemos, o que vimos, o
que deduzimos, o que admitimos como provável e, consequentemente, o que se postula.
Foucault ―define uma história crítica do pensamento como uma análise das condições sob as
quais certas relações do sujeito para com o objeto são modificadas na medida em que tais
relações modificadas constituem um conhecimento possível‖ (PETERS; BESLEY, 2008, p.
16).
Por tudo isso, a obra de Foucault tem sido uma grande inspiração para o
crescimento do interesse pelos discursos que parte da perspectiva de que ―o que é dito pode
ser moldado em formações discursivas de acordo com conjuntos de regras, mas tais
formações têm uma influência tangível e concreta na estruturação de práticas, relações de
poder e de subjetividade‖ (DOHERTY, 2008, p. 203). Pensando nisso, as vozes dos sujeitos,
do governo e dos pesquisadores, podem constituir determinadas formações discursivas
quando se observa que apresentam certas regularidades na função de desempenho dos
enunciados e depende dos lugares de onde os discursos partem exprimindo regularidades
peculiares.

1.4 Os dispositivos de análise
Conforme vimos na seção anterior, a descontinuidade, segundo Foucault (2004),
se tornou um elemento fundamental da análise histórica. Pensando nisto, o citado filósofo
lança, então, hipóteses sobre o caso em que se possam vislumbrar regularidades entre os
discursos (VOSS, 2011) oferecendo, como procedimentos de análise ou organização dos
saberes, as regras de formação do discurso. São chamadas de regras de formação as condições
a que estão submetidos os elementos que formam o discurso, condições estas que variam em
uma dada época, determinadas pelas relações entre os saberes postos em circulação.
Com o intuito de caracterizar e descrever os princípios de organização das
formações discursivas, Foucault (2004) aponta quatro caminhos que orientam o princípio da
organização dos saberes e da existência das regras de formação (VOSS, 2011). Esses
caminhos dizem respeito à formação dos objetos, das modalidades enunciativas, dos conceitos
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e das estratégias. Porém, esta pesquisa utilizou-se de apenas três caminhos que foram a
formação dos objetos, das modalidades enunciativas e dos conceitos que acreditamos terem
sido suficientes para a análise dos discursos investigados. Esses três elementos constituem
partes essenciais das análises empreendidas por Michel Foucault e foram adotados na
pesquisa por serem considerados propícios ao alcance dos objetivos definidos.
No que se refere à formação dos objetos, a leitura d‘Arqueologia foucaultiana nos
questiona sobre as regras que condicionam ou condicionaram a existência do objeto de
investigação. Buscando respostas para estes questionamentos, o filósofo nos direciona para o
estabelecimento das primeiras relações. Assim, ao longo do texto que constitui esta
dissertação demarcamos as primeiras superfícies de emergência do objeto que significa
esclarecer que ―não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época‖ (FOUCAULT, 2004,
p. 50). Demarcar as superfícies de emergência significa considerar que o objeto não é o
mesmo em diferentes sociedades, diferentes épocas e diferentes formas do discurso e, por
isso, nos esforçamos para contextualizar historicamente o objeto de análise, ou seja, o
Programa Um Computador por Aluno. Na busca pelo alcance dos objetivos, intencionamos
dar status ao objeto, fazendo-o aparecer e tornando-o nomeável e descritível. Assim, o leitor
poderá perceber que o objeto posto em suspensão não nasce do vazio, ao contrário, advém de
um contexto histórico entrelaçado por interesses de diferentes campos.
No contexto da formação do objeto, descrevemos as instâncias de delimitação.
Foucault cita a medicina, a autoridade religiosa, a crítica literária e artística, mas no que
concerne à presente pesquisa, falamos de Políticas Educacionais. Portanto, o objeto aqui
analisado, insere-se no campo das Políticas desenvolvidas para a educação. Trata-se de uma
pesquisa em Ciências Humanas que não pretende ser reduzida em meras descrições em um
esquema linear, mas que intenciona analisar discursos e relacioná-los a partir das
descontinuidades.
Dada a formação do objeto, Foucault alerta ainda para as grades de especificação
que são os sistemas segundo os quais separamos o objeto que por sua vez encontra-se
agrupado, associado a outros objetos. E, neste sentido, o objeto desta pesquisa será analisado
no cenário das Políticas Educacionais em Tecnologias, política esta materializada por meio de
programas e neste caso específico, trata-se do Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA) na rede municipal de educação de Riacho de Santana, Bahia que se avizinha com
outros programas da política em educação e com outros discursos que sustentam a mesma
política e seus programas, conforme vimos na seção anterior.
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Uma vez que o objeto foi nomeado, depois de termos demarcado as superfícies de
emergência, descrita as instâncias de delimitação e agrupadas as grades de especificação, os
caminhos d‘Arqueologia nos revela que é preciso verificar a formação das modalidades
enunciativas. Isto significa avaliar o sujeito que fala no sentido de procurar retratar quem é o
sujeito que fala, qual é o lugar institucional de onde o sujeito fala e qual a posição ocupada
pelo sujeito na enunciação, ou seja, verificar a formação das modalidades enunciativas
significa retratar os sujeitos da pesquisa.
Para tanto, Foucault (2004, p. 56) questiona ao investigador:
Quem fala? Quem no conjunto de todos os sujeitos falantes tem boas razões para ter
esta espécie de linguagem? Quem recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de
quem, em troca, recebe, se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é
verdadeiro?

Estas indagações significam que o status do sujeito falante precisa ser
reconhecido, por compreender critérios de competências de saber, sistemas de relações com
outros indivíduos e características que definem seu funcionamento em relação ao conjunto da
sociedade (FOUCAULT, 2004). O sujeito que fala apresenta especificidade na formação dos
seus enunciados, principalmente, no que tange à relação saber-poder. Por isso que a relação
saber-poder constitui elemento de alto relevo para uma pesquisa desta natureza, na qual o
discurso será concebido como elemento vinculado ao saber-poder. Foucault (2004, p. 56),
deixa bem claro que ―a fala médica não pode vir de quem quer que seja‖, porque compreende
um critério de competência e de saber e um sistema que a diferencia de outros sujeitos e por
isso, este sujeito que fala apresenta status em relação aos outros sujeitos.
Uma vez conhecido o sujeito falante, é preciso descrever também o lugar de onde
parte o discurso desse sujeito. Foucault foi um filósofo que procurou entender o sujeito nos
limites de sua cultura, nos espaços pelos quais o sujeito se move, designando não o lugar de
exercício de autonomia do sujeito, mas o lugar de constrangimentos, para o pensável, o
enunciável, o concebível (YAZBEK, 2014). Neste sentido, é o lugar institucional de onde o
sujeito fala que vai culminar um resultado discursivo, o que confere ao sujeito o direito de
falar.
Depois de verificar quem é o sujeito detentor do estatuto da fala e referenciar esse
sujeito a um lugar institucional, precisamos verificar ainda a posição que o sujeito ocupa no
momento de sua fala, porque é esta posição ocupada que autoriza a tomada da palavra e,
principalmente, que define o modo como a palavra aparecerá no fio de suas enunciações
(VOSS, 2011). A posição do sujeito que fala se define pela situação que ele ocupa diante dos
outros. O sujeito tem uma gênese, uma formação e é constituído historicamente, por isso a
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posição do sujeito e a maneira pela qual ele se relaciona com outros e consigo mesmo deve
ser levada em conta neste tipo de análise. O sujeito se constitui por meio de práticas que
podem ser de poder ou de conhecimento (REVEL, 2005), práticas estas que designam a
existência de regras ao que o sujeito está submetido. Neste sentido, a posição do sujeito se
define ―pela situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos
de objetos‖ (FOUCAULT, 2004, p. 58).
Traçados os caminhos acerca da formação dos objetos e das modalidades
enunciativas, Foucault (2004) nos direciona a descrever a organização do campo de
enunciados que aparecem e circulam os conceitos em torno da política que incentiva o uso de
tecnologias digitais nos espaços escolares por meio do PROUCA. Trata-se, portanto, da
formação dos conceitos em que Foucault vem falar sobre as relações entre objetos e entre
sujeitos. Isso não significa que estamos apresentando conceitos prontos ou que nos
preocupamos em chegar a conceitos estáveis e seguros, já que acreditar que eles tenham tais
propriedades significa acreditar que a própria linguagem é estável e segura (VEIGA-NETO,
2005). A formação dos conceitos está submetida a um campo de relações que precisa ser
organizado.
Essa organização compreende, inicialmente, as formas de sucessão, ou seja, as
diversas posições das séries enunciativas, os diversos tipos de correlação entre os enunciados
e os diversos esquemas retóricos com os quais podemos combinar grupos de enunciados.
Assim, para a formação dos conceitos, Foucault (2004) sugere que a análise considere a
disposição das séries enunciativas, com base na ordem de inferências, implicações,
generalizações, especificações; nos tipos de correlação dos enunciados que nem sempre são
idênticos ou justapostos; e nos esquemas retóricos, observando a descrição, dedução,
definição e sequência dos conceitos.
Para a formação dos conceitos, a configuração do campo enunciativo compreende
também as formas de coexistência, delineando os campos de presença, os campos de
concomitância e dos domínios de memória. O campo de presença, por sua vez, significa
observar os enunciados aceitos ou rejeitados. Isto significa que no desenvolvimento desta
análise, estivemos atentos aos enunciados que já foram formulados em outra parte e que
foram retomados em um discurso a título de verdade admitida ou que foram excluídos ou
rejeitados.
Em a Ordem do Discurso, Foucault (2013) mostra como a produção dos discursos
é controlada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm como
função conjurar os poderes. Para o autor, trata-se dos procedimentos de exclusão do discurso
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que seriam a palavra proibida, a segregação da loucura e vontade de verdade. Este último
seria, na visão de Foucault, o que mais se prepondera nos dias atuais.
Na formação dos conceitos, e em suas formas de coexistência do campo
enunciativo, delineamos, também, os campos de concomitância que seriam os enunciados de
ordem diversa que não recortam o mesmo objeto e nas palavras do autor ―trata-se dos
enunciados que se referem a domínios de objetos inteiramente diferentes e que pertencem a
tipos de discurso totalmente diversos, mas que atuam entre os enunciados estudados‖
(FOUCAULT, 2004, p. 64). Insere-se ainda no campo enunciativo, o domínio de memória
que seriam os enunciados esquecidos com os quais há laços de filiação, seriam aqueles
enunciados que não são mais lembrados e discutidos, que não definem mais um corpo de
verdade e, por isso, não é mais considerado válido.
Estabelecidas formas de sucessão e coexistência, será possível definir os
procedimentos de intervenção. Estes procedimentos, que não são os mesmos em todas as
formações discursivas, encontram-se nas técnicas de reescrita, nos métodos de transcrição,
nos modos de tradução, de apropriação, de delimitação, de transferência e de sistematização
dos enunciados. ―Foucault entende os procedimentos de intervenção como aplicáveis a todas
as formações discursivas, já que são técnicas textuais gerais que recaem sobre os enunciados e
dão condições para a existência material dos conceitos‖ (VOSS, 2011, p. 47). Na presente
pesquisa, descrevemos a formação dos conceitos nos capítulos terceiro quarto, quando
relacionamos enunciados que dizem respeito ao PROUCA e à melhoria da qualidade da
educação.
As regras de formação do discurso, que foram descritas, estão sintetizadas no
esquema abaixo para a apreciação:
Quadro 3: Síntese das Regras de Formação do Discurso

Formação
Modalidades
Enunciativas

Formação dos
Objetos

SISTEMATIZAÇÃO DAS REGRAS DE FORMAÇÃO DISCURSIVA
Superfícies de Emergência:
 Fronteiras, limites que sugerem o aparecimento ou esquecimento do objeto.
Superfícies de delimitação:
 Descrição, instâncias de delimitação (divisoras), sociedade, órgãos
responsáveis pelo aparecimento ou esquecimento do objeto.
Superfícies de Especificação:
 Separar, opor, reagrupar, classificar discursos.
Estatuto do Sujeito que fala
Lugares institucionais aos quais os discursos se referem
Posição do Sujeito
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Formação dos Conceitos

Formas de sucessão:
 Disposição das séries enunciativas: ordem de inferências, implicações,
generalizações, especificações.
 Tipos de correlação dos enunciados: nem sempre idênticos, justaposição.
 Esquemas retóricos: descrição, dedução, definição, sequência.
Formas de Coexistência:
 Campos de Presença: enunciados aceitos ou rejeitados.
 Campos de Concomitância: enunciados de ordem diversa; não recortam o
mesmo objeto.
 Domínios de memória: enunciados esquecidos com os quais há laços de
filiação.
Procedimentos de Intervenção:
 Técnicas de reescrita, métodos de transcrição, modos de tradução, de
apropriação, de delimitação, de transferência e de sistematização dos
enunciados.
Fonte: Adaptado de VOSS, Jefferson. In: O conceito de Formação discursiva de Foucault e o tratamento de
objetos da mídia: sobre a responsabilidade social na publicidade impressa brasileira.

Analisar os discursos em torno do uso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, bem como os discursos em torno da qualidade da educação a partir dos sujeitos
envolvidos com o PROUCA e de documentos oficiais sobre a política educacional para o uso
de tecnologias digitais nas escolas, constituem objetivos específicos desta investigação. O
alcance de tais objetivos foi conduzido por estas regras de formação, acima descritas e
sistematizadas. Neste sentido, os discursos e suas relações foram analisados obedecendo a tais
regras e considerando aquilo que não dizemos, mas que configura nossos gestos, atitudes,
delineia nossa maneira de ser, estabelecendo modos de comportamento e regulamentação
(MILANEZ, 2011). Nesta perspectiva, esta pesquisa se interessou em analisar o conjunto de
enunciados que configura os gestos, atitudes e comportamentos dos sujeitos envolvidos
diretamente com a política de tecnologia educacional, constituindo os sujeitos da pesquisa.

1.5 Os sujeitos da pesquisa
As práticas discursivas são atravessadas por relações de poder que legitimam
saberes e produzem verdades na educação, sendo o sujeito, entendido como subjetivação, um
projeto inconcluso (LOPES, 2013), ainda fabricado, cujo processo de "fabricação" é
continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível (LOURO, 1997) e o discurso,
concebido como a ―verberação de uma verdade nascendo diante de nossos próprios olhos‖
(FOUCAULT, 2013, p. 46). Assim, propomos ―uma análise que possa dar conta do sujeito na
trama histórica‖ (REVEL, 2005), pensando ―o sujeito como objeto historicamente constituído
sobre as bases de determinações exteriores‖ (REVEL, 2005).
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Este pensar dialoga com a proposta foucaultiana das modalidades enunciativas
que procuram analisar os sujeitos envolvidos na pesquisa levando em conta os sujeitos
falantes, o posicionamento destes sujeitos e com qual autoridade eles proferem um
determinado discurso. Questionar quem é o sujeito que fala, de que lugar ele fala e qual sua
posição no momento de sua fala, sobrepõe pensar a partir da formação das modalidades
enunciativas e considerar aquelas pessoas ligadas à materialização da política e do discurso
enquanto prática. Na perspectiva dos enunciados linguísticos, adotamos as terminologias
―Enunciador‖ para evidenciar o sujeito que fala nesta pesquisa. A palavra ―enunciador‖ (E)
estará acompanhada de um número (E1, E2, E3, E4, E5 e E6) para diferenciarmos, no
momento da análise, o status dos seis sujeitos escolhidos para esta pesquisa.
O status dos alunos, dos professores, do diretor escolar, da coordenação
pedagógica e do representante do PAR na secretaria de educação, compreendem ―critérios de
competência‖ (FOUCAULT, 2004, p. 56), ou seja, somente a estes sujeitos competem os
discursos que são proferidos, apresentando condições legais que são de direito destes sujeitos,
que estão articulados num sistema de relações com outros indivíduos que conferem a ele seu
status. Neste sentido, a fala de E1, E2, E3, E4, E5 e E6 não advêm ―de quem quer que seja‖
(FOUCAULT, 2004, p. 57), há um valor nesta fala definido pelo status do sujeito que a
profere e, por isso, são personagens diferentes e relevantes.
Além disso, descrevemos também os lugares institucionais de onde os
Enunciadores estão falando, conforme apreciamos nas regras de formação das modalidades
enunciativas. Na presente pesquisa, 5 (cinco) destes sujeitos apresentam em comum o mesmo
lugar institucional, a escola e, 1 (um) desses sujeitos fala da secretaria de educação do
município. Pensando nos lugares institucionalizados de onde partem os discursos destes
sujeitos, acreditamos que suas falas nos ofereceram um ―domínio de observações‖
(FOUCAULT, 2004, p. 57), onde se estabelecem certas verdades e que se tornaram um local
de apoio para certos discursos.
Tendo em vista as modalidades de enunciação, as posições dos Enunciadores se
definiram pelas situações que lhes são possíveis ocupar em relação aos outros (FOUCAULT,
2004, p. 58). Assim, por exemplo, E1 ocupa a posição de aluno em relação a E2 e E3 estando
―situado a uma distância perceptiva ótica cujos limites demarcam a parcela de informação
pertinente‖ (FOUCAULT, 2004, p. 58). Da mesma forma, E2 e E3 ocupam a posição de
professor, assim como E4 ocupa a posição de coordenador pedagógico, E5 de diretor da
escola e E6 de representante da secretaria de educação. Em síntese:


Enunciador 1 (E1): conjunto de alunos;
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Enunciador 2 (E2): professor-1;



Enunciador 3 (E3): professor-2;



Enunciador 4 (E4): coordenador pedagógico;



Enunciador 5 (E5): diretor escolar;



Enunciador 6 (E6): representante da secretaria municipal de educação.
Ao ocupar tais posições os Enunciadores apresentam campos perceptivos

diferentes, portanto, não atribuem o mesmo sentido ao objeto. Isso se deve porque o ―olho que
observa parte de uma rede de relações saber-poder que estão em jogo, relações entre o campo
das observações imediatas e o domínio das informações já adquiridas‖ (FOUCAULT, 2004,
p. 59).
Em suma, podemos dizer que a partir das modalidades de enunciação, tivemos na
presente pesquisa, seis sujeitos, expressos em cinco conjuntos de enunciadores. Os primeiros
conjuntos de sujeitos (entre E1 a E5) falam do mesmo lugar institucional, que é a escola, mas,
por ocuparem posições diferentes, não apresentam o mesmo ponto de vista em relação ao
objeto. No entanto, E6 fala da secretaria do município, órgão maior da educação naquela
instância e, por isso, apresenta um discurso diferente dos demais sujeitos, como será possível
observar ao longo da leitura do texto.
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2 CONCEPÇOES E DISCURSOS QUE PERMEIAM A POLÍTICA EDUCACIONAL
PARA O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO
DO OBJETO

Com o intuito de analisar a contribuição do Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA), para a melhoria da educação na rede municipal de ensino de Riacho de Santana,
Bahia, nos ocupamos em discorrer o contexto em que emerge o nascimento deste programa no
âmbito das políticas educacionais ligadas às Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC). O propósito deste capítulo é apresentar considerações sobre a política desenvolvida
pelo governo brasileiro para fomentar a utilização das TIC nos espaços públicos escolares,
situando o objeto de análise. A intenção deste texto não é constituir uma discussão linear da
história das tecnologias digitais na educação abraçada num efeito de continuidade. Ao
contrário, ao pensar sobre um contexto histórico, intencionamos a partir das descontinuidades,
compreender a formação do objeto, para que este possa, em seguida, ser analisado.
Conforme descrevemos no capítulo anterior, n‘Arqueologia, Foucault (2004),
aponta caminhos para a análise das regularidades discursivas e apresenta a formação dos
objetos como sendo o primeiro passo a ser dado para esse tipo de análise. Mostrando a direção
a ser tomada, o autor questiona o regime de existência dos objetos para exemplificar suas
análises e considerações (VOSS, 2011). Neste sentido, nos ocupamos de dar status ao objeto e
fomos demarcando as superfícies de emergência, as instâncias de delimitação e descrevendo
o delineamento das grades de especificação.
Demarcando, inicialmente as primeiras superfícies de emergência, evidenciamos
que foram nos anos de 1960 que os discursos acerca do uso do computador nas escolas
começaram a ser estabelecidos. Ainda que estes discursos não envolvessem, inicialmente, o
campo da educação, os mesmos foram essenciais para facilitar o entendimento dos atuais
esforços governamentais para o uso de tecnologias digitais nas escolas. As políticas que
fomentam o uso de tecnologias digitais na educação resultam de uma nova cultura ou um
novo modelo de sociedade, diferentemente da sociedade pré-industrial e industrial dos séculos
passados. Trata-se de uma sociedade onde as TICs têm invadido o cotidiano das pessoas
ampliando suas possibilidades de informação e comunicação. Neste sentido, as condições para
que aparecessem as políticas educacionais foram específicas de um novo contexto social,
marcado pelo aparecimento de novas práticas de poder e, consequentemente, pelo surgimento
de novas subjetividades (SILVA, 2004), o que leva a identificar que os discursos aparecem
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em épocas específicas e as superfícies de emergência do aparecimento não são novas do
século XXI.
Nesta direção, preocupamo-nos em apresentar o modo como esta temática foi
concebida no contexto educacional brasileiro. Para tanto, fundamentamo-nos nos discursos de
documentos construídos para legitimar e subsidiar os programas educacionais de fomento ao
uso das TIC, como as Diretrizes do ProInfo, publicadas em Julho de 1997, o Decreto Nº
6.300, publicado em Dezembro de 2007, que institui o ProInfo Integrado e o documento
avaliativo produzido pelo

da Câmara de Deputados. Referenciamos
ainda, na Lei nº 12.249, de 10 de junho de 2010, que trata, entre outros assuntos, da criação
do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) e institui o Regime Especial de
Aquisição de Computadores para Uso Educacional (RECOMPE). Estes são os documentos
essenciais da presente pesquisa e justificamos a escolha pelos mesmos no primeiro capítulo
desta dissertação.
A partir dos discursos apresentados por estes documentos, apresentamos, neste
capítulo, o contexto histórico que suscitou a emergência da inserção tecnológica na educação
e os debates sobre a política de informática no Brasil, realçando, para tanto, os programas
educacionais criados para efetivar esta política. Observando o discurso que atribui o uso das
tecnologias digitais como estratégia que favoreça para que a educação brasileira venha trilhar
caminhos em direção à qualidade, o texto que segue, discute ainda os objetivos dos principais
programas educacionais relacionados às tecnologias digitais na educação, que são o ProInfo e
o PROUCA.

2.1 A política de informática no Brasil: como a educação entra neste
debate?
Os primeiros passos da política brasileira em direção à informatização iniciam no
contexto da década de 1960 quando o capitalismo internacional, marcado por uma série de
transformações, engendra novas concepções políticas aos governos pós-1964, sobretudo, em
detrimento da ameaça socialista no auge da Guerra Fria. A abertura ao capital estrangeiro
permeava a política econômica dos governos militares da época que apontava para o
crescimento da economia brasileira.
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Os investidores estrangeiros, fugindo da crise do modelo fordista-taylorista,
encontraram em países da América Latina, como o Brasil, espaços propícios para
investimentos do capital produtivo. Para Harvey (2013), foi também um período em que as
políticas de substituição de importações em muitos países latino-americanos, em particular,
associados ao primeiro grande movimento das multinacionais na direção da manufatura no
estrangeiro, formaram uma onda de industrialização fordista em ambientes inteiramente
novos.
Associada à entrada de capital internacional, crescia o interesse do Brasil em
inserir nos debates a pauta do tema informática, tendo em vista a crescente industrialização e
urbanização que anunciava o período em questão. O acesso ao conhecimento científico e
tecnológico, que sempre teve importância na luta competitiva, passa a ser renovado com
maiores interesses e ênfases, já que num mundo de rápidas mudanças de gostos e
necessidades, de sistemas de produção flexíveis, o conhecimento da última técnica e do
produto mais novo implica na importante vantagem competitiva (HARVEY, 2013). Por tudo
isso, não é difícil observar que:
A trajetória brasileira na construção e consolidação de uma política nacional de
informática se alinha em muitos aspectos ao contexto mundial. A ligação entre os
interesses militares e a emergência de uma indústria e de um mercado de informática
reflete uma tendência observada em vários países do globo nesse momento em que o
mundo encontra-se mergulhado na Guerra Fria. A tensão da iminência de um novo
conflito levou os governos a investirem parcela significativa de seus orçamentos de
pesquisa em projetos bélicos (CASTRO, 2011, p. 28).

Neste cenário, emergem as discussões e primeiras ações para a indústria da
informática no Brasil, embora fossem bastante restritas aos pequenos grupos de interesses dos
governos militares. Professores universitários de escolas de engenharia, como o Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), ao lado da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, constituíam grupos que
nacionalmente se destacaram na formação de recursos humanos para a área de Tecnologias da
Informação e Comunicação, somando ainda os técnicos de informática do governo e oficiais
militares engenheiros (CASTRO, 2011).
Estes grupos de profissionais debatiam a temática por meio de seminários e
congressos, apresentando diversidades de interesses e abordagens. De um lado, havia aqueles
cujo interesse era produzir capacidade tecnológica para o desenvolvimento da indústria bélica,
considerando o contexto da ameaça socialista durante a Guerra Fria. De outro lado, havia os
interessados em constituir uma política para a inserção do Brasil no mercado da informática
(CASTRO, 2011). Observa-se nesta conjuntura um jogo de interesses políticos associados ao

45

mercado. No entanto, apesar das divergências, ambos os grupos de profissionais,
compartilhavam a ideia de que dominar a tecnologia dos computadores era uma questão
estratégica para o Brasil (MARQUES, 2000; CASTRO, 2011).
Na década de 1970, o panorama econômico e político anunciavam para a
valorização do acesso ao conhecimento científico e técnico, favorecendo para modificar as
relações entre Estado e Mercado. A indústria, que tradicionalmente dependia de restrições
locais (do Estado), no tocante às fontes de matérias-primas e mercados, torna-se muito mais
independente (HARVEY, 2013). Percebendo isso, um número cada vez maior de profissionais
de informática passou a ter a opinião de que os esforços de desenvolvimento de uma
tecnologia de minicomputadores, dominada por brasileiros, não poderiam ter continuidade
sem o envolvimento de empresas privadas (MARQUES, 2000). As tímidas discussões e ações
limitavam-se, portanto, ao campo da engenharia, ligadas à produção de computadores. Não se
falava, ainda, em política de tecnologia para a educação brasileira e nem mesmo o MEC
participava destes debates.
Em 1972, foi criada a Comissão de Atividades de Processamento Eletrônico
(Capre), constituindo o primeiro órgão do Estado brasileiro encarregado de desenhar
caminhos para inserir o Brasil no campo das políticas de fomento à informatização, contudo,
somente em 1976, o MEC vem integrar a equipe da Capre (CASTRO, 2011). A inserção do
MEC nesta pauta justifica-se após resultado de um estudo elaborado pelo recém-criado
Instituto Brasileiro de Informática (IBI) que apontou um déficit acentuado de profissionais de
nível médio e superior em projetos de informática. De acordo com Castro (2011), essa
conclusão foi decisiva para que a área da educação fosse mobilizada a envolver-se com o
processo.
O envolvimento do MEC neste processo não se traduzia ainda numa política
pública de tecnologia para a educação brasileira, visto que o valor dado à tecnologia da
informação era altamente estratégico para o controle do poder político militar da época. Muito
embora, tivessem sido significativos para o crescimento econômico, os investimentos totais
em pesquisa no período da ditadura militar jamais ultrapassaram 0,75% do Produto Interno
Bruto, muito aquém do que acontecia em países cientificamente maduros como Estados
Unidos e Japão (CASTRO, 2011).
Quando falamos em política estamos considerando a produção da ação humana
interessada, sendo por isso uma construção político-social que passa a existir pela ação e
práticas discursivas dos sujeitos sociais (GOMES, 2011). Neste sentido, política refere-se ao
debate e a disputa da sociedade organizada por meio da participação e, por consequência, por
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meio do discurso. Para Mainardes (2006), a política é entendida como disputa entre
competidores para definir objetivos em que os discursos são usados.
A política, vista como discurso, observa os limites sobre o que é permitido pensar
e tem o efeito discursivo porque somente alguns discursos serão considerados legítimos e
investidos de autoridade. Segundo Foucault (2013), isso acontece porque cada sociedade tem
seu ―regime de verdade‖, suas políticas gerais de verdade, tendo, portanto, os discursos que
ela aceita e faz funcionar como verdadeiros, ou seja, os sujeitos estão imersos numa variedade
de discursos, mas alguns discursos serão mais dominantes que outros (MAINARDES, 2006).
Assim, os discursos que começavam a dominar o campo científico, no início de
1980, pautavam-se no papel do computador como provocador de mudanças pedagógicas
profundas e que o grande desafio era a mudança da abordagem educacional: transformar uma
educação centrada no ensino, na transmissão da informação para uma educação em que o
aluno pudesse realizar atividades por intermédio do computador (VALENTE, 1999).
O discurso ganhou força no final da década de 1970 e início dos anos 1980
quando o acesso à informação e ao seu controle, aliado à capacidade de analisar dados
tornaram-se essenciais (HARVEY, 2013). O período apontava para a derrocada dos governos
militares e os rumores do processo de redemocratização do país, somando-se a isso a crise da
União Soviética e, concomitantemente, os primeiros sinais de fracasso do socialismo real e
aprofundamento do sistema capitalista.
Além disso, o advento e à disseminação do microcomputador e, particularmente,
do microcomputador pessoal, começa a romper definitivamente os limites restritos
conduzidos pelas grandes organizações e controle gerencial do Estado militar (MARQUES,
2000). Estes e muitos outros fatores não menos importantes contribuíram para que a
informática se consolidasse como uma das prioridades brasileiras no campo da pesquisa. Isso
porque o desenvolvimento das tecnologias interessa aos Estados que desejam a supremacia
militar e a manutenção do controle; interessa também as organizações empresariais de
eletrônica e software, entre os grandes conjuntos geopolíticos; responde ainda aos interesses
de seus desenvolvedores e usuários que procuram aumentar a autonomia dos indivíduos; por
fim, interessa aos cientistas, artistas, estudantes, ativistas da rede que desejam melhorar a
colaboração entre as pessoas (LEVY, 1999).
As décadas de 1970 e 1980 são consideradas um marco na história da informática
no Brasil, quando o governo, no campo das universidades, começa a dedicar e a desenvolver
investigações no campo das TIC, com foco no desenvolvimento de software ou na realização
de experimentos pilotos em escolas (ALMEIDA, 2008).

Valente (1999) destaca as
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influências norte americanas e francesas para a informática na educação no Brasil e, segundo
o autor, impulsionou o interesse de educadores de algumas universidades brasileiras
motivados pelo que já vinha acontecendo em outros países como Estados Unidos da América
e França.
Durante o governo do General Figueredo, a Capre foi substituída pela Secretaria
Especial de Informática (SEI). Em 1983, a SEI estruturou a Comissão Especial de Informática
na Educação a partir de seminários nacionais realizados nos anos de 1981 e 1982, promovidos
em conjunto com o MEC e que contaram com a participação da comunidade científica, a qual
recomendou a realização de experimentos piloto com a finalidade de criar referências para
uma adequada utilização da informática no campo da educação (ALMEIDA, 2008).

É

possível afirmar que I e o II Seminários Nacional de Informática na Educação, realizados
respectivamente em 1981 e 1982, marcaram o início mais maduro de um debate para a
inserção das TIC nos espaços escolares.
Esses seminários estabeleceram um programa de atuação que originou o
EDUCOM e que foi implantado pela Secretaria Especial de Informática
(SEI) e pelo MEC, com suporte do CNPq e FINEP, órgãos do MCT. O
EDUCOM permitiu a formação de pesquisadores das universidades e de
profissionais das escolas públicas que possibilitaram a realização de diversas
ações iniciadas pelo MEC, como a realização de Concursos Nacional de
Software Educacional (em 1986, 1987 e 1988), a implementação do
FORMAR - Curso de Especialização em Informática na Educação
(realizados em 1987 e 1989), e implantação nos estados do CIEd - Centros
de Informática em Educação (iniciado em 1987). (VALENTE, 1999, p. 7).

Com o fim a Ditadura Militar no Brasil, novos debates passam a constituir-se
levantando a bandeira da democracia. Nos anos 1980 e, principalmente nos de 1990,
verificamos que a possibilidade de cada indivíduo poder dispor do computador como uma
extensão de si próprio já se descortina com a fabricação dos microcomputadores, provocando
uma mudança de estrutura de mercado (MARQUES, 2000) nos países desenvolvidos. Tendo
como exemplo o contexto norte-americano, Valente (1999) salienta que a proliferação dos
microcomputadores, no início da década de 1990, permitiu o uso do computador em todos os
níveis da educação americana, sendo largamente utilizado na maioria das escolas de ensino
fundamental, de ensino médio e nas universidades.
Estas tecnologias são inseridas no contexto escolar brasileiro ao final dos anos
1980 e início de 1990, muito que timidamente, quando as investigações, até então
desenvolvidas, passam a sustentar a adoção de políticas e iniciam a implementação de
programas voltados à introdução de computadores nas escolas, cada qual com características
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próprias, como, por exemplo, o projeto Educação com Computador (EDUCOM) no Brasil
(BONILLA, 2012; ALMEIDA, 2008; VALENTE, 1999).
Cabe dizer que ―todos os centros de pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na
perspectiva de criar ambientes educacionais, usando o computador como recurso facilitador
do processo de aprendizagem‖ (VALENTE, 1999, p. 8), o que diferenciou a proposta
brasileira de outros países como Estados Unidos e França, visto que no Brasil acreditava-se no
uso do computador como mudança da prática pedagógica e em outros países o computador
era concebido como forma de ―automatizar o ensino‖.
Com a possibilidade de inserir os novos instrumentos na escola, verificamos que o
desenvolvimento, produção e disseminação de produtos dos microcomputadores vão
constituir o interesse do mercado em inserir os computadores na educação. E considerando
que o capitalismo é orientado para o crescimento da economia, verificamos ainda que uma
taxa equilibrada de crescimento é essencial para a saúde do sistema econômico capitalista,
visto que só através do crescimento os lucros podem ser garantidos (HARVEY, 2013). Neste
sentido, o avanço tecnológico seria justificado como elemento contribuinte grandemente para
a aceleração do progresso humano nos vários séculos anteriores, como aponta o Relatório
Mundial sobre o Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD)7.
A introdução da informática na educação, segundo a proposta de mudança
pedagógica, exige uma formação bastante ampla e profunda dos professores (VALENTE,
1999). Sabendo disso, o governo da época criou o programa de Formação de Recursos
Humanos (FORMAR) destinado à formação de professores para o uso do computador no
Brasil. Este programa foi criado pelo Governo José Sarney, mediante o Ministério da
Educação em 1987, como um dos componentes do Plano de Ação Imediata (PAIE)8.
Contudo, esse programa só conseguiu realizar 3 (três) cursos de formação de
professores: em 1987 e 1989, na Universidade de Campinas (UNICAMP), e em 1991, na
Universidade Federal de Goiás (UFG), quando já estava em vigência o Programa de
Informática na Educação (PRONINFE) (ALMEIDA; 2008, MORAES, 1997). O que se nota é
que essa formação não acompanhou o avanço, tanto tecnológico quanto do nível de
compreensão, sobre as questões da informática na educação.
7

RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO da ONU de 2001 – Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
8
O Plano de Ação que o texto refere é o Plano de Ação Imediata (PAIE), criado em 1986 quando o MEC decide
reativar a área de tecnologia Educacional, criando o Comitê Assessor de Informática na Educação (Caie), com
vinculação direta ao gabinete do Ministro da Educação e integrado por representantes de universidades. É a
equipe deste comitê que vai criar o PAIE.
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Com o advento da internet e das tecnologias da informação e comunicação, a
política de fomento ao uso de tecnologias digitais nas escolas ganha ainda corpo com a
criação de outros programas no cenário brasileiro. Assim, o MEC investe na criação do
Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE), instituindo o primeiro
programa que disseminaria a utilização da informática educativa nas escolas. Em 1996, é
constituída a Secretaria de Educação à Distância (SEED), entendida como anfitriã do
Programa TV Escola e instigadora de programas com foco na introdução de tecnologias na
escola e na preparação do professor (ALMEIDA, 2008).
Em 1996/97, é criado o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo).
Na seção a seguir dedicaremos maiores considerações sobre o ProInfo, visto que este
programa, criado durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, continuou a
receber significativas atenções ao longo da gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se
desdobrando em ProInfo Integrado e tendo se constituído desde sua criação como o principal
programa de educação ligado às tecnologias digitais na educação.
No ano 2000, foi lançado o Livro Verde, contendo metas de implementação do
Programa Sociedade da Informação para aplicação das Tecnologias da Informação nos mais
amplos segmentos da sociedade brasileira. O documento que lhe deu origem foi elaborado
pelo Grupo de Implantação do Programa, composto por representantes do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), da iniciativa privada e do setor acadêmico.
Lançado durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o
Livro Verde contempla um conjunto de ações visando impulsionar o Brasil para a Sociedade
da Informação em todos os seus aspectos: ampliação do acesso, meios de conectividade,
formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico,
desenvolvimento de novas aplicações (BRASIL, 2000). No primeiro capítulo do Livro Verde
é abordado o impacto econômico e social da Sociedade da Informação, sendo esta concebida
como:
A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança
na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo
paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial
transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a
dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela
infraestrutura de informações disponível. É também acentuada sua dimensão
político-econômica, decorrente da contribuição da infraestrutura de informações
para que as regiões sejam mais ou menos atraentes em relação aos negócios e
empreendimentos. Sua importância assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem
para o sucesso econômico das localidades. Tem ainda marcante dimensão social, em
virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias
entre pessoas e aumentar o seu nível de informação. (BRASIL, 2000, p. 5. Grifo dos
autores).
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O texto de abertura do Livro Verde reafirma a concepção de que o conhecimento
tornou-se um dos principais fatores de superação de desigualdades, de agregação de valor,
criação de emprego qualificado e de propagação do bem-estar (BRASIL, 2000). Pautado no
mesmo discurso das décadas anteriores, o início do século XXI enfatiza a vontade política e
econômica de consolidar uma sociedade tecnologicamente desenvolvida. Nesse sentido, o
conhecimento, a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico continuarão
associados às estratégias de soberania e autonomia dos países, sendo, portanto, crucial o
investimento nestes setores.
Verificamos que o interesse decorre muito mais do movimento de atores
envolvidos, do ponto de vista tecnocrático, com a formulação das políticas de tecnologia, do
que da iniciativa ou interesse do MEC (CASTRO, 2011). No entanto, de acordo com Bonilla
(2009), os interesses sociais começam inserir nos debates a participação social nas iniciativas
de universalização das TICs gerando outra dinâmica sintonizada com as necessidades sociais
da população brasileira.
Nestes novos debates entram na pauta os discursos em torno da inclusão digital
que até então não se constituía como um enunciado na sociedade brasileira até a divulgação
do Livro Verde que por sua vez, com a mudança de governo em 2003, é esquecido juntamente
com a proposta de Sociedade da Informação e algumas iniciativas governamentais para
inclusão digital passam a ser incrementadas (BONILLA, 2009).
Contudo, as iniciativas governamentais restringiam, na primeira década do novo
século, o acesso dos alunos e da sociedade aos centros de acessos ao computador em lugares
públicos, como os Centros de Informática (INFOCENTROS) ou privados como as lan houses.
Nestes espaços, a articulação entre os projetos de inclusão digital e a educação resume-se à
realização de atividades escolares ligadas às pesquisas na internet. Segundo Bonilla (2009, p.
03):
Isso é bastante significativo para os estudantes que não possuem conexão em casa,
nem na escola. É uma oportunidade de interação com o contexto digital. No entanto,
continua a perspectiva do consumo de informações. Não está proposta, prevista, ou
estimulada pelas políticas públicas uma articulação mais efetiva entre escola e
demais espaços públicos de acesso. Para os gestores públicos, educação está em um
plano de abordagem, e inclusão digital em outro, totalmente diferente, inclusive com
responsabilização de secretarias e ministérios específicos, sem articulação entre eles.

Embora a educação seja considerada um elemento-chave na construção de uma
sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado, como abordou o Livro
Verde, o campo da educação não é o protagonista quando os debates sobre a inserção das
tecnologias nas escolas aparecem como pauta. No entanto, como é uma vontade política,
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econômica e também uma vontade da sociedade, o debate convida a educação a fazer parte da
pauta, uma vez que os discursos elegeram verdadeiros os condicionantes para o uso das
tecnologias na educação.
Levando em consideração o breve contexto histórico apresentado, identificamos
as primeiras superfícies de emergência do objeto de estudo. A superfície de emergência, como
vimos, seria o primeiro procedimento de Foucault sobre o regime de existência dos objetos do
discurso e consiste em mostrar onde os objetos podem surgir para que em seguida, possam ser
designados e analisados (FOUCAULT, 2004). N‘Arqueologia, Foucault (2004) apresenta
exemplos da ―família‖, do ―grupo social‖, do ―meio do trabalho‖ e da ―comunidade
religiosa‖. Aqui, apresentamos o campo da política educacional.
Pensando nestes exemplos, entendemos que o cenário brasileiro, que constituiu
uma política ligada ao uso de tecnologias na educação, esteve alicerçado nas instituições
militares e industriais que passaram a ter mais visibilidade no contexto histórico da Guerra
Fria. Sabendo que os efeitos desta guerra não foram os mesmos nas diferentes sociedades, no
Brasil, onde o desenvolvimento industrial acelerava a economia de mercado, as condições
históricas da época foram propícias para que os setores político e econômico pensassem em
investir em informática e comunicações. Vamos perceber que esta primeira superfície de
emergência advém de uma época específica em que os debates não foram constituídos
diretamente na educação, por isso, podem ser demarcadas sob formas diferentes do discurso
atual.
Demarcada a superfície de emergência, o segundo procedimento para que
possamos descrever o objeto na sequência, consiste em revelar as instâncias de delimitação
dos objetos (FOUCAULT, 2004, p. 47). Como vimos, o nascimento dos enunciados
referentes ao uso de tecnologia na educação, emerge ao cair das décadas de 1960/70, no
âmbito da elite política e econômica brasileira, por meio de instituições militares e de
empresas apoiadas no modelo de desenvolvimento industrial da época. Foram estas as
instituições regulamentadas, formadas por um conjunto de indivíduos, que detinham o saber e
a prática como competência reconhecida pela opinião pública, pela justiça e administração
(FOUCAULT, 2004). A esses indivíduos dotados de saber, cabiam as práticas
institucionalizadas que delimitavam e constituíam certo objeto numa determinada época,
organizando os saberes em torno desse objeto e garantindo o funcionamento das práticas
discursivas.
O terceiro caminho apontado por Foucault (2004) trata-se das grades de
especificação
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classificamos, derivamos‖ (FOUCAULT, 2004, p. 47) os diferentes tipos de objetos. Por este
caminho, entendemos que estamos tratando da política que fomenta o uso das tecnologias na
educação e é a partir de um enunciado deste que estamos, com as rupturas e descontinuidades,
evidenciando o objeto de que estamos tratando nesta análise, nomeando-o, dando status.
As superfícies de emergência, as instâncias de delimitação e grades de
especificação se relacionam. Nesse caso, definir o objeto do discurso é determinar as relações
que se estabelecem entre elas. Na análise dessas relações identificamos que o conhecimento
sobre a tecnologia dos computadores já seria um conhecimento científico validado no
contexto histórico apresentado acima, tendo se tornado, portanto, uma verdade científica,
logo, uma questão de poder entrelaçada ao saber.
Assim, é possível traçar uma grade de especificação, levando em conta as
concepções e discursos sobre a importância das Tecnologias da Informação e Comunicação
na educação, o que nos permite observar que tais concepções e tais discursos constituem em
uma verdade científica porque foi tomado como verdadeiro numa época e está ligado ao
sistema de poder (SILVA, 2004). É neste sentido que Foucault adverte que:
Não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não é fácil dizer alguma
coisa nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar consciência, para que
novos objetos logo se iluminem e, na superfície do solo, lancem sua claridade
(FOUCAULT, 2004, p. 50).

Cada campo discursivo, o político, o econômico e o científico desenvolvem
maneiras próprias de formação de seus objetos. O conjunto de relações que este objeto
estabelece em cada campo, caracteriza uma formação discursiva entre as instâncias de
emergência, de delimitação e de especificação. O breve contexto exposto, não compõe o
objeto central desta pesquisa, mas possibilita compreender o que possibilitou o aparecimento
do enunciado quanto à importância do uso de tecnologias digitais nas escolas, constituindo
uma prática discursiva.
O campo político, econômico e científico elege como verdadeiro o discurso em
torno da tecnologia dos computadores, evidenciando um efeito do saber e do poder. Para
Foucault (2014), o poder é quem determina os enunciados verdadeiros ou falsos em uma
época. Desde então, saber e poder dominar a tecnologia dos computadores tornara-se uma
vontade política, econômica e científica que se baseava na verdade de que esta dominação
seria imprescindível para o desenvolvimento econômico de um país e para que o Estado
dispusesse de instrumentos para o controle de sua soberania.
Por que este enunciado e não outro? Porque ao considerarmos os discursos a partir
das descontinuidades nos deparamos com um conjunto de regras relacionadas a uma dada
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prática discursiva que definem em sua especificidade. Tais práticas, com suas regras próprias,
estabelecem as relações necessárias para se falar dos objetos, ou seja, para que certos objetos
apareçam (SILVA, 2004). Foi pensando nisso que, neste ponto, conseguimos relacionar as
instâncias de emergência, de delimitação e de especificação para a formação do objeto. Nos
diversos campos, o enunciado refere-se à necessidade de utilizar as tecnologias digitais,
constituindo uma formação discursiva.
No âmbito da política-econômica nacionalista de informática, o papel atribuído à
educação era o de formar os recursos humanos necessários para estruturar um mercado, não
apenas consumidor, mas também desenvolvedor e produtor de tecnologia (CASTRO, 2011).
O envolvimento do campo da educação com a área de informática não anunciava um
propósito de contribuição da tecnologia para a solução de problemas da educação, no entanto,
a escola encarrega-se de operar as individualizações disciplinares, engendrando novas
subjetividades e vem cumprindo seu papel na constituição da sociedade (VEIGA-NETO,
2011), por isso é um espaço propício para as práticas discursivas ligadas ao uso das
tecnologias e revela o que disse Foucault que ―[...] todo sistema de educação é uma maneira
política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes
que eles trazem consigo‖ (FOUCAULT, 2013, p. 41).

2.2. O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO)
Os programas educacionais que antecederam ao PROUCA foram cruciais para a
criação dos atuais programas, haja vista que o PROUCA resulta de um conjunto de
experiências vivenciadas por programas anteriores. A criação de vários programas com vistas
a uma mesma política, marcada pelo mesmo jogo de interesses e relações de poder e saber
lembra-nos o que disse Foucault (2009), ao afirmar que objetivo da política são os efeitos de
poder enquanto tal, não intenciona apenas o caráter econômico, mas também os efeitos de
poder que a mesma empreende.
Neste sentido, nos ocupamos de descrever sobre o ProInfo, por tratar-se do mais
importante programa que materializa os discursos em torno do uso de tecnologias digitais na
educação, sendo que, este programa nasceu antes do PROUCA, mas continua a desenvolverse e fortalecer no contexto do PDE, cujo plano abordaremos no próximo capítulo. Ao assumir
a presidência da República, em 1995, Fernando Henrique Cardoso nomeou para ministro de
Educação o economista e ex-reitor da Universidade de Campinas (Unicamp) Paulo Renato de
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Souza. Nesse governo, procedeu-se um processo de reavaliação da política de informática na
educação, no país, que culminou com a extinção do modelo do PRONINFE (MORAES,
1997). Em 1997, por meio da Secretaria de Educação à Distância e do Ministério de
Educação, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), cuja
Portaria nº 522, de 09 de abril de 1997, anunciava uma parceria entre União, Estados e
Municípios.
O ProInfo é um programa que intenciona a introdução das TIC na escola pública
como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. O programa proposto pelo
Ministério da Educação (MEC) pretendia na ocasião em que foi criado ―iniciar o processo de
universalização do uso de tecnologia de ponta no sistema público de ensino‖ (BRASIL,
1997). O texto das Diretrizes do Programa, publicado em 1997, fundamenta-se no Relatório
do Banco Mundial de 1992 e no informe da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) de 1993. Tais documentos tratam das disparidades econômicas
entre os países no que se refere ao conhecimento e destaca a capacidade de assimilar e aplicar
ciência e tecnologia voltadas para o desenvolvimento em geral.
No quadro a seguir é possível observar os objetivos expressos pelas Diretrizes do
ProInfo de 1997. De posse deste documento, caberia às escolas inserir em suas propostas
curriculares o uso dos recursos digitais que as unidades passariam a receber com o processo
de desenvolvimento do programa.
Quadro 04: Principais objetivos do ProInfo (1997)
Objetivos
Objetivos expressos no documento
publicado em julho de 1997
Diretrizes

Melhorar a qualidade do processo de ensinoaprendizagem
Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos
ambientes escolares mediante incorporação adequada das
novas tecnologias da informação pelas escolas
Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento
científico e tecnológico
Educar para uma cidadania global numa sociedade
tecnologicamente desenvolvida
Fonte: Diretrizes do ProInfo de 1997. Elaborado pela autora

No que tange ao primeiro objetivo, melhorar a qualidade do processo de ensinoaprendizagem, vamos observar que o documento parte da concepção de que o uso das TIC
propicia o desenvolvimento do educando para a habilidade de gerar conhecimento, quando se
utiliza novos processos e metodologias e, neste sentido, o programa visa proporcionar uma
educação com qualidade nas escolas públicas brasileiras.
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Qualidade educacional pressupõe introdução de melhorias no processo de
construção do conhecimento, busca de estratégias mais adequadas à
produção de conhecimento atualizado e desenvolvimento no educando da
habilidade de gerar conhecimento novo ao longo da vida. Implica
diversificar espaços do conhecimento, processos e metodologias (BRASIL,
1997, p. 3 grifo nosso).

A concepção de qualidade educacional que o texto acima aponta limita-se às
dimensões internas do ambiente escolar, no sentido de pressupor estratégias aliadas ao
desenvolvimento do educando nos limites da sala de aula. De acordo com a justificativa
expressa no documento, qualidade educacional estaria relacionada à introdução de melhorias
no processo de conhecimento, nos instigando a entender que estas melhorias estão ligadas às
metodologias que utilizam as tecnologias neste processo. É possível verificar no discurso
oficial do fragmento recortado acima, uma concepção limitada de qualidade educacional,
abordada nos limiares dos anos 1990 no contexto de grandes investimentos e mudanças na
política educacional. Desde então, o referido discurso vem sendo aperfeiçoado de acordo com
os resultados da implantação de outros programas e com base nas críticas que a comunidade
científica tem desenvolvido tentando evidenciar a amplitude de que dispõe o enunciado.
Na premissa de melhorar a educação, as Diretrizes do ProInfo de 1997 objetivam
também ―possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares
mediante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas‖
(BRASIL, 1997, p. 3). Este objetivo é contextualizado a partir da concepção de que:
É preciso diminuir a lacuna existente entre a cultura escolar e o mundo ao
seu redor, aproximar a escola da vida, expandindo-a em direção à
comunidade e tornando-a facilitadora das interações entre os atores
humanos, biológicos e técnicos. Esse novo meio ecológico é composto pelas
mentes humanas e as redes técnicas de armazenamento, transformação,
produção e transmissão de informações. Para a criação dessa nova ecologia é
importante que o professor encare os elementos do contexto em que vive o
aluno e as incorpore no cotidiano da escola, criando, assim, um novo
ambiente semelhante à vida, ao que o aprendiz encontrará nas atividades
sociais, nos serviços e nas organizações. (BRASIL, 1997, p. 3 grifo nosso).

O texto justifica a necessidade de inserir as tecnologias no ambiente escolar sob
alegação destas tecnologias terem se tornado instrumentos já incorporados pela sociedade.
Neste sentido, o texto aponta que é preciso trazer para a escola o mundo que o aluno tem
vivido fora dela para aproximar as duas realidades e tentar tornar a escola um espaço
importante para a busca de novos conhecimentos.
Acreditamos que o conceito de ecologia cognitiva, citado pelo documento, referese ao termo ―Ecologia Cognitiva‖, apresentado por Pierre Lévy (1993), em seu livro
―Tecnologias da Inteligência‖, que relaciona a palavra ecologia ao seu conceito biológico
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fundamentado na existência de relações, interações, diálogos entre diferentes organismos,
vivos ou não vivos, enquanto a palavra cognitiva estaria relacionada com um novo
conhecimento. Assim, a busca por uma nova ecologia cognitiva deve envolver outra dinâmica
de relações entre sujeitos, objetos e meio ambiente, que propiciem outras formas de perceber
e entender os processos de construção do conhecimento. As relações entre sujeitos, objetos e
ambiente envolve o desenvolvimento educacional dos alunos e precisam ser levadas em conta
quando se pensa em proporcionar uma educação com qualidade.
Voltando ao texto do Decreto de 1997, vimos que o sujeito em destaque é o
professor, apontado no texto oficial como sujeito importante para incorporar as TIC no
processo de ensino, pois a escola é concebida como ambiente favorável para a incorporação
destas tecnologias e o professor precisa apropriar-se das mesmas. Por isso, o documento traz,
explicitamente, a necessidade da escola e, principalmente, dos professores acompanharem o
desenvolvimento tecnológico que a sociedade atual presencia.
Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico
constitui outra premissa do ProInfo, que baseia-se na concepção de que a moderna educação
deve ser dirigida para o progresso e a expansão do conhecimento a fim de permitir a
emancipação individual e coletiva, adequadamente articulada com a ciência e a tecnologia
(BRASIL, 1997). Para justificar esta premissa, o documento baseia-se na capacidade de
gestão e de processamento de informações na sociedade atual, caracterizada pela competição
entre as diferentes realidades produtivas, requerendo dos indivíduos intuição, criatividade,
agilidade de raciocínio associada ao manejo da tecnologia e maior conhecimento técnico
(BRASIL, 1997).
No Documento das Diretrizes do ProInfo de 1997 o objetivo educar para uma
cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida. O texto oficial justifica que
as modernas tecnologias de informação e comunicação tornam crescentes as tendências de
surgimento de uma sociedade planetária (BRASIL, 1997). O texto não traz a concepção do
que seria uma sociedade planetária, mas afirma que esta sociedade exige seres sociais capazes
de se comunicar, conviver e dialogar num mundo interativo e interdependente. O documento
define seres sociais como sendo seres que entendam a importância de subordinar o uso da
tecnologia à dignificação da vida humana, frutos de uma educação voltada para a democracia
e amparada em valores, tais como tolerância, respeito, cooperação e solidariedade (BRASIL,
1997).
Em 2007, estes objetivos apresentados foram reformulados e ampliados tendo em
vista o fortalecimento do ProInfo e, neste sentido, foi publicado o Decreto Nº 6.300, de 12 de
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Dezembro de 2007. Por meio deste documento o ProInfo, cujo significado da sigla era
Programa Nacional de Informática na Educação, passa a ter o significado de Programa
Nacional de Tecnologia Educacional, sendo denominado de ProInfo Integrado.
Nascido no contexto do PDE e do PAR, o ProInfo Integrado é considerado um
programa crucial para a inserção das tecnologias digitais na educação brasileira,
principalmente em nível básico, pois ele é o programa que além de facilitar a inserção das
tecnologias digitais na educação, busca proporcionar a capacitação dos professores e gestores
para utilizarem as mesmas. Para fins didáticos, construímos a seguir um quadro (Quadro 05),
no qual é possível comparar as mudanças dos objetivos anunciados pelos dois documentos
(1997 e 2007).
Quadro 05: Principais objetivos do ProInfo (2007)
Objetivos
I - Promover o uso pedagógico das tecnologias de
informação e comunicação nas escolas de educação
básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais;

Objetivos expressos no documento
publicado 12 de Dezembro de 2007

Decreto Nº 6.300

II - Fomentar a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem com o uso das tecnologias de informação
e comunicação;
III - Promover a capacitação dos agentes educacionais
envolvidos nas ações do Programa;
IV - Contribuir com a inclusão digital por meio da
ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede
mundial de computadores e de outras tecnologias
digitais, beneficiando a comunidade escolar e a
população próxima às escolas;
V - Contribuir para a preparação dos jovens e adultos
para o mercado de trabalho por meio do uso das
tecnologias de informação e comunicação
VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais
educacionais

Fonte: Decreto Nº 6.300, de 12 de Dezembro de 2007.
Expressos novos objetivos, verificamos que apesar de o programa ter sido
ampliado, após dez anos de sua criação, o discurso sobre a melhoria da qualidade do ensino
ainda prevalece quando observamos que o segundo objetivo expresso no documento de 2007
dialoga com o primeiro objetivo elencado no documento de 1997. Conforme vimos
anteriormente, o primeiro objetivo elencado nas Diretrizes de 1997 é melhorar a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem, não apresentando diferenças com o segundo objetivo
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proposto pelo Decreto de 2007 que é fomentar a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação.
No que concerne à formação de professores, não houve grandes mudanças entre a
proposta do ProInfo de 1997 para a de 2007. O programa continua com a capacitação de
profissionais em dois níveis: os professores multiplicadores e professores das escolas. A
lógica é que os professores multiplicadores sejam os formadores dos professores escolares.
Para tanto, foram criados os Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTEs) que se constituem
como estruturas descentralizadas de apoio ao processo de informatização das escolas,
auxiliando tanto no processo de planejamento de incorporação das tecnologias quanto no
suporte técnico e capacitação dos professores e das equipes administrativas das escolas. Com
este modelo, a política do ProInfo afastou as universidades enquanto espaço de excelência
para a formação e o centralizou no NTE que é subordinado à Secretaria de Educação e ao
MEC que não raramente dialoga com a comunidade educacional organizada (MORAES,
1997).
A grande novidade do ProInfo Integrado encontra-se na meta de equipar 70 mil
escolas brasileiras com laboratórios de informática conectados à internet banda larga. Para
viabilizar essa conectividade, o MEC aliou-se à Anatel e ao Ministério das Comunicações
num projeto denominado Banda Larga nas Escolas (CASTRO, 2011). Outra novidade é o uso
do Software Livre9 estabelecido pelo Linux Educacional, cujo sistema é específico dos
computadores dos laboratórios acessíveis aos alunos da rede pública e que apresenta
programas e aplicativos direcionados à atividade pedagógica.
De acordo com Pretto (2010), a política de introdução do software livre (softwares
não-proprietários) na administração federal, com particular destaque para a ação do MEC em
lançar edital do ProInfo, constitui um dos principais avanços da gestão do governo Lula. A
possibilidade do software livre era praticamente impensável num passado bem recente, bem
como o processo de migração da desejável plataforma de EAD e-Proinfo para software livre,
mesmo estando esse processo marcado por enorme lentidão, e sem ainda a total
disponibilização do código fonte (PRETTO, 2006, p.11).

9

Software Livre é uma forma de manifestação de um sistema em que, permite-se adaptações ou modificações
em seu código de forma espontânea, ou seja, sem que haja a necessidade de solicitar permissão ao seu
proprietário para modificá-lo.
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O Artigo 2º do Decreto nº 6. 300 anuncia que o ProInfo cumprirá suas finalidades
e objetivos em regime de colaboração10 entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. A fim de materializar este regime de colaboração no âmbito das políticas de
tecnologias educacionais, cabe ao MEC as seguintes atribuições, segundo o Decreto 6. 300:
1.

Implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais
nas escolas beneficiadas;

2.

Promover, em parceria com os Estados, Distrito Federal e Municípios, programa
de capacitação para os agentes educacionais envolvidos e de conexão dos
ambientes tecnológicos à rede mundial de computadores; e

3.

Disponibilizar conteúdos educacionais, soluções e sistemas de informações.
Para receber os computadores os estados e municípios precisam aderir ao ProInfo.

A adesão é o compromisso do município com as diretrizes do programa. Assim, o estado ou o
município terá acesso ao Sistema de Gestão Tecnológica (Sigetec) e ao manual que orienta a
instalação da sala de informática. De acordo com o manual do Sigetec disponível através do
portal do MEC:
O programa funciona de forma descentralizada, sendo que em cada Unidade da
Federação existe uma Coordenação Estadual do ProInfo, cuja atribuição principal é
a de introduzir o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas da
rede pública, além de articular as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, em
especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) e União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIMEs). (SIGETEC, s.d.)

Após licitação, o MEC realiza a compra dos equipamentos considerando os
melhores preços no mercado, tempo de vida útil das máquinas, garantia de funcionamento por
cinco anos, interligação em rede e garantia de acesso à internet para, em seguida,
disponibilizar os computadores às escolas.
O Artigo 4º, do referido Decreto de 2007, aponta para as responsabilidades dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que aderirem ao ProInfo, dentre as quais as
instâncias são orientadas a construir infraestrutura necessária para o adequado funcionamento
dos ambientes tecnológicos do Programa; viabilizar e incentivar a capacitação de professores
e outros agentes educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias da informação e
comunicação; assegurar recursos humanos e condições necessárias ao trabalho de equipes de
apoio para o desenvolvimento e acompanhamento das ações de capacitação nas escolas e

10

Pretendemos discutir acerca do Regime de Colaboração no capítulo 3 desta pesquisa, quando intencionamos
discorrer sobre a relação do Plano de Ações Articuladas e o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA)
na rede municipal de educação de Riacho de Santana-BA.
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assegurar suporte técnico e manutenção dos equipamentos do ambiente tecnológico do
Programa. (BRASIL, 2007a).
O programa ainda prevê a avaliação, este processo implica verificar o caráter
formativo e participativo no sentido de conferir se os objetivos traçados estão sendo
alcançados ou não. O processo de avaliação prevê, dentre outros instrumentos, pesquisas
encaminhadas às escolas, visitas de pessoas indicadas pelo MEC para entrevistar diretores
escolares, professores e alunos, prevendo ainda a observação das condições físicas em que os
laboratórios se encontram.
Por meio desta avaliação foi constatado que quase todas as escolas públicas,
localizadas em áreas urbanas do país, possuem computador (99%). Este dado resulta de uma
pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras,
organizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil que desde 2009 tem publicado resultados
quantitativos sobre o assunto. A pesquisa apontou ainda que o número médio de
computadores de mesa em funcionamento nessas escolas é de 19,1 para um número médio de
653 alunos por escola.
Desse ponto de vista, o número de computadores disponíveis pode ser
considerado uma limitação para o uso pedagógico das TIC com os alunos, considerando os
tamanhos médios das turmas dos diferentes níveis de ensino (CETIC.br, 2014). No entanto, é
inegável que esforços têm sido empreendidos para que os objetivos listados pelo ProInfo
sejam contemplados.
[...] nas escolas públicas, 46% dos professores declararam utilizar computador e
Internet em atividades com os alunos na sala de aula – um aumento de 10 pontos
percentuais em relação ao ano de 2012. Esse dado mostra que o professor já percebe
a importância do uso das novas tecnologias com os alunos. Ainda que a sala de aula
tenha crescido como local de uso do computador e da Internet nas atividades com os
alunos, o ambiente mais comum para a utilização de computador e Internet nas
escolas públicas segue sendo o laboratório de informática (76%). (CETIC. Br, 2014,
p. 29 grifo nosso).

Neste sentido, a pesquisa CETIC.Br. demonstra um resultado satisfatório quanto
ao uso dos computadores em laboratórios de informática, evidenciando, quantitativamente,
um dado positivo ao ProInfo, visto que os laboratórios que o texto da citação acima aponta
estão relacionados ao programa. Ao revelar que o professor percebe a importância do uso das
tecnologias com os alunos, entendemos que esta revelação não garante que o professor tenha
feito uso das mesmas. De acordo com o CETIC. Br, (2014), os resultados da pesquisa TIC
Educação 2013, indicam que ainda existem muitas barreiras a serem superadas para a
integração efetiva das TIC aos processos pedagógicos, que vão além das dificuldades
associadas a questões de infraestrutura das TIC nas escolas. Dentre essas barreiras estão a
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capacitação dos professores e a mudança dos currículos dos programas de formação inicial
docente.
Feita a descrição acima com base em texto oficiais, pensamos que não houve
rupturas entre o ProInfo de 1997 e o ProInfo Integrado de 2007, o que nos permite constatar
que em dez anos o objetivo não foi alcançado. A experiência não foi exitosa por uma série de
razões, dentre as quais é possível destacar a falta de suporte técnico aos equipamentos das
escolas o que trouxe, por consequência, a falta de um maior empenho na introdução da
informática na educação. Além disso, o processo frágil e lento de formação de professores
constitui também outro motivo que tem dificultado o ProInfo alcançar os objetivos propostos.
Dada a descrição do ProInfo, voltamos a pensar sobre as regras de formação das
regularidades discursivas. No que tange à formação do objeto, a leitura e análise dos
documentos nos permite visualizar as concepções e os discursos que os mesmos explicitam,
visto que são diferentes os contextos sociais, políticos e econômicos de uma dada época que
condicionaram e condicionam a produção dos textos que legitimam uma política e o
envolvimento dos sujeitos e grupos sociais (LOPES; DIAS, 2009).
Neste sentido, observamos que os discursos e as concepções que constituem os
enunciados dos textos oficiais dialogam, em parte, com os discursos e concepções do campo
científico, evidenciando a relação saber-poder entre esses campos. Trata-se de discursos que
são legitimados por várias instâncias de delimitação, que como vimos, constituem o corpo de
representantes políticos que falam através do Estado, como instituição regulamentada e o
corpo de pesquisadores, que falam através das universidades.
Levando

em

consideração

a

formação

das

modalidades

enunciativas,

descrevemos, nesta seção, as concepções e os discursos de dois grupos de sujeitos. O primeiro
deles é o Estado que para justificar a criação do ProInfo, pauta-se na premissa de que a
crescente e irreversível presença do computador e dos recursos de informática de um modo
geral, tornaram-se indispensáveis e por isso a informatização da Escola Pública passou a
constituir uma ação necessária do governo (BRASIL, 1997). Esta premissa encontra suporte
entre os pesquisadores, que formam outro grupo de sujeitos, e pronunciam discursos similares
ao Estado, em torno da importância do uso pedagógico das tecnologias digitais na educação,
com base no argumento de que é preciso reconhecer a urgência da elevação da tecnologia
científica, tornando-se inadiável a universalização da escolarização básica de qualidade
(LIBÂNEO, 2010).
Observadas as relações entre os discursos, conduzimos esta análise para mais uma
regra de formação, a dos conceitos, pois, tanto os discursos oficiais como os discursos
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científicos acreditam que a escola deva estar preparada para entender e usar a informática,
bem como dar suporte para as mudanças necessárias na escola de modo que a informática
possa ser implantada segundo uma proposta inovadora, que prepara cidadãos para viver na
sociedade do conhecimento (VALENTE, 1999), o que significa que identificamos algumas
―formas de sucessão‖ entre as diversas disposições dos enunciados (FOUCAULT, 2004).
Apoiando-se no fato do campo científico ser um lugar de produção de verdades valorizadas,
este discurso, está aliado aos campos da política e da economia, que nutrem uma vontade de
verdade associando o uso dos recursos tecnológicos ao alcance da almejada qualidade
educacional.
Dada a formação dos conceitos, identificamos ―formas de coexistência‖ entre
enunciados. Trata-se do enunciado qualidade na educação, que aparece em outra parte do
discurso, mas que é tomado a ―título de verdade admitida‖ (FOUCAULT, 2004, p. 63).
Aliado por um suporte e por uma distribuição institucional que tende a exercer sobre outros
discursos uma espécie de pressão como um poder de coerção (FOUCAULT, 2013), o discurso
que faz funcionar como verdadeiro é o de uma educação de qualidade, pressupõe a introdução
das TIC para a construção do conhecimento, buscando estratégias mais adequadas e
desenvolvendo no educando a habilidade de gerar conhecimento novo ao longo da vida
também por meio das TICs.
Partindo da perspectiva de que cada sociedade tem seu regime de verdade, a sua
política é construída sob este regime e, neste sentido, cada sociedade elege um determinado
discurso fazendo-o funcionar como verdade (FOUCAULT, 2014), os discursos em torno da
qualidade da educação permeiam pela redução das desigualdades sociais e regionais que será
alcançada com a introdução das TICs nas escolas. Enfim, o discurso oficial é carregado pela
vontade de proporcionar uma educação comprometida com a equidade, emergindo como
verdadeiro o discurso pautado na soma entre sociedade cada vez mais tecnologicamente
evoluída, equidade social e regional, repercutindo na melhoria da qualidade da educação.
No entanto, vale destacar que o discurso científico se diverge a depender das
modalidades de sua enunciação, como podemos observar nas palavras de Castells (2005, p.
31) ao afirmar que ―a tecnologia é condição necessária, mas não suficiente para a emergência
de uma nova forma de organização social [...]‖. O autor apresenta um olhar diferente dos
discursos descritos anteriormente, o que nos permite constatar que, vista a partir deste ângulo,
a posse e o uso de tecnologias digitais podem ser, inclusive, de forma conservadora, atuando
simplesmente na continuidade de um modelo que há tempos vêm demonstrando ineficiência.
Nesta premissa, Levy (1999) acredita que a tecnologia possibilita a constituição de métodos
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capazes de levar ao objetivo de uma determinada tarefa com mais rapidez e dinamicidade
afirmando que uma técnica é produzida dentro de uma cultura e uma sociedade encontra-se
condicionada e não determinada por suas técnicas, sendo uma diferença fundamental.
No contexto da escola, é importante que os profissionais considerem a diferença
destas categorias. ―Dizer que a técnica condiciona significa dizer que abre algumas
possibilidades [...]. Mas muitas possibilidades são abertas e nem todas serão aproveitadas‖.
(LEVY, 1999, p. 25). Esse discernimento é crucial para a compreensão de que a presença de
tecnologias digitais e a utilização destas, por alunos e professores, não garantem preparar o
indivíduo para uma nova gestão social do conhecimento conforme o discurso oficial.
A implantação da informática, segundo uma abordagem inovadora de aprendizagem
baseada na construção do conhecimento e não na memorização da informação,
implica em mudanças na escola que poderão ser realizadas se houver o
envolvimento de toda comunidade escolar (VALENTE, 1999, p. 11).

O texto sublinhado nos instiga a pensar que a presença dos recursos digitais nas
escolas não significa mudança de postura e/ou paradigma ou inovação em propostas
pedagógicas. ―[...] difundir a Internet ou colocar mais computadores nas escolas, por si só,
não constituem necessariamente grandes mudanças sociais. Isso depende de onde, por quem e
para quê, são usadas as tecnologias da comunicação e informação‖ (CASTELLS, 2005, p.
19).
Estas mudanças que o autor explicita envolvem também o perfil do professor. As
TIC afetam a organização do trabalho, modificando cada vez mais o perfil do trabalhador,
necessário para um novo tipo de produção que emerge, surgindo novas profissões,
desaparecendo outras, implicando mais conhecimento, uso da informática e de outros meios
de comunicação (LIBÂNEO, 2010). Daí emerge o discurso em torno da qualificação
profissional que recai sobre a necessidade de o professor estar formado adequadamente para
poder desenvolver habilidades sobre o uso das TIC, modificando as formas de ensinar e
aprender e, por consequência melhorando a qualidade da educação.
O que se constata a partir das informações dispostas nesta seção e das leituras dos
documentos é que, apesar de o ProInfo propor uma nova organização para o uso das TIC na
educação básica, pensando na melhoria da qualidade da educação, ainda não é possível
observar esta conquista. Conforme veremos no terceiro capítulo, melhorar a qualidade da
educação vai muito além de inserir os recursos digitais nas escolas, principalmente, quando
esta inserção não acompanha a necessidade de formação docente e não dispõe de suporte
técnico para a manutenção dos seus equipamentos.
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Conforme vimos anteriormente, a primeira direção para a análise de uma
formação discursiva é apresentada por Foucault (2004), como a formação dos objetos, por
isso nos ocupamos de demarcar as superfícies de emergência, as instâncias de delimitação e
as grades de especificação (FOUCAULT, 2004, p. 47-48) que condicionaram para a
formação do objeto que estamos analisando, o Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA)11 que por sua vez implica na distribuição de um laptop para cada aluno das
escolas públicas do Brasil. Vimos, por meio de algumas modalidades discursivas, que os
discursos ora se encontram e se consubstanciam, mas também se divergem, dependendo do
campo enunciativo que o sujeito fala e, por fim, vimos que a correlação entre objetos e
enunciados delineiam o aparecimento de outros enunciados que passaram a adquirir
titularidade de verdade no momento em que passam a coexistir, como é o caso do enunciado
―qualidade na educação‖.

2.3 Eis o objeto: o Programa Um Computador Por Aluno (PROUCA)
Se, em nossa sociedade, nesta época que estamos vivendo, a utilização de
tecnologias digitais é considerada como um elemento crucial para o desenvolvimento
econômico, e esta verdade está presente nos discursos de políticos, de cientistas e da
sociedade em geral, temos aí, o estabelecimento de um conjunto de relações. Relações entre
planos de especificação, como as universidades, relações entre a instância de decisão, como
os gestores políticos, relações entre as normas familiares que formam o conjunto da sociedade
e garantem a aceitação da verdade e, relações nas instituições de educação que, por meio dos
seus sujeitos, permitem que estas tecnologias sejam utilizadas. São estas relações que, atuando
no discurso das políticas educacionais, permitiram a formação do Programa Um Computador
por Aluno e poderia ser chamadas de relações discursivas.
A contextualização histórica da política que incentiva e defende o uso de
tecnologias e a apreciação de determinados programas que consolidaram a prática do
discurso, estabeleceram as condições para que o PROUCA aparecesse e para que, nesta época
que estamos vivendo, pudéssemos falar da possibilidade de cada aluno de escola pública
dispor de um laptop para estudar. Isso significa que o aparecimento deste objeto foi

10

Em alguns momentos no texto o PROUCA é anunciado como projeto UCA, isso se deve porque entre os anos
de 2005 a 2010, quando a proposta foi apresentada ao presidente Lula, não se tinha ainda um programa. Em sua
fase pré-piloto a proposta era tratada apenas como um projeto, por isso, projeto UCA. Somente após ter sido
instituído no ano de 2010, pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, é que o projeto passa a se constituir como
programa, chamado UCA-TOTAL.
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determinado por um feixe de relações que efetuaram o discurso para que pudéssemos falar
sobre o PROUCA, nomeá-lo, analisá-lo ou explicá-lo, como pretendemos fazer a seguir.
O programa parte da perspectiva de que a disseminação do laptop com acesso à
internet é uma iniciativa que visa atender a três demandas do país: inclusão digital, melhoria
da qualidade da educação e inserção da indústria brasileira no processo produtivo. O texto
publicado pelo site12 oficial do programa dizia que o projeto foi idealizado pelo pesquisador
norte-americano Nicholas Negroponte, intitulado ―Um Laptop Para Cada Criança‖. O projeto
foi inicialmente apresentado ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Fórum de Davos, na
Suíça, em 2005, e no Brasil, passou a se chamar ―Um Computador por Aluno‖.
As informações oficiais contidas no site do programa, quando este ainda estava
disponível em 2014, descrevem a gênese do Projeto One Laptop per Child (OLPC) ou Um
Computador para cada Criança, revelando que, em junho de 2005, Nicholas Negroponte,
Seymour Papert e Mary Lou Jepsen vieram ao Brasil especialmente para conversar com o
presidente e expor a ideia com detalhes. Na ocasião, o presidente aceitou a proposta e instituiu
um grupo interministerial para avaliá-la e apresentar um relatório. Após reuniões com
especialistas brasileiros para debates sobre a utilização pedagógica intensiva das TIC nas
escolas, foi formalizada uma parceria com a Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia
da Informação (FacTI) e com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para a validação
do projeto. Em Fevereiro de 2006, a FacIT chamou mais três instituições para integrar o grupo
técnico e fazer um estudo sobre a solução OLPC: Centro de Pesquisa Renato Archer
(CenPRA); Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e
Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI)13.
O Projeto UCA, como era denominado inicialmente, surgiu alicerçado na
Presidência da República para facilitar a tomada de decisões e a agilidade na sua
implementação. A descrição histórica acima nos chama a atenção para a ausência do MEC nas
discussões iniciais sobre o programa. Somente despois de o governo ter aprovado a proposta é
que o MEC, através da SEED, tornou-se diretamente responsáveis pelo programa, ainda que
numa perspectiva de baixa integração com as outras áreas do ministério, que se mantiveram,
aparentemente, resistentes ao experimento (LAVINAS; VEIGA, 2013, p. 4). A partir de 2010
é que o Projeto UCA passa se denominar PROUCA quando é aprovada a Lei nº 12.249, de 10

12

Como vimos no capítulo anterior, o site oficial do PROUCA não está mais disponível por razões
desconhecidas.
13
Informações adquiridas no antigo site do programa www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp. Acesso em: 03
de julho de 2014.

66

de junho de 2010, que trata, dentre outros assuntos, da criação do programa. No Artigo 7º do
capítulo II, a lei apresenta que o PROUCA tem como objetivo:
Promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal,
estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a
pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a utilização de soluções de
informática, constituídas de equipamentos de informática, de programas de
computador (software) neles instalados e de suporte e assistência técnica necessária
ao seu funcionamento (BRASIL, 2010).

O texto aponta para a necessidade de incluir no mundo digital todas as pessoas,
utilizando os espaços escolares como meio para se atingir esse objetivo. Como vimos, no
Brasil, o termo ―inclusão digital‖ surge e se consolida a partir dos debates em torno do Livro
Verde e das análises que são elaboradas sobre o Programa Brasileiro Sociedade da
Informação, começando a aparecer nos projetos governamentais com a perspectiva de
promover inclusão digital nas escolas públicas. No entanto, ainda continua a percepção de que
inclusão digital está numa dimensão e a educação em outra (BONILLA, 2009). É notável o
desencontro original da política de inclusão digital e a educação no Brasil, quando se observa
que esta política nasce, inicialmente, de outras áreas de interesse econômico e político,
conforme vimos no início deste capítulo.
Com o propósito de avaliar e subsidiar o desenvolvimento do PROUCA,
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aprendizagem, sendo o letramento digital decorrência natural da utilização frequente
dessas tecnologias (BRASIL, 2010, p. 52).

Este fragmento de texto, retirado do documento produzido pelo Caeat (2010),
demonstra uma inconsistência em relação aos reais objetivos do programa, ao passo que por
meio deste documento, parece que a Câmara de Deputados faz um determinado esforço para
construir um objetivo que aliasse inclusão digital com a vontade de oferecer, enquanto poder
legislativo, uma educação de qualidade. Neste sentido, o documento critica a ausência de um
objetivo claro, conciso e consistente, por isso, recorre ao discurso científico que defende a
utilização das TIC como instrumento pedagógico capaz de promover a qualidade no processo
de ensino-aprendizagem. Nesta direção, o documento explicita as fases de desenvolvimento
pensadas para o programa, elogiando o governo federal, afirmando que o mesmo,
acertadamente, organizou seu programa a partir de fases de experimentação
A primeira fase, ou Fase 1, de que trata de maneira mais detalhada o presente
relatório, é o que se convencionou chamar de pré-piloto. Basicamente, ela consiste
na experiência de implantação do UCA em cinco escolas públicas durante o ano de
2007. O pré-piloto foi realizado por meio da doação de equipamentos pelas
empresas Telavo e Intel e da organização não-governamental One Laptop per Child,
aliando interesses comerciais aos de teste e avaliação de desempenho dos protótipos
(CAEAT, 2010, p. 17).
A Fase 2 representa o projeto piloto propriamente dito, no qual se pretende comprar
150 mil laptops educacionais para serem distribuídos a 300 escolas públicas de até
500 alunos cada. O governo federal pretendia iniciar essa segunda etapa do projeto
no começo do ano letivo de 2008, mas houve problemas no processo de compras
realizado ao fim de 2007, com os concorrentes apresentando preços mais elevados
do que o esperado pelo Ministério da Educação. (CAEAT, 2010, p. 17-18).

O documento da Caeat abordou de modo mais detalhado a primeira fase do
programa. Na primeira fase, pré-piloto, o projeto foi implantado em cinco escolas nas cidades
de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Piraí (RJ) e Brasília (DF), passando por
experimentos dos aspectos pedagógicos, de formação, de estrutura e logística. Neste primeiro
momento, o programa passou por sua fase experimental entre os anos de 2007 e 2010, sem
que houvesse criado ainda uma lei que o amparasse oficialmente.
Esta legislação foi criada para o início da segunda fase Piloto, em janeiro de 2010,
quando um consórcio ganhou o pregão para o fornecimento dos 150 mil laptops educacionais
para aproximadamente 300 escolas públicas selecionadas pelas Secretarias de Educação
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Estadual ou Municipal via União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME).
Em 2007, foi publicada a Portaria n.8, de 19 de março, relativa à composição do
grupo de trabalho com o objetivo de assessorar pedagogicamente a elaboração do documento
básico do Projeto UCA. Este grupo de trabalho foi constituído por professores de várias
instituições de nível superior do Brasil para realizar o acompanhamento e a avaliação das
experiências iniciais a serem implantadas. A Portaria nº 85, de 16 de Junho de 2008,
substituiu a portaria de 2007, modificando alguns nomes de professores escolhidos. A nova
Portaria que resolve compor o Grupo de Trabalho de Assessoramento ao Projeto UCA
anuncia a seguinte finalidade:
I - subsidiar a Secretaria de Educação à Distância na implantação, acompanhamento
e avaliação do Projeto UCA; II - colaborar na definição de diretrizes e critérios de
implantação e implementação do Projeto UCA; III - prestar assessoramento técnicopedagógico sobre o uso intensivo de laptops educacionais em escolas públicas; IV promover articulação entre o Projeto UCA e as instituições de pesquisa e de ensino
superior, objetivando a transferência de conhecimentos técnicos e científicos na área
de tecnologia educacional; V - prestar aconselhamento pedagógico na definição dos
critérios e dos indicadores de desempenho à elaboração da sistemática de avaliação e
do acompanhamento do Projeto UCA. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2008).

A leitura destas portarias nos permite observar a influência das universidades
sobre a educação básica. Tal influência resulta da política educacional desenvolvida a partir
dos anos 1990 que visa entrelaçar o ensino superior com o ensino básico, autorizando os
professores das universidades a atuarem como formadores dos professores da educação
básica. Isso acontece num contexto no qual as instituições de ensino superior ganham força no
cenário educacional brasileiro, principalmente ―após a chamada modernização ou
democratização do ensino, que se deu com mais ênfase, a partir dos anos de 1990, como parte
de um processo mais amplo advindo com a mundialização, no qual se delineia, nas políticas
de ensino, certo tipo de trabalhador que se imagina formar na escola‖ (SARIAN, 2012, p. 32).
Finalmente houve uma terceira etapa, denominada UCA-Total em que foram
selecionados seis municípios de todas as regiões do país, contemplando seis escolas –
municipais e estaduais –, bem como todos os seus alunos e professores. Compõem esse grupo
Tiradentes (MG-SE), Santa Cecília do Pavão (PR-S), Terenos (MS-CO), Barra dos Coqueiros
(SE-NE), São João da Ponta (PA-N) e Caetés (PE-NE), totalizando pouco mais de 10 mil
alunos dos ensinos Fundamental e Médio (LAVINAS; VEIGA, 2013).
A terceira fase entrou em funcionamento em concomitância à segunda fase em
2010, na qual os laptops são vendidos a prefeituras e Estados interessados em sua aquisição.
Regulamentada por meio da Resolução nº 17 do FNDE, que estabelece normas e diretrizes
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para que os Municípios, Estados e o Distrito Federal se habilitassem ao PROUCA, nos
exercícios de 2010 a 2011, visando a aquisição de computadores portáteis novos, com
conteúdos pedagógicos, no âmbito das redes públicas da educação básica.
Sobre esta última fase do programa, UCA-TOTAL, Lavinas e Veiga (2013)
publicaram o relatório final de uma pesquisa sobre o Projeto UCA intitulado Avaliação de
Impacto do Projeto UCA-Total (Um Computador Por Aluno). Financiada pela Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a pesquisa revelou o baixo nível de
aproveitamento do projeto e um padrão de funcionamento bastante divergente em razão de
vantagens e debilidades locais. De acordo com as pesquisadoras, o enorme potencial do
programa não foi completamente aproveitado.
Segundo Almeida (2008), a inovação do PROUCA está na concepção da
interface, nas características técnicas embarcadas de conectividade, interoperabilidade,
mobilidade e imersão, somando a isso, a modalidade um por um (1 por 1) que influi
diretamente nas dimensões educacionais e permitem antever a potencialidade da criação de
uma cultura tecnológica na escola. No entanto, a cultura tecnológica potencializar-se-á para
que haja um projeto pedagógico concernente à utilização dos computadores portáteis para
todos os alunos, professores e gestores da escola envolvida (ALMEIDA, 2008).
Almeida (2008) aponta como elemento inovador do programa a formação
continuada e em serviço de educadores, apresentando características diferenciadas conforme a
orientação da universidade que assumiu a parceria com a escola. O exemplo de Almeida
(2008) foi o Projeto UCA da cidade de Palmas, Estado de Tocantins, integrante da primeira
fase do projeto, orientado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).
Nessa escola, segundo a autora, foram disponibilizados 400 computadores portáteis, para que
todos os alunos de determinado turno pudessem ter os equipamentos disponíveis para uso
constante. Para Almeida, a observação intensiva desse experimento por meio de ações
presenciais e a distância, permitiu acompanhar o processo em todas as suas etapas, criar
indicadores para a avaliação das experiências e identificar referências teórico-metodológicas.
Até aqui, acreditamos ter descrito, suficientemente, o objeto ao ponto do leitor
conhecê-lo e entender o contexto histórico que o fez emergir. As leituras e análises dos
documentos, de pesquisas científicas e dos pronunciamentos dos enunciadores, têm nos
demonstrado que os debates acerca do PROUCA, enquanto programa de governo, são
acirrados e apresentam uma densidade de conhecimento significativa. Assim, depois de
termos evidenciado como o objeto alcançou seu status, é possível agora iniciar algumas
considerações a respeito do mesmo, levando em conta os sentidos atribuídos pelos sujeitos.
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2.4 Algumas considerações sobre o PROUCA a partir dos discursos dos
enunciadores
Com o propósito de problematizar o debate sobre o PROUCA, identificamos que
a formação de professores foi apontada como o problema que mais afeta e contribui para o
insucesso do PROUCA, segundo as teses e dissertações14 apreciadas para fundamentar a
discussão desta pauta e considerando também a fala dos enunciadores, sujeitos desta pesquisa.
As leituras demonstram que, apesar de sua proposta constar a preocupação com a formação de
professores, o PROUCA, como política de governo, enfrenta um descompasso entre o
discurso e a prática no que se refere à formação inicial e continuada dos professores
(SEIXAS, 2013).
Em 2009, a Secretaria de Educação à Distância do MEC (SEED/MEC) publicou
um documento direcionado à formação docente do projeto UCA. O texto se apresentou como
documento construído para fornecer informações essenciais que norteariam o projeto de
formação do UCA, demonstrando qual a concepção e estratégias implantadas visando uma
política de capacitação que pudesse contribuir para o êxito do projeto (BRASIL, 2009). E
nesta premissa, convocou as instituições de ensino superior (IES), as secretarias de educação
estaduais ou municipais, centros de formação de multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia
Educacional, estaduais (NTE) e municipais (NTM), professores, gestores e alunos monitores
das escolas, a constituírem uma rede de cooperação e colaboração para formação (BRASIL,
2009).
Nesta direção, a proposta pretendia atender aos profissionais das equipes das IES
Global e Local, das 300 escolas contempladas com o projeto, os municípios participantes do
UCA TOTAL, professores multiplicadores, professores das escolas, profissionais das equipes
gestoras das escolas estaduais e municipais. De acordo com Pretto, Coelho e Almeida (2010),
o processo de formação seguia um roteiro estabelecido pelo chamado GTUCA e na Bahia, a
IES Global responsável pela orientação da UFBA (IES local) foi a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
14

Para citar algumas pesquisas temos o artigo ―Um olhar inicial sobre a implantação do PROUCA em Goiás‖
que buscou analisar a implantação do PROUCA nas escolas contempladas com o programa no estado de Goiás
(PEIXOTO; FIGUEREDO, 2013) e a dissertação de mestrado de Araújo (2011) da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), disponível no banco de teses do Periódico CAPES, que levantou um
―Diagnóstico das condições de implantação do Projeto Um Computador por Aluno nas escolas públicas de
Alagoas‖.
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No entanto, esse processo inicial já aponta para as primeiras fragilidades do projeto:
de um lado, a ausência de uma relação dialógica entre as instituições envolvidas no
processo e, de outro, a maneira não clara de escolha das escolas e a informalidade
com o trato do projeto na relação do MEC com as escolas. O projeto, assim como os
laptops, chegam à escola sem nenhum comunicado prévio, sem articulação direta
entre o MEC, Secretarias da Educação e as escolas (PRETTO; COELHO;
ALMEIDA, 2010, S/P).

Diante deste problema, levantado pelos enunciadores do fragmento acima, é
possível trazer para o debate a visão dos Enunciadores, sujeitos da pesquisa, entrevistados na
modalidade de professor. Os discursos dos Enunciadores favorecem o aprofundamento da
discussão e apresentam a forma como o programa foi implementado na rede municipal de
Riacho de Santana, Bahia.
Na realidade, quando distribuiu esses laptops, simplesmente, as pessoas
responsáveis chegaram e distribuíram. Não houve nenhuma preparação aos
professores. Chegou, entregou, nem preparação para os alunos, nem para os
professores (E2).

O fragmento em destaque demonstra, por meio do Enunciador 2, a ausência de
capacitação ao professores e aos alunos, fato que vai na contramão do projeto previsto para a
implantação do PROUCA. O discurso do enunciador comunga com os resultados de
pesquisas supracitadas, o que é possível constatar que a falta capacitação de professor para o
uso de recursos tecnológicos, especificamente, os laptops, não constitui um desfalque
exclusivo de uma unidade escolar, constituindo, portanto, um desfalque comum deixado pela
proposta depois da implantação. Este aspecto pode ser também constatado por meio da fala de
E3 que, ao ser indagado sobre a possibilidade de ter recebido algum tipo de formação para o
uso do laptop do PROUCA, responde negativamente: ―Não. Só foi falado como deveria ser
usado. A coordenadora falou como a gente deveria usar nas aulas, no planejamento, deu
algumas sugestões. Mas foi isso‖ (E3).
Enunciador 3, por outro lado, entende que a cerimônia de entrega dos laptops e
orientações realizadas pela equipe responsável faz parte de um processo de preparação. No
entanto, sabemos que um processo de capacitação não pode ser realizado em algumas horas
durante a entrega dos equipamentos e, por isso, não consideramos as orientações dirigidas aos
pais e alunos como processo de capacitação docente. E3 também aponta outros problemas,
como podemos observar:
A escola nos avisou que entregaria o computador na sala dos professores. Foi
preparado antes, fez uma cerimônia de entrega aqui no auditório e bem organizado,
cada aluno recebeu juntamente com os pais. E a primeira impressão foi que poderia
ser bastante útil na sala de aula, num primeiro momento. Só que depois vieram
alguns problemas, principalmente, ao fato da internet ser bem ruim não deu pra usar
muito como nós gostaríamos (E3).
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A fala de E3 comunga com as interpretações que obtivemos das leituras de
artigos, teses e dissertações pesquisadas ao longo da condução desta investigação, as quais
revelaram problemas de caráter técnico e estruturais em torno do PROUCA. Os pesquisadores
trazem, no discurso científico, problemas similares apontados por E3, e os mais comuns são a
conexão com a rede sem fio e instabilidade da rede; inexistência dos armários para
acondicionamento dos laptops; equipamentos com defeitos no sistema operacional e baterias,
somando ainda a baixa assistência técnica dos responsáveis.
Seixas (2011; 2013)15 observou que durante o ano de 2011, as iniciativas de
formação para o uso dos computadores foram por demais escassas para permitir que os
docentes se familiarizassem com o novo equipamento. Com isso, a escola foi/está criando e
aprendendo a lidar com o novo, não sem conflitos e dificuldades. Pesce (2013)16 aponta para
alta rotatividade do corpo docente, que fragiliza o avanço nas etapas de formação, junto às
universidades formadoras; acrescenta a árdua jornada de trabalho como fator que dificulta o
fortalecimento dos seus vínculos com a escola e a dificuldade de muitos professores em se
familiarizar com outra arquitetura de informação que não a do sistema operacional Windows,
hegemônico no mercado.
Entretanto, Pretto, Coelho e Almeida (2010 apud BONETTI, 2006), analisando a
implantação do PROUCA no estado da Bahia, observaram as dificuldades de execução de
uma política desta magnitude e as dificuldades de trato com as diversas instâncias (federal,
estadual e municipal) envolvidas no projeto. Segundo os autores, as políticas públicas bem
sucedidas demandam um olhar mais intenso e cuidadoso por parte das instâncias locais que
constituem um importante condicionante, não para a elaboração de políticas públicas, mas
para a efetivação destas, desde a eficácia da realização da ação até os diversos interesses
específicos que esta ação desperta nas pessoas direta e indiretamente envolvidas.
Em seus depoimentos, os enunciadores demonstram, justamente, a ausência de
diálogo entre as instâncias. Mas um ponto importante que precisa ser evidenciado diz respeito
às relações de poder que envolvem tais instâncias, no que diz respeito ao papel que cabe a
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Seixas (2011; 2013) publicou dois artigos pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED) que são produtos de sua pesquisa em uma escola pública do Rio de Janeiro, contempladas
com o PROUCA. O primeiro ―Conectando a rede: recontextualizações do projeto ―Um Computador Por Aluno‖
(UCA) trata de uma pesquisa realizada em uma escola municipal do Rio de Janeiro‖ que enfocou as políticas
curriculares para uma educação [multi] midiática com abrangência para o campo das relações entre currículo,
cultura e política, com foco no contexto escolar; o segundo, por sua vez, ―Programa Um Computador por Aluno‖
(PROUCA) em uma escola municipal do Rio de Janeiro: o que há de novo na rede?‖.
16
O texto refere-se artigo ―O Programa Um Computador Por Aluno no Estado de São Paulo: confrontos e
avanços‖, escrito por Lucila Pesce, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), discute o programa
buscando refletir sobre os limites e as possibilidades no âmbito do estado de São Paulo.
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cada uma delas no desenvolvimento das políticas. Muito embora os idealizadores elaboram as
propostas a partir de suas vontades de verdade que nortearam esta construção, são os sujeitos
locais que vão trabalhar em prol da efetivação destas propostas, o que muitas vezes não
acontece conforme o esperado.
Pensando nisso, evidenciamos que a constituição de um programa político de
governo é entrelaçada por relações de poder e que muitas vezes encontram formas de
resistências por parte de alguns grupos sociais. De acordo com Foucault (2009), é preciso
observar que a economia das relações de poder envolve um sentido teórico e prático, pois há
um limite entre o que é idealizado pelo Estado e entre o que é operacionalizado pela
sociedade na gestão da política.
Muito embora, a política desenvolvida pelo PROUCA demonstrasse na visão dos
enunciadores, não levasse em conta, o indivíduo e a singularidade cultural de cada lugar,
trata-se de uma política que fomenta o uso de tecnologias digitais na educação e que distribui
computadores portáteis para alunos e professores que é, portanto, uma tentativa de afirmar o
direito à igualdade, atentando-se para a necessidade de todas as pessoas incluírem no mundo
digital. Esta vontade de verdade não é apenas do Estado, mas também de toda sociedade.
E neste sentido, poderíamos afirmar que esta política insere-se no campo do
trabalho social. Também numa perspectiva foucaultina, Maurer (2008), apresenta uma análise
sobre trabalho social, sendo este considerado como uma resposta específica para os problemas
sociais de uma época. Segundo a autora, o trabalho social se apresenta como resposta à
desigualdade, à injustiça e à exclusão e, neste sentido, considerando que um dos objetivos
estabelecidos ao PROUCA se refere à inclusão digital, entendemos que a distribuição dos
laptops seja uma resposta aos problemas sociais da época que estamos vivendo, cujas
instituições, conceitos e discursos de modo geral podem ser entendidos como ―traços‖ que
foram inscritos na superfície da atual sociedade que documenta lutas sociais antigas
(MAURER, 2008).
Além disso, esta política revela os efeitos de poder relacionados ao saber, à
competência, à qualificação. Os professores que desconhecem a utilização dos recursos
sentem-se despreparados em relação aos seus alunos, o que coloca em choque a relação saberpoder entre alunos e professores. Ao longo dos anos acreditamos que o conhecimento do
professor seria superior aos dos alunos. Com a inserção das tecnologias digitais este
paradigma passa a ser questionado. O professor se sente despreparado em relação aos seus
alunos e esta ausência do saber implica na perda do controle do poder. Neste sentido, ao
observar as relações saber-poder entre alunos e professores com a inserção das TIC,
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percebemos que a política instaurada revela um estado de violência econômica e ideológica,
provocando um conflito imediato nas relações saber-poder/professor-aluno.
Daí cresce a necessidade do professor inserir-se num processo de formação
continuada o que exige a reformulação da carga horária do profissional, assim como a
responsabilidade de cada ente federado envolvido na execução visando uma compreensão
mais ampla do problema e encaminhamento de soluções (PRETTO; COELHO; ALMEIDA,
2010).
Num momento em que os debates da educação põem em relevo a necessidade de
constituir um Sistema Nacional de Educação (SNE), desenvolvendo para isso estratégias de
fomento, através da criação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e
consequente Plano de Ações Articuladas, percebemos a inexistência de documentos relativos
ao PROUCA que contenha inferência sobre estas políticas pensadas para constituir o SNE. O
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) aprovado pelo Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Educação Fernando Haddad, em 24 de abril de 2007,
aponta como uma de suas ações a inclusão digital, com a implantação de laboratórios de
informática em todas as escolas públicas do Brasil, acreditando que esta iniciativa possa
favorecer a melhoria da educação do país. Mas não encontramos documentos específicos ao
PROUCA que traçasse um diálogo com o PDE e com a premissa do governo em constituir o
SNE.
Diante do que apreciamos neste capítulo, ou seja, após ter dado status ao objeto,
nomeando-o e descrevendo-o, sentimos a necessidade de determinar o funcionamento de um
campo discursivo, aquele em que se descreve a formação das modalidades enunciativas, visto
que recorremos aos discursos dos mais variados sujeitos em torno do objeto de análise.
Considerando o discurso oficial, apreciado por meio dos documentos que legitimam o objeto,
o PROUCA, o discurso científico, que apreciamos através das falas dos pesquisadores e o
discurso dos sujeitos da pesquisa, conforme vimos através das falas dos Enunciadores 2 e 3,
precisamos verificar a enunciação enquanto processo, e, neste sentido, Foucault (2004) lança
três questões, que uma vez respondidas, podem determinar o funcionamento do discurso: qual
o estatuto do sujeito que fala? Quais os lugares institucionais de onde o sujeito fala? E qual a
posição ocupada pelo sujeito na enunciação?
O posicionamento dos sujeitos que transmitem o discurso oficial, ou modalidades
enunciativas por eles assumidas, é de pessoas que ocupam os cargos de chefia e comandam as
políticas educacionais no Brasil, sendo, muitas vezes, economistas, empresários,
administradores de empresas, publicitários, etc. (PARO, 2011), ou políticos partidaristas que
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são, muitas vezes, sujeitos ―desprovidos de qualquer conhecimento técnico-científico a
respeito das práticas pedagógicas, para tomar decisões, dar andamento aos programas de
governo e políticas da educação e determinar o rumo da educação escolar no âmbito de sua
jurisdição‖ (PARO, 2011, p. 80). Estes sujeitos sofrem influência direta do contexto
econômico mundial, porque a produção de verdades no discurso que incentiva o uso de
tecnologias digitais na educação não é a efetivação de uma política limitada a um país como o
Brasil. Embora tenha se desenvolvido mais facilmente em países com aspiração ao recente
crescimento econômico, o PROUCA não é um programa confinado a uma política econômica
específica do governo brasileiro, sendo que países da Europa, Ásia e da América do Norte já
experimentaram a referida política, muito antes do Brasil.
É preciso verificar o tipo de realidade que estamos analisando. A política que
estamos pondo em suspensão não é original, apesar de sua singularidade histórica
(FOUCAULT, 2009). Neste sentido, entendemos o PROUCA como uma vontade de verdade
do governo brasileiro em melhorar a qualidade da educação por meio da inclusão digital,
como política que se materializa na disponibilização de laptops com a promessa de acesso à
internet para professores e alunos das escolas estaduais e municipais em todos os Estados do
Brasil. Pensando que os sujeitos falam das instâncias mais elevadas da gestão da educação e
que carregam em seus discursos os interesses de um grupo político e econômico, tanto
nacional como internacional, detectamos nas enunciações que o PROUCA é significado como
elemento de peso capaz de superar as deficiências educacionais de um país.
O discurso científico, por sua vez, é bastante heterogêneo, porque é transmitido
por sujeitos diferentes. Por um lado, temos aqueles cientistas que são convidados a ocupar
cargos de coordenação de projetos e falam, muitas vezes, dos mesmos lugares institucionais
de onde partem o discurso oficial. É o caso de professores universitários que trabalharam
diretamente com a implantação do PROUCA e visualizam o programa a partir das
competências que somente um sujeito, dotado de saber, acerca do objeto, é capaz de enxergar.
Por outro lado, temos aqueles cientistas que, simplesmente, se debruçaram em avaliar, tanto
no sentido teórico como prático, a implementação e os efeitos da política. Estes cientistas
discursivam o PROUCA, a partir de análises e comparações com outros programas,
fundamentados, muitas vezes em teorizações críticas com foco nos resultados do programa,
por isso, apresentam olhares diferentes do primeiro grupo de cientistas. De qualquer modo, os
dois grupos de cientistas estão autorizados a proferirem seus discursos, uma vez que o
exercício dos saberes não está aberto a todas as vontades,
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[...] mas somente a grupos específicos aos quais é garantido o status de atuar sobre
os saberes: proferir enunciados que os instaurem, manejar técnicas que os
consolidem e, principalmente, desempenhar essas ações de modo a exercer verdade
em suas práticas (VOSS, 2011, p. 43).

Além disso, há titularidade e singularidade contida nas falas dos cientistas visto
que o papel que se reconhece no cientista, conforme é requisitado por uma pessoa na
sociedade no exercício de sua função, é carregado de direitos de intervenção e de decisão que
lhe são reconhecidos, seja com o grupo no qual exerce sua profissão, seja com o poder que lhe
confiou uma tarefa (FOUCAULT, 2004). Este status do cientista que discursiva sobre o
PROUCA é, em geral, bastante singular e sua fala não pode vim de quem quer que seja.
Por fim, apreciamos o discurso dos professores que falam da escola como lugar
institucional. Estes enunciadores conhecem a realidade da sala de aula, convivem diretamente
com os alunos e afirmam ter recebido o programa sem ter participado, inicialmente, dos
primeiros debates de implantação do mesmo. Muitas vezes, desprovidos de saberes técnicos
para usar o laptop do PROUCA e insatisfeitos por não se sentirem convidados a participarem
dos debates, os professores discursivam o programa considerando a falta de formação e
adicionando os problemas técnicos de conectividade como elementos desfavoráveis para o
sucesso do mesmo.
Ao estabelecermos as condições para que possamos falar sobre o Programa Um
Computador por Aluno (PROUCA), conforme vimos na formação desse objeto, descrevemos
ao final desta seção, a formação das modalidades enunciativas com o propósito de
apreciarmos as várias formas de enunciação que encontramos nos discursos que outrora
trazemos a bordo. Considerando estas regras de formação do discurso, pretendemos, no
próximo capítulo, estabelecer condições para descrevermos a formação dos conceitos, na
perspectiva de que o PROUCA foi criado para contribuir com a melhoria da educação pública
no Brasil, assim será necessário organizar do campo de enunciados que aparecem e circulam
(FOUCAULT, 2004, p. 62) fazendo permanecer a verdade sobre a emergência da qualidade
da educação e sua relação com o uso de tecnologias.
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3 A POLÍTICA EDUCACIONAL E OS DISCURSOS SOBRE A QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO: A PERMANÊNCIA DOS ENUNCIADOS

Partimos do pressuposto de que a leitura do capítulo anterior permitiu entender
que o desenvolvimento de políticas em tecnologia para a educação tem se materializado no
Brasil, majoritariamente, por meio de programas como o Programa Nacional de Tecnologia
Educacional (ProInfo) e o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) que surgiram
como estratégias para fomentar a política de inclusão digital por meio da educação com a
premissa de oportunizar aos profissionais da educação e aos estudantes o conhecimento da
linguagem digital, considerada importante para a melhoria da qualidade da educação
brasileira.
O final do século XX e o início deste novo milênio foram marcados por mudanças
políticas, sociais e econômicas que transformaram as relações econômicas, políticas e
socioculturais em vários segmentos. O advento das tecnologias digitais e a abertura
econômica somada à representatividade das organizações internacionais, dentre outros fatores,
culminaram em reformas políticas que tiveram na gestão a base de sustentação. Estas
transformações repercutiram no campo da educação e as reformas políticas impressas neste
campo também encontraram na gestão o elemento de primeira grandeza para as mudanças.
As transformações nas relações econômicas, ditadas pelo capitalismo mundial,
repercutiram nas relações políticas que influenciaram o contexto educacional a partir dos anos
1990. Após ter passado por momentos de indefinições marcados nos anos de 1980, o
planejamento de políticas educacionais recebem novas configurações a partir da década de
1990 com a reorganização do espaço mundial e com a influência de grupos econômicos e de
agências reguladoras internacionais que passaram a configurar como novos (ANDERSON,
1995; PERONI, 2003; FERREIRA; FONSECA, 2011) arranjos que emaranharam as relações
de poder.
Neste período, houve uma corrida para a expansão de abertura de matrículas e
injeção de recursos físicos e estruturais para as escolas, cujos aspectos sempre foram
necessidades emergentes das unidades de ensino, mas provocou um fortalecimento do
discurso envolvendo a ausência da qualidade na educação oferecida pelas escolas públicas
que passou a ser vista como a principal demanda da educação do país. A nosso ver, o discurso
em torno da qualidade da educação é verdadeiro na medida em que é oficializado pelos
documentos do governo, materializado por meio dos programas governamentais, sustentado
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pelo discurso da comunidade científica e requisitado pela sociedade. Sendo assim, podemos
dizer que a educação é reconhecida como segmento crucial para que a vontade dos discursos
se torne verdade e se fortaleça, porque, como já vimos, a educação é uma maneira política de
o Estado manter ou de modificar a apropriação dos discursos, por compreender um campo
entrelaçado de saberes e de poderes (FOUCAULT, 2013).
Pensando nisso, nos ocupamos de compreender a forma como as relações de
poder se processam numa sociedade e quais intenções estão por trás de concepções que
permitem que o discurso se realize de fato. Para tanto, o texto deste capítulo discorre,
brevemente, sobre as políticas educacionais, as quais buscamos analisá-las a partir da
concepção de poder na perspectiva de Foucault (2014) e traz uma abordagem sobre as
concepções e discursos em torno da qualidade da educação. A literatura explorada foi
analisada com base nas regras de formação do discurso a partir da formação dos objetos, das
modalidades enunciativas e da formação dos conceitos, cujos caminhos Foucault (2004)
aponta n‘Arqueologia, conforme apresentamos no primeiro capítulo.
Segundo as teorizações foucaultianas, o poder se exerce no Estado, mas não se
deriva dele, ao contrário, o poder se estatizou ao se abrigar e se legitimar sob a tutela das
instituições estatais (VEIGA-NETO, 2005). Portanto, em Foucault, o poder não existe, o que
existe são práticas em que ele se manifesta, atua, funciona de forma pulverizada e
descentralizada, dispondo para isso de dispositivos de controle. Dispositivo é o instrumento
utilizado para o controle, sendo os operadores materiais do poder. Dispositivo é a técnica ou a
estratégia utilizada para controlar a sociedade e, por consequência, manter o poder (REVEL,
2005, p. 39).
Por controle, Foucault (2013; 2014) entende os mecanismos de vigilância que
aparecem entre os séculos XVIII e XIX, tendo como função não a punição do desvio em si,
mas, sobretudo, a correção e a prevenção (REVEL, 2005). O controle está relacionado ao
sistema capitalista que gerencia a sociedade em função das normas globais deste sistema por
meio do Estado centralizador.
A compreensão destes conceitos, nesta perspectiva, facilita a leitura do texto que
tem como orientação as grades de especificação, citadas no primeiro capítulo deste trabalho,
que tratam da relação atribuída aos enunciados qualidade da educação e uso pedagógico de
tecnologias digitais. Na tentativa de tecer esta relação, sentimos a necessidade de discutir,
brevemente, a concepção atribuída ao termo qualidade da educação, trazendo para isso, alguns
documentos que legitimam os discursos que orientam alguns programas desenvolvidos pelo
governo brasileiro como propostas que materializam a vontade de melhorar a educação
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oferecida pelas escolas públicas do país. Ciente da relevância desta temática para os rumos
das políticas educacionais, podemos afirmar, em resumo, que o texto a seguir versa sobre os
esforços da política brasileira em melhorar a qualidade da educação básica no Brasil.

3.1 Considerações sobre o contexto da política educacional do Brasil
No contexto das políticas educacionais dos anos de 1980, percebemos que os
discursos sobre a democracia começam a ganhar corpo na sociedade brasileira, culminando no
processo de redemocratização e queda da ditadura militar. Neste cenário, emergem também,
os discursos em torno de uma escola democrática, alimentados pelos movimentos sociais e
sindicais que tiveram papel de primeira grandeza para o fortalecimento da mobilização e, para
a consequente promulgação da Constituição Federal de 1988, abrindo caminhos para que
significativas mudanças na política educacional fossem implementadas a partir da década de
1990.
A Conferência de Jomtien, em 1990, foi um marco que desencadeou mudanças da
organização da gestão e das políticas educacionais da maioria dos países. Tais mudanças
foram, segundo Garcia (2010), imbuídas por um sentimento de estar no centro de largas e
profundas transformações em curso, tanto do ponto de vista econômico, social e político,
como cultural e educacional. Neste contexto, o governo federal, a partir dos anos 1990,
desencadeou um movimento de ênfase na implantação de iniciativas na gestão das políticas
educacionais com fins à melhoria da educação e, desde então, alguns programas de governo
foram criados no decorrer dos anos 1990 e início dos anos 2000, a exemplo dos programas
ligados ao uso pedagógico de tecnologias.
Com o propósito de analisar se o Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA) contribui para a qualidade da educação na rede municipal de ensino de Riacho de
Santana, Bahia, sentimos a necessidade de discutir o papel do Estado na regulação dessas
políticas públicas, dadas as mudanças que afetaram a política da educação no Brasil. Com o
debate, percebemos, a partir da literatura consultada, que o contexto antecessor ao PROUCA,
foi marcado por rupturas e permanências em relação ao período anterior ao governo Lula que
promoveu amplas mudanças no conjunto das políticas públicas sociais. Tais rupturas e
permanências reafirmaram ainda mais que:
A constituição e a trajetória histórica das políticas educacionais no Brasil, em
especial os processos de organização e gestão da educação básica nacional, têm sido
marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade, por carência de
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planejamento de longo prazo que evidenciasse políticas de Estado em detrimento de
políticas conjunturais de governo (DOURADO, 2007, p. 925).

Isso se deve, em parte, porque a formação do Estado brasileiro sempre esteve
alicerçada no jogo de interesses do capitalismo nacional e internacional com grandes
dificuldades de discutir as estruturas políticas (PERONI, 2003) que desde o ―Consenso de
Washington‖, em 1989, têm sido desenhadas com base em um conjunto de medidas
econômicas de cunho neoliberal, recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)
para a aceleração do desenvolvimento econômico nos países da América Latina (GARCIA,
2010). As medidas de cunho neoliberal são inspiradas no neoliberalismo que pode ser,
brevemente, descrito como doutrina teórica de caráter político e econômico que prima por um
Estado regulador e permite a livre iniciativa do mercado, imprimindo autoridade ao capital
privado e elitista em detrimento às decisões estatais.
Os debates passaram a questionar o poder centralizado do Estado e de organismos
internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), prevalecendo ativas as
organizações de cunho financeiro como o FMI e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), que passam a dialogar muito mais com os grupos econômicos do
que com os governos de Estados.
Assim, o aparecimento de uma nova forma de Estado que, gradualmente, vai
substituindo os Estados-nação da Era Industrial, caracterizado pela formação de uma rede de
rede global que ligam seletivamente, em todo o planeta, todas as dimensões funcionais da
sociedade (CASTELLS, 2005). Projetado para ser um regulador, cuidador, segurador e
mantenedor da infraestrutura dos mercados, o Estado, constrói uma base de sustentação
demarcada para exercer o controle, configurado para pressionar, criar as tensões e conduzir as
condutas (DOHERTY, 2008).
Os grupos econômicos passam a relacionar-se com organismos internacionais
ligados à economia e minimiza o controle estabelecido pelos organismos políticos e
administrativos dos Estados, bem como das organizações sindicais (BRUNO, 2002),
caracterizando uma estrutura multipolar de relações de poder, nascendo daí, o termo Estado
Restrito. Para Castells (2005), este ponto que estamos pondo relevo é um dos condicionantes
para a formação de uma sociedade em rede, argumentando que o Estado desta sociedade em
rede, não pode funcionar única ou primeiramente no contexto nacional, devendo estar
comprometido com um processo de governação global, mas sem um governo global. Bruno
(2002) não fala de sociedade em rede, mas expressa uma posição bem próxima da definição
de Castells:
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Trata-se de uma nova forma de organização do poder que operando em sistemas de
unidades interconectadas, configuram-se num sistema que pode parecer muito
difuso, exatamente porque possui os canais que possibilitam uma elevação da
concentração de poder (BRUNO, 2002, p. 27).

Nesta perspectiva, Oliveira (2002; p. 88) também dialoga com Bruno, ao afirmar
que:
[...] estamos diante de mudanças não apenas de metodologias operacionais, mas
também do deslocamento do eixo de poder, do locus de decisão. O momento atual
não parece estar mais para o planejamento burocrático e centralizado, deve agora
ajustar-se à realidade imediata, sem, contudo, abalar o equilíbrio do todo, que deve
sobreviver apesar das especificidades locais. A realidade aponta para formas
pluricentradas de planificação, onde o poder não emana mais exclusivamente do
Estado Nacional, classicamente constituído, mas de novas estruturas de poder, onde
o Estado funciona como mais um instrumento legitimador de práticas e políticas
elaboradas de fora dele.

No entanto, a leitura dos fragmentos acima nos permite pontuar que o contexto
político e econômico onde nasce o neoliberalismo desperta a dúvida sobre o Estado Restrito,
apesar de que, teoricamente, se previa a saída do Estado, frente às suas responsabilidades
socioeconômicas, ao passo que a limitação do Estado não se exime, este apenas se afasta
atuando como agente regulador e criando, para isso, dispositivos de controle. O Estado liberal
democrático se fecha nos limites alocados pelos capitalistas globais do neoliberalismo,
desenvolvendo uma arte de governo restrita pelas opções limitadas impostas pelo autointeresse que se desdobra no âmbito das possibilidades operacionais de seu campo de atuação
(DOHERTY, 2008). Limitado, o Estado encontra suporte na parceria público-privado, tendo
ao seu aporte uma restrita área de movimento onde é possível estabelecer seu controle.
Os estudos dos postulados de Foucault nos mostram que o poder não concentra
nem no Estado, nem nas grandes corporações, porque ele não existe, é invisível e microfísico,
distribuído em micropartículas que se manifesta na relação entre os sujeitos. Assim, Foucault,
já havia percebido em seus estudos, desde a década de 1960, que o poder não concentra em
um ponto específico e por isso não foi necessariamente criado pelo Estado e nem nasceu fora
dele.
O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele
não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz
coisas, induz ao prazer, como saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como
uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma
instância negativa que tem função de reprimir (FOUCAULT, 2014, p. 45).

Nesta perspectiva, os poderes são exercidos em diferentes pontos da rede social e
constitui uma complexidade de micropoderes que existem integrados ou não ao Estado,
evidenciando que o Estado é um instrumento específico de um sistema de poderes, mas não é
o centro unitário onde o poder se localiza. O poder ultrapassa o Estado e o complementa,
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havendo uma relativa autonomia da periferia em relação ao centro. Mas, percebendo isso, o
Estado e organizações econômicas criam dispositivos para tentar manter o controle.
Os estudos de Oliveira (2011) demonstraram que o referencial dos primeiros anos
do governo de FHC, sob a égide do neoliberalismo, foi a conquista da estabilidade econômica
através do Plano Real e a privatização de empresas estatais pautadas em concepções
específicas de democracia. E assim, a política da época foi se definindo como forma de
declarar as intenções do governo, como é possível observar no texto de apresentação do Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995, documento pelo qual o governo afirma
que o grande desafio histórico do Brasil é enfrentar e articular um novo modelo de
desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira a perspectiva de um
futuro melhor por meio do fortalecimento do Estado como agente regulador, no quadro de
uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que presta e as políticas de cunho
social que precisa implementar (BRASIL, 1995).
E, nesta pauta, percebemos que há um fortalecimento no discurso em torno do
desenvolvimento associado ao progresso científico que considera a educação como elemento
central nos planos de desenvolvimento. Daí prevalece uma abordagem dos aspectos sociais
coadjuvantes com os processos econômicos, predominando o econômico em detrimento do
social (OLIVEIRA, 2002). Além desse discurso, houve também avanço dos movimentos
sociais e sindicais que reivindicavam ampliar os direitos trabalhistas exigindo melhores
condições de trabalho e de salários, melhoria e ampliação da oferta da educação pública,
reformas educacionais e outros direitos sociais.
Daí as políticas empreendidas propiciaram a emergência de programas e ações
orientados pelo governo federal aos estados e municípios, a exemplo da formulação e
divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), da promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9.394 de 1996, da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Magistério (FUNDEF) e da ―implementação de uma
política de avaliação fortemente centralizada‖ (DOURADO, 2007), que seguiram o desenho
original do Saeb como inspiração para sua formatação. Somando às novas propostas ―a
descentralização foi apresentada como a alternativa de gestão das políticas públicas e sociais,
favorecendo a fragmentação e, consequentemente, ampliando o número de atores políticos‖
(OLIVEIRA, 2011, p. 325).
No campo da educação, a descentralização está associada às propostas de
mudanças na política educacional brasileira, sendo estas, formuladas por empresas e pelo
governo, que trazem, no seu bojo, o discurso da participação, culminando com a premissa de
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imprimir a eficiência de um Estado gerencial. Neste sentido, os oito anos de governo de FHC
caracterizou-se pela descentralização de poder e de recurso. No entanto, no âmbito desse
governo, os programas federais de educação básica, foram atravessados por concepções
distintas e até antagônicas, realçando o cenário contraditório das ações governamentais
(DOURADO, 2007) e a política educacional foi se desenhando como uma expressão cada vez
mais racional e como elemento constituinte de sustentáculos que mantêm determinados
projetos hegemônicos (DOHERTY, 2008).
Por isso, diferentes ações e programas, direcionados à gestão educacional,
passaram a orientar-se por uma concepção de gestão que considera a centralidade das políticas
educacionais e dos projetos pedagógicos das escolas, bem como a implementação de
processos de participação e decisão das instâncias e, mesmo assim, não foram capazes de
promover maior organicidade entre as políticas, ações e programas (DOURADO, 2007). Na
perspectiva de Oliveira (2011, p. 327), é possível perceber que:
As reformas realizadas no Brasil ao longo do governo de FHC determinaram novas
formas de financiamento, gestão e avaliação da educação básica, conformando uma
nova regulação assentada na descentralização e em maiores flexibilidade e
autonomia local.

Mas, apesar de estas mudanças terem sido determinantes para as novas relações
entre as diferentes esferas administrativas da educação, especialmente entre União e
municípios, ao final desse governo, a educação nacional ainda se encontrava na contramão do
que se pode considerar um sistema educacional, se reafirmando como uma organização
―fragmentada, segmentada, flexível e dispersa, o que não contribui para estabelecer bases de
cooperação, integração e coesão entre os entes federativos e menos ainda entre os indivíduos
na sociedade‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 327).
A partir de 2003, novas propostas para a educação foram reorientadas na gestão
de Luís Inácio Lula da Silva, pautadas princípio da defesa da educação de qualidade, a partir
do binômio inclusão e democratização (DOURADO, 2007). Algumas ações merecem
destaque como a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, as políticas de
ação afirmativa, a ampliação do FUNDEF para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), a
implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE).
A partir dessas ações, os esforços passaram a dirigir-se em torno da garantia da
relação entre a União e os entes federados para a regulamentação do FUNDEB, instaurando
um regime de colaboração que propiciasse a repartição de competências e responsabilidades e
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fizesse subir os indicadores educacionais, sobretudo, no que se refere à educação básica
(OLIVEIRA, 2011). Assim, os municípios passaram a ter uma certa autonomia frente a gestão
da educação no que se refere aos recursos e financiamento. Esta liberdade nos processos de
participação e decisão das instâncias permite que os sujeitos tenham uma sensação de
liberdade, própria do modelo neoliberal, que no âmbito de um arco de liberdade, a intenção é
servir-se bem ao Estado (DOHERTY, 2008) que parece vislumbrar o discurso ―do direito
social à educação e à escola, pela implementação da autonomia nesses espaços sociais e,
ainda, pela efetiva articulação com os projetos de gestão do MEC, das secretarias, com os
projetos político-pedagógicos das escolas‖ (DOURADO, 2007, p. 925).
Tendo em vista o regime de colaboração, é sob a égide do governo Lula que é
criado o PAR por meio do qual buscou desenvolver uma política orientada pela elevação dos
índices de desempenho dos alunos da educação básica no Brasil, com referência no IDEB. O
índice, inspirado no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), foi elaborado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que
considera o resultado obtido pelos países da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), órgão pelo qual desenvolve um projeto de trabalho
articulado às políticas econômicas e ideológicas do neoliberalismo.
A atuação da OCDE na política educacional dos países desenvolve mecanismos
que comprovam a existência de um projeto de governança educacional global, justificado por
meio dos discursos sobre a aceleração da concentração do capital que permitiu um maior
inter-relacionamento entre as grandes corporações empresariais, impulsionando o Estado a
assumir um papel cada vez mais limitado no cerne da vida econômica dos países. Daí
fortalece, na educação, a preocupação com a avaliação da educação a partir dos padrões de
eficiência e eficácia que passam a ser referenciados pelas empresas.
A partir de 2007, o PDE é anunciado como documento de enorme relevância para
a política educacional que no plano da gestão tem sido operacionalizado por meio do PAR. As
mudanças propostas no PDE culminaram em 2010, no último ano de mandato do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, na realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE),
sendo um movimento financiado e ensejado pelo MEC que significou uma audaciosa proposta
de construção e articulação de um Sistema Nacional de Educação (SNE). O documento da
CONAE se justifica pela ausência de um efetivo sistema nacional de educação que se
configura de forma fragmentada e desarticulada do projeto educacional ainda vigente no País
(BRASIL, 2010) e, neste sentido, o contexto atual demanda maior coesão nacional para
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combater a fragmentação que tem caracterizado nosso sistema educacional (OLIVEIRA,
2011).
No que se refere à política de tecnologia do governo Lula, Pretto (2010) chama
atenção para as diversas modificações na composição de vários ministérios, entre os quais da
Educação, Comunicações, Ciência e Tecnologia, todos de elevada importância para a área
educacional. Todavia, apesar de reconhecer os avanços desse governo, o autor entende que no
campo das políticas para a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia, as propostas
aparecem ainda desarticuladas, ―como se cada ministério fosse responsável pela solução dos
problemas brasileiros a partir de uma atuação isolada em cada área‖ (PRETTO, 2006, p.10).
E, referente às propostas do governo Lula, Pretto (2010), elucida que muito
embora tenham sido desenvolvidas algumas propostas no plano da gestão das políticas, a
desarticulação do sistema de educação nacional ainda tem sido uma marca muito forte.
Assiste-se ainda a expansão desordenada e a continuidade ao estímulo à entrada do setor
privado na educação.
A ausência de alinhamento entre as propostas é, sutilmente, abordada no
documento do Plano Nacional de Educação (2014-2024), que anuncia a necessidade de que é
preciso completar o processo de planejamento tendo em vista a organização federativa do
Estado brasileiro, com a elaboração e o alinhamento dos planos de educação decenais dos
estados e municípios. Mas a efetivação de um SNE não foi elemento chave do PNE conforme
se esperava diante dos debates que permearam a CONAE de 2010. Mesmo assim, podemos
afirmar que a mobilização social para a constituição da CONAE e a aprovação do novo PNE,
aliado à mobilização da construção dos Planos Estaduais de Educação (PEE) e dos Planos
Municipais de Educação (PME), foram as principais conquistas do atual governo até 2015.
Dado o exposto, podemos analisar, a partir das considerações acima que, a
política educacional está ligada ao exercício do poder político e isso provoca contestação,
conflitos de interesses distintos, visões competitivas e discordâncias no âmbito do poder, ―na
representação da voz, em um meio político fraturado por divisões‖ (DOHERTY, 2008, p.
207). Exemplo disso, temos as influências de organismos internacionais no contexto das
decisões políticas dos países emergentes, evidenciando-se a partir da década de 1970 e, de
modo mais intenso, após os anos 1990, quando o Banco Mundial e a OCDE passam a adquirir
expressiva importância no âmbito das políticas educacionais no Brasil.
Em seus estudos, Fonseca (2002) demonstrou que o Banco Mundial desempenha
o papel de estrategista do modelo neoliberal de desenvolvimento, articulando a interação
econômica entre as nações, com foco no capital internacional. A autora afirma que o Banco
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Mundial produz um discurso de caráter humanitário, correspondente com as aspirações de
justiça social dos países pobres tendo como orientação um modelo desenvolvimentista no qual
a educação é considerada um fator importante para o crescimento industrial. Esta estratégia
demonstra tanto os objetivos econômicos como os sociopolíticos. A intenção é tornar os
homens força de trabalho dando-lhes uma utilidade econômica, diminuindo sua capacidade de
revolta, de resistência e luta contra as ordens do poder, neutralizando seus efeitos
(MACHADO, 2014). Para conseguir homens dóceis e adestrados, instaura uma nova
economia do poder, ou seja, mecanismos que permitem fazer circular os efeitos de poder de
forma contínua e ininterrupta, sendo estas novas técnicas pouco dispendiosas e invisíveis,
capazes de reduzir a capacidade de revolta, com menos custos (FOUCAULT, 2014).
Neste sentido, nasceram necessidades de mudanças de regime político no nível
dos mecanismos gerais e dos efeitos de poder que se expandem por toda sociedade,
assumindo as formas mais regionais e concretas, investindo em instituições (MACHADO,
2014). Assim, as políticas de reorganização da gestão foram implementadas, bem como
programas de governos capazes de subsidiar estas políticas adequadas à tendência impressa
no período, conforme vimos, sucintamente, entre os governos FHC e Lula. Como
consequência, a política educacional ancora-se em moldes que refletem essa ―nova
complexidade‖ do ambiente da criação de políticas, uma complexidade compreendida pela
inter-relação entre o supranacional, o Estado-nação e o regional (DOHERTY, 2008).
Numa perspectiva relacionada à ideia de rede, Castells (2005) afirma que para
ligar o global e o local, os estados-nação fomentam alcançar um processo de descentralização
por parte dos governos regionais e locais associado à gestão política. Assim, o sistema atual
de governação descentraliza em torno do Estado e a governação é realizada numa rede de
instituições políticas que partilham a soberania em vários graus. Aqui, vale lembrar a ideia de
governo defendida por Foucault, na qual o filósofo considera ―governar como a difusão de
técnicas, esquemas, estruturas e ideias deliberadamente mobilizadas na tentativa de direcionar
ou influenciar a conduta dos outros‖ (DOHERTY, 2008, p. 204).
Conforme este pensar, entendemos que a descentralização foi pensada como viés
para materializar os dispositivos de controle e, na educação, se sustenta nos discursos em
torno da qualidade. A descentralização, vista sob o prisma do discurso, como estratégia,
implica considerar a política educacional brasileira contraditória e atravessada por interesses
políticos, econômicos e culturais, antagônicos entre si, tendo o capital internacional como
pano de fundo (PERONI, 2003; HORA, 2010), o que leva os Estados e as corporações a
conduzirem estratégias de controle. A descentralização da gestão seria, portanto, uma
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estratégia de controle do Estado e das corporações, ou seja, um dispositivo que permite às
instituições, mesmo não sendo o centro do poder, manterem seu controle sobre a sociedade.
Embora os debates acerca da política de descentralização administrativa
estivessem previstos desde a década de 1960, estes só vêm se afirmar enquanto discurso a
partir da Reforma do Aparelho do Estado nos anos 1990, no Brasil. Em seus estudos sobre
genealogia do poder, Foucault, ao observar que o poder não está localizado em um ponto
central, como o Estado, mas articulado em poderes locais, específicos a uma pequena área de
ação, já apontava indícios claros desse processo. Para Foucault, é evidente a existência de
formas de exercício de poder diferentes do Estado e a ele articuladas de maneiras variadas,
indispensáveis à sua sustentação e atuação eficaz (MACHADO, 2014). Os locais, ou pontos
micros, possuem tecnologias e histórias específicas relacionadas ao aparelho do Estado ou ao
ponto macro.
Mas, para manter o controle, o planejamento central passa a ser substituído por
formas mais flexíveis de gestão, ganhando força as propostas de descentralização
administrativa (OLIVEIRA, 2002). Para o discurso científico que percebe a crise do Estado
assistencialista,

estas

propostas

são

levantadas

pelas

necessidades

de

reformas

administrativas, como forma de atribuir condições e possibilidades de desenvolver políticas
que primassem pelo crescimento econômico sem perder de vista os problemas sociais.
Assim, entendemos que a partir da concepção de um poder deslocado, central e
periférico, os debates sobre as reformas administrativas, que descentralizam as instâncias,
constituem técnicas de dominação que se desdobram diante das grandes transformações
políticas, econômicas e sociais que influenciam no desenvolvimento das políticas
educacionais. As técnicas de dominação e controle são também os discursos que aparecem em
determinada época, como, por exemplo, os discursos em torno da qualidade da educação.

3.2. Os discursos e concepções sobre qualidade da educação

Apesar de não ser recente, o discurso em torno da ―qualidade da educação‖
começa a desenvolver-se, em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990, paralelo ao discurso
sobre a democratização do ensino. Este assunto ganhou destaque com a Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, ocorrida na Tailândia em 1990, que discutiu as necessidades
básicas de aprendizagem e lançou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Na
ocasião, a importância da temática qualidade na educação foi posta em relevo para o
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direcionamento das políticas educacionais de diversos países, inclusive no Brasil, e desde
então, tem sido um assunto muito discutido, o que demonstra que a educação, mesmo passada
por profundas transformações, não tem conseguido alcançar seus objetivos.
Apesar de o processo de universalização do ensino, que no Brasil inicia nas
últimas décadas do século XX, prioritariamente, com a promulgação da Constituição Federal
de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, ainda é enorme o número de
analfabetos funcionais no conjunto da sociedade brasileira. Muitas pessoas, mesmo depois de
terem passado pela escola, ainda não conseguem identificar enunciados simples, interpretar
um texto ou decifrar informações, o que demonstra que a escola tende a formar futuros
cidadãos que não conseguem trabalhar para a construção de uma nação mais democrática e
igualitária, revelando a incapacidade de a escola cumprir o seu papel social, reproduzindo
fortes taxas de fracasso na formação do Ensino Fundamental e de evasão escolar (AKKARI;
NOGUEIRA, 2007).
Além disso, os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos
(PISA), no início dos anos 2000, indicaram que os alunos brasileiros ficaram em último lugar
na avaliação que analisou, pela primeira vez, o desempenho de estudantes com 15 anos de 32
países, o que demonstrou que os estudantes não foram beneficiados, suficientemente, com os
programas educacionais e não adquiriram os conhecimentos e habilidades esperadas para a
etapa de escolarização em que estavam (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005).
Revelações como estas fortalecem o discurso em torno da qualidade da educação,
cujo enunciado passa a compor uma formação discursiva, uma vez que ao observar os
variados procedimentos que regulam, controlam e distribuem o que pode e o que não pode ser
dito (VEIGA-NETO, 2005), vários setores sociais defendem que a educação pública brasileira
carece de qualidade. O que assegura a formação discursiva é o conjunto de relações
estabelecidas entre instâncias de emergência, de delimitação e de especificação (SILVA,
2004), conforme vimos no primeiro capítulo deste trabalho. Sobre formação discursiva
Foucault assim a define:
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão e no caso em que entre os objetos, os tipos de
enunciação, o conceito, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade
(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações) diremos, por
convenção, que se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2004, p. 43).

A partir do enunciado ―educação de qualidade‖ é possível identificar a
permanência de dois discursos, o político e o científico: primeiro o discurso político que,
relaciona o enunciado tendo como base a oferta insuficiente do ensino; a redução das
disfunções no fluxo ao longo do ensino fundamental e, nos últimos anos, a qualidade vista a
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partir do produto da educação com a generalização de sistemas de avaliação baseados em
testes padronizados. Atualmente, no campo político, os discursos estão relacionados aos
inúmeros exames e rankings que são feitos em todos os níveis da educação e em diversos
âmbitos internacionais, nacionais, regionais, com propósito de apresentar tanto às agências
financiadoras internacionais quanto à população civil, os resultados da educação, alcançando
maior centralidade no discurso oficial a partir da criação do IDEB em 2007.
O discurso científico, por sua vez, tem apontado para a insatisfação da educação,
como decorrência da falta de correspondência entre teoria e prática e ainda entre o que é
proclamado (ou desejado) e o que de fato se efetiva, além da falta de coincidência a respeito
do conceito de qualidade (PARO, 2000). Entre os discursos científicos, existe ainda os que se
ancoram na concepção de que a qualidade, compreendida com base em uma perspectiva
polissêmica, depende da concepção de mundo, de sociedade e de educação (DOURADO;
OLIVEIRA, 2009). ―O que se constata no campo educacional é que o conceito de qualidade
tem assumido diversas concepções, que se misturam em um mesmo contexto, apesar de cada
uma ter surgido em um momento específico da História‖ (VIANA, 2015, p. 109).
Corroborando o discurso científico, entendemos que pensar em qualidade da
educação requer, sobretudo, refletir sobre as finalidades educativas que orientam uma
determinada instituição, rede ou sistemas de ensino. Entendendo que o processo de ensino e
de aprendizagem é orientado por princípios distintos, é preciso considerar a concepção de
escola e de educação que orienta uma determinada sociedade que, carregada de uma trajetória
histórico-cultural, estabelece diretrizes e bases para seu sistema educacional. Pensando nisso,
é imperioso conceber o termo qualidade, quando este se referir à educação, como um termo
polissêmico, atravessado de significações, dinâmico e mobilizador de diferentes interesses
(ENGUITA apud COSTA; AKAR; SILVA, 1997).
Por tudo isto, é muito difícil, chegar-se a uma noção do que seja ―qualidade da
educação‖. Segundo Castro (2009), não é de se estranhar que, no campo educacional, o
conceito de qualidade tenha assumido várias concepções. A autora lembra que outrora este
conceito fora muitas vezes identificado como a dotação de recursos humanos e materiais para
as escolas, estando relacionado à dotação orçamentária, gasto público priorizando o custo
aluno. ―Supunha-se que quanto mais custo ou mais recursos, quanto mais materiais por
usuários, maior seria a qualidade da educação que estava sendo ministrada‖ (CASTRO, 2009,
p. 22).
Nesta concepção, os discursos em torno da qualidade são vistos sob o prisma
econômico, pragmático e gerencial, numa visão meramente técnica e bastante restrita de
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educação de qualidade (CASTRO, 2009, p. 22). Assim, as reformas políticas orientadas pela
doutrina neoliberal repercutiram no processo de descentralização dos recursos ―e a lógica para
se medir a qualidade da educação passou a ser empresarial, deslocando o foco da qualidade
para a eficácia do processo, ou seja, conseguir o máximo resultado com mínimo custo‖
(CASTRO, 2009, p. 22). O campo educacional, influenciado pelas teorias econômicas
neoliberais, passou a primar a avaliação da qualidade por meio de indicadores como taxas de
retenção e promoção, comparação internacional dos resultados escolares, medindo o
desempenho dos estudantes e pela realização de experiências político-organizacionais
voltadas para a melhoria do funcionamento das escolas (MARCHELLI, 2010).
Tal orientação dialoga com a concepção de qualidade da educação expressa nos
discursos de organizações internacionais como o Banco Mundial, a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Cidadania e a Cultura (UNESCO) e a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais organismos utilizam o paradigma
de insumo-processo-resultados e são protagonistas da avaliação da educação em diversos
países. Segundo Dourado, Santos e Oliveira (2007, p. 10), a qualidade da educação é definida
com relação aos recursos, materiais e humanos, que nela são investidos, assim como em
relação ao que ocorre no âmbito da instituição escolar e da sala de aula, seja nos processos de
ensino e aprendizagem, nos currículos, e nas expectativas com relação à aprendizagem dos
alunos.
A concepção de qualidade que aparece nos documentos dos organismos
internacionais apresenta pontos em comum com a dos textos oficiais que orientam a educação
brasileira, ambas sustentadas na vinculação do conceito de qualidade à medição, rendimento e
a indicação da necessidade da instituição de programas de avaliação da aprendizagem,
apontando algumas condições básicas para o alcance da qualidade pretendida (DOURADO;
SANTOS; OLIVIERA, 2007). Assim, as políticas educacionais têm sido traçadas com o
objetivo de melhorar o funcionamento da escola e propor mudanças sobre a estrutura do
sistema educativo, movidas por ordens do mercado, como a busca da racionalidade de gastos
e eficiência operacional, cuja ação é orientada para resultados e produtos (FERREIRA;
FONSECA, 2011).
Entendendo a educação como a apropriação do saber historicamente produzido,
Paro (1998) concebe a mesma como prática social que consiste na própria atualização cultural
e histórica do homem e com base nesta concepção, problematiza o que entendemos por
educação de qualidade. Neste sentido, Paro (1998) defende que a escola é uma das únicas
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instituições para cujo produto não existem padrões definidos de qualidade e é por isso que na
escola, a garantia de um bom produto só se pode dar garantindo-se o bom processo.
O produto do trabalho é, pois, o aluno educado, ou o aluno com a ‗porção‘ de
educação que se objetivou alcançar no processo. Não tem sentido, portanto,
identificar a aula ou o processo pedagógico escolar como o produto da escola. A aula
é uma atividade — o processo de trabalho — não o seu produto. Não pode haver
‗boa‘ aula se não houve aprendizado por parte do educando. A produtividade da
escola mede-se, portanto, pela realização de seu produto, ou seja, pela proporção de
seus alunos que ela consegue levar a se apropriar do saber produzido historicamente.
Isto supõe dizer que a boa escola envolve ensino e aprendizagem ou, melhor ainda,
supõe considerar que só há ensino quando há aprendizagem. (PARO, 1998, p. 3).

A preocupação com a qualidade de produtos e serviços não é recente para as
empresas e a realização de tal analogia com a educação se confirma sobre os discursos em
torno da qualidade. Pensar a educação sob a ótica do produto significa resumir a função da
escola em transmissão de conteúdos e, a concepção de educação pautada nesta lógica,
determina a organização das escolas de nível básico no Brasil. Em estudos posteriores, Paro
(2011) critica a estrutura da escola que, apesar de todas as medidas democratizantes das
últimas décadas, permanece a mesma que existia há mais de um século. Segundo o autor, uma
instituição de ensino apresenta dinamismo que extrapola sua ordenação intencional,
oficialmente instituída, por isso, a escola deve ser vista como grupo social, concebida como
processo mediador. Esta concepção nos faz entender porque a qualidade da educação não
pode ser resumida a produto.
Numa pesquisa fundamentada em Foucault sobre a nova estrutura organizacional
do empreendedorismo, Weber (2008) afirma que o controle de qualidade deve não mais
ocorrer no final, mas tem de estar integrado no processo de produção. Trata-se de um ideal
organizacional em forma de rede em que a obediência a ordens de estruturas hierárquicas é
confrontada com um ―empreendedor de si mesmo‖ (WEBER, 2008, p. 117). Nesta lógica, os
velhos procedimentos são confrontados com as estruturas de equipe que vão além dos velhos
limites e a forma burocrática e hierárquica centrada em manter o status quo tem de competir
com ―o processo contínuo de melhorar‖ (WEBER, 2008, p. 117).
Na educação, a permanência contínua de certa didática tradicional deveria estar
articulada com a permanência de uma nova concepção de educação, no entanto, esta talvez
seja, a única área do conhecimento em que, apesar dos inquestionáveis avanços técnicos e
científicos ocorridos, ainda prepondera o mais rasteiro senso comum no encaminhamento de
soluções para seus problemas práticos (PARO, 2011).
Dito isto, Paro (2011), ao pensar sobre a melhoria da educação, afirma ser
importante relacioná-la com a atual estrutura da escola que servia bem à velha escola,
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transmissora de conhecimentos, mas que não pode ser adequada a uma concepção de
educação que prevê a universalização do acesso com os princípios da democratização. Em
suas pesquisas, Paro (2011) observou que, mesmo quando se faz crítica à baixa qualidade do
ensino, pouco se menciona a estrutura hierarquizada da escola. Tal estrutura hierarquizada
permeia a gestão e a organização do trabalho pedagógico que envolve amplamente a
concepção de educação e, enquanto esta concepção estiver pautada na transmissão de
conteúdos, a estrutura da escola permanecerá a mesma.
Nas últimas décadas, a educação brasileira vem incorporando como indicador de
qualidade, a capacidade cognitiva dos estudantes, aferida mediante testes padronizados em
larga escala, nos moldes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
Segundo Oliveira e Araújo (2005), este indicador é bastante difundido em países
desenvolvidos, particularmente nos Estados Unidos, onde a qualidade da educação é indicada
a partir de diretrizes e de matrizes curriculares para as diferentes etapas e níveis de
escolarização e são preparados exames padronizados que, em tese, aferem o conhecimento
que o aluno tem dos conteúdos prescritos para a etapa ou nível de escolarização.
Essa forma de aferição da qualidade ainda encontra muita resistência entre os
profissionais da educação, porque não faz parte da nossa história e da nossa cultura
educacional pensar a qualidade enquanto medida, apesar da importância socialmente
atribuída aos exames vestibulares na difusão de certo padrão de qualidade de ensino
(OLIVEIRA; ARAUJO, 2005, p. 12).

Dourado, Santos e Oliveira (2007) não negam o fato de que a qualidade da
educação articula-se à avaliação, mas ressaltam que determinar os níveis de desempenho
alcançado pelos estudantes não é suficiente se não for acompanhado de análises mais
exaustivas que ajudem a explicar estes resultados à luz das distintas variáveis que gravitam
em torno do fenômeno educativo. Nesta perspectiva, os autores apontam que há muitas
formas de se enfrentar tal debate sobre a questão da qualidade e enfatizam que a análise da
qualidade da educação deve acontecer numa perspectiva polissêmica, envolvendo as
condições intra e extraescolares associadas aos diferentes atores individuais e institucionais
que compõem a educação.
Nas dimensões extraescolares, os autores destacam dois níveis: o do espaço social
e o dos direitos, ou seja, das obrigações e das garantias. Cada um com aspectos relevantes na
conceituação e definição da qualidade da educação. Quanto às dimensões intraescolares, há
quatro níveis: condições de oferta do ensino; gestão e organização do trabalho escolar;
formação, profissionalização e ação pedagógica; e, ainda, acesso, permanência e desempenho
escolar, cada um com aspectos relevantes na conceituação e definição da qualidade da
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educação (DOURADO; SANTOS; OLIVIERA, 2007). O quadro a seguir sintetiza as
dimensões e os níveis.

Quadro 06: Dimensões para analisar a Qualidade da Educação
Dimensões extraescolares
Dimensões intraescolares
 Nível do espaço social: a dimensão
 Nível de Sistema: condições de oferta
socioeconômica e cultural dos entes
de ensino;
envolvidos;
 Nível de Escola: gestão e organização
 Nível do Estado: a dimensão dos
do trabalho escolar;
direitos, das obrigações e das garantias.
 Nível do Professor: formação,
profissionalização e ação pedagógica;
 Nível do Aluno: acesso, permanência
e desempenho escolar.
Fonte: DOURADO; SANTOS; OLIVIERA (2007).
No que refere à dimensão socioeconômica e cultural dos entes envolvidos, estão a
influência do acúmulo de capital econômico, social e cultural das famílias e dos estudantes no
processo de ensino-aprendizagem, bem como a necessidade do estabelecimento de políticas
públicas e projetos escolares para o enfrentamento de questões sociais como a fome, o uso de
drogas, a violência, dentre outros aspectos. Ainda dentro das dimensões extraescolares estão
as influências dos direitos dos cidadãos e das obrigações do Estado, a exemplo da ampliação
da obrigatoriedade da educação básica, definição e garantia de padrões de qualidade,
incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a definição e
efetivação de diretrizes nacionais para os diferentes níveis, além de outras questões.
Quanto às dimensões intraescolares, é preciso considerar as condições de oferta de
ensino, levando em conta a garantia de instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade
definidos pelo sistema nacional de educação em consonância com a avaliação positiva dos
usuários; observar se a estrutura organizacional da escola é compatível com a finalidade do
trabalho pedagógico; o nível do professor como formação, profissionalização e ação
pedagógica, bem como as formas de ingresso e condições de trabalho adequadas às políticas
de formação e valorização do pessoal docente e o nível do aluno, considerando o acesso e as
condições de permanência adequadas à diversidade socioeconômica e cultural, e à garantia de
desempenho satisfatório dos estudantes (DOURADO; SANTOS; OLIVIERA, 2007).
Considerando o discurso científico, são as dimensões intra e extraescolares que
afetam a aprendizagem dos alunos, o que exigiria a consideração dessas dimensões, de forma
articulada, para o estabelecimento de políticas educativas, programas de formação e gestão
pedagógica, sendo assim, tais medidas seriam fundamentais para a garantia de uma educação
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de qualidade. Em outras palavras, Dourado e Oliveira (2009) defendem uma educação
articulada a diferentes dimensões e espaços da vida social sendo, ela própria, elemento
constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas. Na perspectiva desses autores, a
qualidade da educação perpassa pelos limites e possibilidades da dinâmica pedagógica,
econômica, social, cultural e política de uma dada sociedade.
Em entrevista aos sujeitos da pesquisa, os Enunciadores, foi possível constatar
que os mesmos apresentam uma visão de qualidade bem próxima dos discursos que os
documentos oficiais e as organizações econômicas produzem e se distanciam dos discursos
científicos que ora apresentamos. Considerando a formação das modalidades enunciativas, em
sua fala, Enunciador 4 (E4), na posição de coordenador pedagógico, ao responder sobre o seu
entendimento acerca de uma educação de qualidade, concebe o assunto com base no indicador
―acesso e permanência‖ do aluno na escola e enfatiza o sucesso do aluno no interior do
sistema escolar a partir da idade-série.
Educação de qualidade para mim é o aluno ter condições de concluir a série que ele
está ou etapa de ensino em que ele está com aprendizagem suficiente para aquela
série. Por exemplo, o aluno que concluiu o quinto ano, precisa ter adquirido
aprendizagem adequada para o quinto ano. Questão de nível de leitura e nível de
escrita, o nível de matemática adequado para a série em que está concluindo (E4).

O sujeito falante (E4), apresenta vinte e cinco anos de experiência na educação,
destes, sete anos passaram-se na posição de coordenador pedagógico. O Enunciador não cita
gestão, organização do trabalho pedagógico, didática ou currículo, como exemplos. Não é
pensado, inclusive, sobre os fatores socioculturais que caracterizam o grupo social da escola e
por isso, nenhum dos indicadores intra e extra escolares apontados no quadro anterior é
lembrado. Na fala de E4, prevalece o discurso que aparece nos documentos dos organismos
internacionais e nos textos oficiais e atravessa os domínios das práticas discursivas e suas
dissociações (FOUCAULT, 2004), o que nos faz pensar sobre o estatuto desse sujeito e as
instâncias de poder que lhes são próximas, refletindo, pois, os efeitos de poder e o saber que o
qualifica.
Estes efeitos de poder e saber que qualificam o sujeito falante expressam de forma
mais evidente, quando perguntamos se a equipe pedagógica da escola se reúne para discutir a
qualidade da educação da instituição, a resposta de E4 foi que ―qualidade da educação, assim,
na temática, talvez não‖. Mas enfatiza que nas reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) a equipe discute temas como, desinteresse do aluno, porcentagens de aluno
que não têm o nível adequado para a série, nível de leitura para a idade-ano-série, nível de
ensino de matemática para tal série ou ano. Ao discutir regularmente sobre estes temas, E4
entende que a qualidade da educação da escola seria a pauta da discussão.
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Outro elemento que nos permitiu relacionar o discurso de E4 com os discursos
dos documentos e organizações internacionais se expressa quando o sujeito falante refere-se
ao IDEB. Para o Enunciador 4, o resultado do IDEB exprime a qualidade da educação de uma
determinada instituição. ―Quando a gente falou sobre o resultado do IDEB, a gente está
discutindo também sobre a qualidade da educação, porque a gente viu que a qualidade do
nosso ensino caiu, porque se não tivesse caído, a gente teria o IDEB melhor‖ (E4).
Numa pesquisa intitulada ―A qualidade da escola pública criada no cotidiano das
escolas‖, Macedo (2015) identificou que as instituições escolares pesquisadas não dispõem de
uma noção de qualidade, mas de várias noções que estão sendo tecidas em processos
dialógicos, que envolvem disputas e conflitos. Não obstante, apesar de não apresentarem uma
concepção própria de qualidade, prevalece nas escolas uma concepção relacionada
diretamente com os resultados obtidos nos exames padronizados, aplicados em larga escala
em todo o país. Conforme o pensamento de E4, a qualidade da educação é boa quando a
escola obtêm os melhores resultados nesses exames e apresenta boa pontuação no IDEB.
Quanto à fala de E5, que se posiciona do lugar de diretor escolar, cuja posição
estabelece um elo entre secretaria de educação e instituição escola, foi possível analisar em
sua enunciação um grau de positividade na forma de conceber o tema qualidade da educação.
―Eu acredito que uma educação de qualidade é uma educação que a gente vem aí sonhando‖.
Identificamos no discurso de E5 que a escola não dispõe de uma educação de qualidade, sob a
ótica de sua gestão. Mesmo não esclarecendo seu entendimento acerca do assunto, o sujeito
falante ainda completa: ―Sonhando onde a gente tenha condições de ensinar e nosso aluno
aprender‖.
Nesta fala, identificamos uma concepção de escola, com qualidade, na visão do
enunciador (E5). O discurso do sujeito falante é o mesmo discurso de educação presente na
população em geral, no discurso de políticos, administradores da educação e formuladores de
políticas públicas. Esse discurso concebe a educação como transmissora de conhecimentos,
aquela em que há um mestre que ensina e um aluno que aprende. Nessa perspectiva, Paro
(2011) afirma que a visão de educação alicerçada nestes moldes é a de que existe alguém que
sabe e alguém que não sabe, alguém que detém os conhecimentos e informações e alguém que
não os detém. Trata-se, portanto, de um discurso, apoiado, reforçado e reconduzido por toda
uma espessura de práticas como a pedagogia, mas é também reconduzido pelo modo como o
saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e atribuído
(FOUCAULT, 2010, p. 17).
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Na posição de gestores escolares, E4 e E5 em momento algum fizeram referência
à estrutura organizacional da gestão escolar. Sabendo que a escolha dos dirigentes escolares
na rede municipal de Riacho de Santana, acontece por meio da ―nomeação pura e simples
pelo poder executivo‖ (PARO, 2011, p. 44), o discurso produzido por estes sujeitos converge
em acordo com o discurso dos órgãos superiores da gestão educacional, como a secretaria
municipal, estadual e o MEC. Ao relacionar os resultados do IDEB com a qualidade da
educação, E4, demonstra a vontade de verdade que permeia as políticas educacionais no que
se refere à avaliação. Essa vontade de verdade, expressa pelo discurso de E4 é ―apoiada por
um suporte institucional‖ (FOUCAULT, 2010, p. 17), formando uma espécie de pressão
como um poder de coerção (FOUCAULT, 2010), conforme vimos em outro contexto,
anteriormente.
Diante do exposto, a concepção de qualidade da educação que a presente pesquisa
concebe está ancorada na perspectiva de Dourado, Santos e Oliveira (2007). Trata-se de uma
visão de qualidade que leva em conta as dimensões intraescolares e extraescolares, conforme
vimos anteriormente, por entendermos que o avanço em torno da universalização demanda
muitas outras formas de enfrentar o debate e por isso não é mais possível se limitar ao
atendimento que relaciona qualidade com as condições de permanência dos alunos na escola e
as possibilidades de uma aprendizagem mais significativa.
Há outros indicadores que necessitam ser inseridos na pauta do debate como: a
análise do processo de organização do trabalho escolar, que passa pelo estudo das condições
de trabalho, da gestão da escola, do currículo, da formação docente; a análise de sistemas e
unidades escolares que pode se expressar, por exemplo, nos resultados escolares obtidos a
partir das avaliações externas. Além desses aspectos inerentes ao ambiente interno da escola,
[...] é fundamental ressaltar que a educação articula-se as diferentes dimensões e
espaços da vida social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte das
relações sociais mais amplas. Isto quer dizer que a educação é perpassada pelos
limites e possibilidades da dinâmica econômica, social, cultural e política de uma
dada sociedade (DOURADO; SOUZA; OLIVIERA, 2007, p. 6).

Entendemos que a educação vista a partir desse prisma, considera aspectos
bastante amplos de indicadores como estratégias de aferir a qualidade da educação, já que esta
aferição é considerada um elemento crucial para os gestores formuladores de políticas
públicas que precisam responder aos organismos internacionais e à própria sociedade, o
resultado dos investimentos oferecidos à educação no Brasil. O que esta pesquisa procura
evidenciar a partir desta discussão e que pode servir de fonte aos gestores e professores em
geral é que precisamos, pelo menos, ampliar os indicadores de medida para não limitarmos ao
paradigma processos-insumos-resultados, a fim de que possamos conceber a escola como
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―grupo social‖ (PARO, 2011) e, considerar a conduta dos sujeitos que integram a escola, suas
contradições, antagonismos, interações, expectativas, costumes, enfim, todas as maneiras de
viver socialmente que nem sempre são previstas pelos documentos oficiais (PARO, 2011).
No entanto, o discurso oficial, conforme vimos anteriormente, tem implementado
as políticas públicas dentro da sua lógica e concepção de qualidade e, assim, o Governo
Federal vem desenvolvendo planos, projetos e programas subsidiados nos resultados do
IDEB, com a premissa de que tais resultados possam garantir o sucesso do projeto
educacional vigente. Neste cenário, destacam-se o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) e o Plano de Ações Articuladas (PAR) que, por meio do Plano de Metas, se tornaram
as principais ações da política educacional dos últimos anos. O Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação, construído em 2007, dispôs, dentre outras questões, sobre a
mobilização social pela melhoria da qualidade da Educação Básica (BRASIL, 2007b). A
melhoria da qualidade da educação, naquele momento, passaria então a ser orientada pelos
resultados do IDEB, conforme esclarece o Artigo 3º do plano:
Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no
IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre
rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo
escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela
Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (Prova Brasil) (BRASIL, 2007b, p. 3).

Desde então, o PDE e o PAR constituem as principais ações ligadas à oferta de
uma educação de qualidade pelo discurso oficial, e nesta perspectiva, a busca pela qualidade
não estaria condicionada, exclusivamente, aos resultados das avaliações externas, mas
também ao desenvolvimento de uma gestão participativa, que equaliza a oferta de
oportunidades e que qualifica e valoriza os profissionais da escola (BRASIL, 2010b). Neste
sentido, o governo atual discursiva sua concepção de qualidade, por meio do PDE e do PAR,
como:
[...] enriquecimento do processo educacional, participação dos sujeitos e valorização
das diferenças, de modo que as oportunidades educacionais se constituam em formas
reais de reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades, conhecimentos e
competências. A melhoria da qualidade da educação e a redução de desigualdades
relativas às oportunidades educacionais – em outras palavras, o direito de aprender –
são suas razões constitutivas (BRASIL, 2007b, p. 10)

Apresentado como um conjunto de programas que visa dar sequência às metas
quantitativas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010), a
implementação do PDE, integrado ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação,
passaria ser a grande promessa de constituir uma política com foco na formação do professor
e, consequentemente, na melhoria da educação. Nascido depois de muitos investimentos em
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torno do aumento do número de escolas, o PDE, baseia-se no Plano de Metas, dispondo que a
qualidade da educação passaria a ser aferida com base no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), considerado o principal instrumento de verificação do cumprimento
das metas estabelecidas no plano que, integrado ao PDE, teriam suas medidas
operacionalizadas pelo Plano de Ações Articuladas (PAR).
O PDE foi construído num momento em que a educação brasileira foi considerada
uma das piores do mundo. Em 2004, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP)
publicou os resultados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA)
demonstrando que o desempenho das escolas brasileiras havia apresentado uma melhora
gradativa, no entanto, não conseguiu se equiparar aos países detentores dos melhores
desempenhos em aprendizagem, ficando abaixo de países como Bulgária e Argentina
(CASTRO, 2009). O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) divulgou, entre os anos
de 1995 a 2005, um grande número de crianças que saía da escola pública sem ter adquirido
os conhecimentos e competências necessárias para sua integração social e profissional
(MARCHELLI, 2010; AKKRI; NOGUEIRA, 2007).
Assim, na tentativa de sanar esta realidade, a proposta lançada pelo PDE ancorase em uma concepção sistêmica de educação, perpassando por todos os níveis e modalidades
educacionais, relacionando a educação com a ordenação territorial e o desenvolvimento
econômico e social, tendo como foco a melhoria da qualidade (BRASIL, 2007c). A proposta
prima pelo aumento dos investimentos e aperfeiçoamentos dos recursos pelos agentes
públicos responsáveis, tendo a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) uma das suas principais medidas (MARCHELLI, 2010).
Neste sentido, o PDE aponta como um de seus pilares a responsabilização,
justificando que educação como direito de todos e dever do Estado e da família, deve
considerar necessariamente a responsabilização, sobretudo da classe política, e a mobilização
da sociedade (BRASIL, 2007c). Para tanto, o MEC colocou à disposição dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, instrumentos de avaliação e de implementação de políticas
de melhoria da qualidade da educação básica pública (BRASIL, 2007a). Estes instrumentos
estão ligados ao Saeb por meio de avaliações como Prova Brasil e o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), por exemplo.
Isto dito, pensamos que a proposta parece estar relacionada com a necessidade de
reduzir as desigualdades regionais e socioeconômicas do Brasil, por entender que educação e
renda têm uma relação bastante próxima. Esta relação pode ser exemplificada ao se observar
que evasão e reprovação escolares são fenômenos relacionados ao fato de as famílias de baixa
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renda não conseguirem manter os filhos na escola, assim, entende-se que reduzindo as
desigualdades sociais e regionais associadas à formação de seus professores e atribuindo mais
autonomia à gestão da escola é possível trilhar os caminhos em direção à melhoria da
qualidade da educação básica.
Na

história

da

educação

brasileira,

estas

desigualdades

marcaram

o

direcionamento dos recursos financeiros para as escolas, permitindo que os municípios mais
prósperos tivessem acesso a mais recursos do que os municípios mais carentes. Na tentativa
de sanar esta desigualdade, é criado o PAR como um dos principais eixos estruturantes do
PDE e lançado pelo MEC como parte do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC). O
PAR é uma ferramenta de planejamento da política educacional brasileira comandada pelo
MEC. Para ter acesso a esse instrumento, o município ou estado adere ao Compromisso Todos
Pela Educação e se compromete a elaborar um diagnóstico e uma série de objetivos para a
rede de ensino local.
A partir deste breve debate sobre o que vem a ser educação de qualidade nos
diversos discursos, pretendemos, a seguir, analisar as regras de formação que envolvem o
PROUCA e o enunciado ―qualidade da educação‖ a partir da relação do objeto, o PROUCA
com o PAR, entendidos como estratégias de melhoria da qualidade. Trata-se de evidenciarmos
uma das grades de especificação do objeto, explicitada no primeiro capítulo desta análise, e
discutirmos sobre algumas medidas orientadas pela política educacional para a melhoria da
educação. Sendo assim, vamos trazer o PAR para o debate, como enunciado que se refere a
outro objeto, mas que, no caso específico desta pesquisa, pertence ao mesmo tipo de discurso
do PROUCA, ou seja, o discurso da qualidade, porque ambos atuam entre os enunciados
estudados e porque valem como confirmação analógica, como princípio geral e como
premissas aceitas no contexto das políticas educacionais.

3.3 O PROUCA no contexto do Plano de Ações Articuladas sob o discurso
de melhorar a qualidade da educação
No contexto atual, passados quase vinte anos que os debates sobre as reformas
políticas iniciaram, com primazia, o campo da educação, observamos a preocupação do
Estado em constituir mecanismos de controle fomentando a criação de programas de governo
justificados a partir da vontade de melhorar a educação consolidando ainda mais o discurso
em prol da qualidade da mesma. Neste sentido, são diversas as propostas que constituem a
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atual política educacional, algumas inéditas e outras reformuladas, mas todas com vistas a
adequar às tendências do capitalismo aliadas à tentativa de responder às demandas que a
educação brasileira apresentou nestas últimas décadas.
Nesta seção vamos destacar o Plano de Ações Articuladas (PAR), cuja proposta de
gestão educacional, é resultado de investimentos em mudanças tanto na organização da gestão
como nas propostas curriculares que orientam as práticas pedagógicas, ações incentivadas
como tentativas de melhorar os resultados da educação pública brasileira. O interesse pelo
PAR não é simplesmente porque este programa insere-se no campo das políticas educacionais,
mas também porque ao se tratar dos esforços governamentais em prol de uma educação de
qualidade, constituindo um conjunto de documentos que orientam este discurso, o PAR
mescla com o objeto de análise desta pesquisa, o PROUCA, devido ao modo como este
programa foi implementado na rede municipal de Riacho de Santana, Bahia, sendo, portanto,
pontos de avizinhamento entre objetos, conforme teorizações foucaultianas.
Segundo Oliveira (2011), o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação
(PMCTPE), o PDE e o PAR formam as mais importantes iniciativas do MEC durante a gestão
do ministro Fernando Haddad e do governo Lula acompanhadas com a criação do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Por meio do PAR, o MEC buscou realizar e
implementar uma política de Estado17 ao reunir programas do governo e atribuir orientação,
integração e estabilidade à organização da educação nacional (OLIVEIRA, 2011). As
mudanças propostas incidiam sobre a estrutura do sistema do planejamento da gestão, por
meio da adoção de um mecanismo que instaura um regime de colaboração entre os entes
federativos.
Pautados nos discursos sobre democratização, o princípio da política desenvolvida
até a primeira década deste século, definiu como prioridade o aumento do número de escolas
e de salas de aula, com a premissa de garantir a universalização do ensino (HORA, 2010).
Desde que muitas políticas voltadas para o processo de democratização do acesso ao ensino
público têm sido implementadas na educação brasileira, os discursos sobre a qualidade da
educação passaram a emergir com mais profundidade, sobretudo, quando governos e
pesquisadores identificaram evidentes discrepâncias entre a massificação do acesso à escola
básica e a qualidade da educação oferecida pela mesma.
17

De acordo com Oliveira (2011), considera-se que políticas de governo são aquelas que, o Executivo decide
num processo elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e programas, responder às
demandas da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas complexas. Num plano diferente, existem as
políticas de Estado, definidas por Oliveira (2011) como aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado,
passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras
normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade.
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A evidência destas contradições impulsionou o governo a implantar umas séries
de medidas em prol da qualidade da educação. A exemplo destas medidas, tivemos a
implantação do Plano de Metas que, legitimado por meio do Decreto número 6. 094 de 24 de
Abril de 2007 visa mobilizar a sociedade brasileira para a melhoria da qualidade da educação
básica. O Plano de Metas, criado durante a gestão do presidente Lula, constitui uma estratégia
do governo, em configurar esforços da União, Estados e Municípios para atuar em regime de
colaboração a partir de 28 diretrizes (BRASIL, 2007b).
O Plano é fruto da opção política pela descentralização do governo Lula, na qual
houve a necessidade de construir mecanismos de relacionamento entre as instâncias do
governo, cujo objetivo é efetivar o regime de colaboração entre os sistemas de governo e
romper a tradicional dificuldade de estabelecer ―equilíbrio entre as políticas locais e a central‖
como desafio enfrentado pela política iniciada pelo governo Lula através do PAR
(FERREIRA; FONSECA, 2011, p. 69).
O PAR, com suas fragilidades e potencialidades, é consequência do planejamento
de políticas públicas educacionais, bem como das dificuldades nacionais em consolidar um
sistema nacional com orientação sistêmica conforme prevê o PDE, levando em conta o
processo de descentralização da gestão. Considerando as desigualdades regionais e sociais e,
considerando ainda, o fato do Brasil, ser em sua maioria, constituído por municípios pequenos
dentre outros pressupostos, acredita-se que a efetivação da descentralização depende da
execução de políticas coordenadas, nas esferas federal, estadual e municipal, a fim de apoiar
fiscal e/ou administrativamente o poder local. (FERREIRA; FONSECA, 2011, p. 88).
O regime de colaboração deve prever o aumento das transferências automáticas de
recursos às escolas e às redes educacionais que demonstrem capacidade de avançar
com suas próprias forças e o aumento das transferências de recursos condicionado à
elaboração e ao cumprimento de um plano de trabalho para as escolas e as redes
educacionais que necessitem de apoio técnico e financeiro. Em outras palavras,
deve-se equalizar as oportunidades educacionais pelo aumento do financiamento,
diferenciando-se apenas o caráter do apoio, de modo a garantir a ampliação da esfera
de autonomia das escolas e das redes educacionais (BRASIL, 2007b).

A descontinuidade das ações, a destruição da memória do que foi adotada, a
reinvenção a cada troca de equipe, constituem motivos que impedem o desenvolvimento do
regime de colaboração, cuja estratégia requer que os diferentes níveis de governo tenham
autonomia política e sejam também gestores com atribuições que possam ser exercidas em
colaboração entre si (MAFASSIOLI; MARCHAND, 2011). Visando romper esta histórica
fragmentação, a política de descentralização, que já havia sido iniciada desde os anos 1990,
como já mencionada, acredita no PAR como estratégia, com a premissa de estruturar tal
articulação entre o planejamento municipal do PAR, Plano Nacional de Educação (PNE) e
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PDE. Objetivo norteador é a criação de um Sistema Nacional de Educação na concepção de
que ―o planejamento sistêmico é a base que estrutura as políticas‖ (AURELIANO;
QUEIROZ, 2013, p. 9).
Com vistas a promover esta articulação e colaboração entre União e Municípios,
ao elaborarem o PAR, os entes federados realizaram o diagnóstico minucioso da realidade
educacional local a partir das quatro dimensões: Dimensão 1- Gestão Educacional; Dimensão
2 - Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; Dimensão 3 Práticas Pedagógicas e Avaliação; Dimensão 4 - Infraestrutura Física e Recursos
Pedagógicos. Para fins de melhor compreensão, apresentamos a seguir as Áreas específicas a
cada uma das dimensões:
Quadro 07: Dimensões e Áreas do PAR
DIMENSÃO 1
Gestão Educacional

Gestão Democrática:
Articulação e
Desenvolvimento dos
Sistemas de Ensino
(7 indicadores).

DIMENSÃO 2
Formação de
DIMENSÃO 3
Professores e de
Práticas Pedagógicas e
Profissionais de Serviço
Avaliação
e Apoio Escolar
Área 1
Formação inicial de
professores da educação
básica
(4 indicadores).

Organização da rede de
ensino
(7 indicadores).

DIMENSÃO 4
Infraestrutura Física e
Recursos Pedagógicos

Instalações físicas da
secretaria municipal de
educação
(2 indicadores).

Área 2
Gestão de pessoas
(9 indicadores).

Conhecimento e
utilização de informação
(6 indicadores).

Gestão de finanças
(3 indicadores).

Formação continuada de
professores da educação
básica
(4 indicadores).

Organização das Práticas
Pedagógicas
(6 indicadores).

Área 3
Formação de professores
Avaliação da
da educação básica para
aprendizagem dos alunos
atuação em educação
e tempo para assistência
especial/ atendimento
individual/coletiva aos
educacional
alunos que apresentam
especializado, escolas do
dificuldade de
campo, em comunidades
aprendizagem
quilombolas ou escolas
(2 indicadores).
indígenas
(4 indicadores).
Área 4
Formação de professores
da educação básica para
cumprimento das Leis
9.795/99, 10.639/03,
11.525/07 e 11.645/08
(1 indicador).

Condições da rede física
escolar existente
(12 indicadores).

Uso de tecnologias
(4 indicadores).

Recursos pedagógicos
para o desenvolvimento
de práticas pedagógicas
que considerem a
diversidade das
demandas educacionais
(4 indicadores).
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Área 5
Comunicação e interação
com a sociedade
(3 indicadores).

Formação de
profissionais da
Educação e outros
representantes da
comunidade escolar
(4 indicadores).

-

-

Fonte: Orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos municípios (2001-2014).

Cada dimensão é dividida em Áreas e Indicadores que preveem ações e sub-ações
que, em regime de colaboração entre União e Entes Federados, devem ser concretizadas. Para
a presente pesquisa, interessa-nos a Dimensão quatro, que trata da Infraestrutura Física e
Recursos Pedagógicos, porque é nesta dimensão que encontramos a Área Três, relacionada ao
Uso de Tecnologia na educação.
De acordo com o documento, Orientações para elaboração do Plano de Ações
Articuladas (PAR) dos municípios (2001-2014), na Dimensão 1 – Gestão Educacional, são 5
áreas e 28 indicadores; na Dimensão 2 - Formação de Professores e de Profissionais de
Serviço e Apoio Escolar, são 5 áreas e 17 indicadores; na Dimensão 3 – Práticas Pedagógicas
e Avaliação, são 3 áreas e 15 Indicadores; na Dimensão 4 - Infraestrutura Física e Recursos
Pedagógicos – são 4 áreas e 22 indicadores.
A maioria dos municípios aderiu ao Plano de Metas entre os anos de 2008 e 2011,
período em que elaboraram o seu PAR através do Sistema Integrado de Planejamento,
Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) realizando seu planejamento com
base em cinquenta e dois indicadores. Reformulado e ampliado para o planejamento de 20112014, o novo PAR possui agora oitenta e dois indicadores. Foram incluídos novos
indicadores, bem como alguns já existentes tiveram sua redação aprimorada, para que o
diagnóstico se realizasse de forma mais próxima da realidade de cada município e com maior
precisão (BRASIL, 2011). O trabalho de elaboração do PAR é dividido em duas etapas, sendo
a primeira a aplicação do instrumento diagnóstico da situação educacional na rede municipal e
a segunda etapa corresponde à elaboração do PAR propriamente dito.
O Decreto 6.094 anuncia o PAR na Seção II, definindo-o como o conjunto
articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que
visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. Ao aderir
ao Plano de Metas, o primeiro passo seria a elaboração de um diagnóstico da educação básica
do sistema local. O segundo parágrafo do Artigo 9º institui que o município elaborará o PAR,
com auxílio de equipe técnica, que identificará as medidas mais apropriadas para a gestão do
sistema, com vista à melhoria da qualidade da educação básica.
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Assim, o Ministério da Educação (MEC), concebe o PAR como uma importante
política educacional, que incentiva e contempla as iniciativas de gestão, formação, práticas
pedagógicas e de infraestrutura escolar e também por ter se tornado a principal via de adesão
de convênios, programas educacionais e condição de repasse de recursos financeiros para fins
educacionais aos municípios (BRASIL, 2007).
A proposta é que o PAR seja construído de forma a promover a participação ativa
dos gestores e educadores locais, das famílias e da comunidade e, assim, resguardar
a organicidade das ações e outorgar autonomia ao ente municipal (FERREIRA;
FONSECA, 2011, p. 85).

Para a elaboração do PAR foi criado um novo módulo no Sistema Integrado de
Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) – o Módulo PAR
Plano de Metas. O SIMEC pode ser acessado de qualquer computador conectado à rede
mundial de computadores, visando elaboração, análise e monitoramento das ações do PAR
(BRASIL, 2011), sendo acompanhado por técnicos da Secretaria de Educação que verificam
prazos a serem cumpridos pelo município e ações liberadas pelo MEC. Essas informações
devem ser transmitidas à sociedade que é representada pelo Comitê Local, com representantes
de professores, diretores, pais, câmara de vereadores, funcionários públicos e sociedade civil.
O Comitê Local do Compromisso Todos Pela Educação é responsável pela articulação
institucional, pela produção e disseminação de conhecimento e comunicação e pelo
acompanhamento das metas de evolução do IDEB.
Segundo Viana (2015), o Estado é munido de dispositivos de controle para
regulação e distribuição de assistência técnica e financeira aos municípios por ele sujeitados,
sendo o SIMEC um dispositivo do Estado que sobre a ação dos municípios. Fundamentada
nos postulados foucaultianos, Viana (2015) constatou que, ao condicionar os sujeitos ao
cumprimento de prazos, normas a serem cumpridas e condições em que os recursos devem ser
utilizados, o PAR, através do SIMEC e da vontade de verdade do Governo Federal, em
melhorar a qualidade da educação, induz os municípios a um comportamento disciplinar e,
consequentemente, ao poder disciplinar que se exerce entre ambos.
Acessamos ao SIMEC por meio de representante da Secretaria de Educação de
Riacho de Santana, integrante do Comitê Local de elaboração do PAR, denominado nesta
pesquisa Enunciador 6 (E6), conforme descrevemos no primeiro capítulo. Recorremos aos
postulados foucaultianos no contexto da formação das modalidades enunciativas, para
colocarmos em evidência quem é E6, ou seja, o sujeito que fala, de onde ele fala e qual sua
posição ao emitir determinada fala. Pois bem: o sujeito é professor da rede municipal de
ensino há quinze anos, é pedagogo com especialização em Psicopedagogia; o lugar de onde o
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sujeito fala é da secretaria de educação, de onde atua há sete anos como assessor técnico, sua
posição é de integrante do Comitê Local do PAR desde a criação do plano, responsável pelo
acesso e monitoramento do SIMEC, compreendendo, portanto, parte da equipe que constitui a
gestão da educação municipal.
De acordo com E6, o município de Riacho de Santana, Bahia, elaborou o Plano de
Ações Articuladas, observando as prioridades da área educacional, conforme orientação do
Manual de Elaboração. A partir desta elaboração em 2009, ações e sub-ações geradas ao
município seriam executadas em médio e longo prazo, com auxílio técnico e/ou financeiro do
Ministério da Educação.
Na visão de E6, a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal aderiram à
cultura do planejamento, por meio da adesão do Plano de Metas e a partir do PAR
sistematizou as necessidades da área educacional em planos de trabalho a serem cumpridos de
acordo a necessidade e ao orçamento municipal, uma vez que ter elaborado o Plano de Ação
implica em investimento financeiro da Prefeitura, pois a maioria das ações são executadas
pelo município. E6 concebe o PAR como:
[...] um instrumento estratégico, importantíssimo para o município, porque, como
plano plurianual, ele permite revisões, permite perceber os avanços, os empecilhos
provocados, que podem ter deixado de acontecer. Ele acontece em regime de
colaboração técnica ou financeira com o ministério da educação e permite ao
município, visualizar a realidade da educação, do seu ambiente, sua área, de forma
nua e crua, desde que seu diagnóstico tenha sido o mais real possível (E6).

O questionamento a ser realizado diante da fala de E6 e tomando esta fala como
um enunciado que segue determinadas regras de formação, pode incidir, então, sobre o modo
como ela define o objeto do discurso, PAR, e tem seu lugar institucional como aspecto
definidor do objeto. As regras de formação empregadas no desempenho da função enunciativa
fornecem aos objetos características específicas.
Tendo estas regras como fonte de inspiração e direcionamento, o recorte acima
nos permitiu perceber no discurso de E6, certa decepção em relação ao PAR, no sentido que
se esperava que as ações fossem executadas pelo governo federal, fato que levou os
municípios a aderirem ao Plano de Metas e elaborarem seus planos. Observamos que por não
haver normas para regulamentação do regime de colaboração, todos os entes em algum
momento acabam se isentando de suas responsabilidades e instituindo suas vontades de
verdade.
A fala da E6, um dos sujeitos mais influentes no processo de elaboração do PAR,
evidencia na transcrição apresentada a seguir, esse direcionamento. E6 discursiva o PAR
como ―a porta de acesso aos programas federais na educação, e como a possibilidade de um
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município, trabalhar de forma articulada, com vistas à melhoria do quadro da educação‖. Este
discurso revela o interesse da gestão municipal pela dimensão 4 do PAR, relacionado aos
recursos e infraestrutura, caracterizando-a como:
A menina dos olhos para o município, porque é onde estão concentradas as
aquisições mais visíveis para a população, porque é onde está concentrada a questão
do material pedagógico, das reformas, das ampliações, dos recursos tecnológicos,
dos acervos bibliográficos, do mobiliário escolar e onde envolve também a
disponibilidade financeira que o MEC propõe ao município. Então aqui, por ser mais
visível, o município tende a olhar mais, a ter bons olhos pra esta situação porque é
onde traz recursos pra escola (E6).

A fala de E6 nos permite observar ainda os interesses que levaram a maioria dos
municípios a aderirem e elaborarem seus planos. O lugar institucional de onde E6 fala e sua
posição em relação ao PAR evidencia-nos um sujeito que, em certa medida, observa e
questiona. Observa o PAR como estratégia de conseguir recursos físicos à educação do
município, mas deste mesmo lugar, questiona quando os recursos não chegam conforme o
esperado. O sujeito que fala, demonstra preocupação com o que é mais visível para a
população, ou seja, infraestrutura e recursos pedagógicos, a dimensão 4 do PAR. Neste
sentido, a fala de E6 revela um maior interesse por esta dimensão e justifica que:
[...] o município já tem um histórico de formar seus professores, de preocupação de
formação de professores, naquelas outras dimensões do PAR. O que tem mais
dificuldade, por ser um município carente, é na questão financeira, onde se imaginou
que o MEC traria grande suporte, grandes obras para o município, que o MEC
atenderia todas aquelas necessidades que foram elencadas no diagnóstico inicial
(E6).

O grifo que destaca o texto acima se refere ao tempo verbal utilizado por E6, ―se
imaginou [...] que o MEC atenderia‖. A análise dos elementos linguísticos nos permite
perceber certa frustração por parte do sujeito que fala. A frustração se revela quando o
enunciador deixa claro que os elementos visíveis do PAR, infraestrutura e recursos, não se
consolidaram conforme o esperado pelo município.
Nós nos sentimos até frustrados, inicialmente, porque a gente imaginou que por se
tratar de um projeto como esse, de uma sistematização tão grande como essa, onde
todas as dimensões da educação estão aqui dentro, imaginamos que se daria de
forma mais ágil, mais organizada e, não foi bem assim, nós temos obras inacabadas
por falta de repasse, nós temos obras bloqueadas, temos material não entregues por
falta de repasse, e é aqui que o município se sente mais frustrado. Eu não consigo
lhe dizer se o município deveria se sentir assim, porque as outras dimensões não
podem ser menos importantes, porque é justamente onde a gente trata da base, do
ensino da formação que é oferecida. Mas por se tratar daquilo que o município
praticamente não conseguia alcançar, então a frustração é maior (E6).

A partir da análise das transcrições, compreendemos que, no município de Riacho
de Santana, assim como na maioria dos municípios brasileiros, o regime de colaboração só
será efetivado na medida em que ficarem estabelecidas e normatizadas as responsabilidades
de cada um dos entes neste processo de colaboração. Os acordos, termos de adesões e
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convênios assinados entre as partes interessadas ainda não foram capazes de exercer o poder
de validar e efetivar em sua plenitude o regime de colaboração proposto pelo PAR, no Plano
de Metas. No entanto, as características das práticas e políticas implementadas acaba
instituindo nos sujeitos envolvidos com as políticas uma vontade de verdade, que através do
discurso, exerce um jogo de poder (FOUCAULT, 2010), capaz de atender aos interesses do
ente federado interessado.
No contexto da dimensão 4, o PAR selecionou 22 Indicadores, sendo a maioria
deles relacionada com as condições de infraestrutura da rede física escolar. O Uso de
Tecnologias insere-se na área três, que por sua vez é constituído por quatro Indicadores que
foram esquematizados no quadro que segue:
Quadro 08: O Plano de Ações Articuladas e o Uso de Tecnologia
PAR 2011-2014 - Dimensão 4
Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos
Área 3

INDICADORES

1. Existência e funcionalidade dos laboratórios de Ciências
e Informática nas escolas do Ensino Fundamental;
2. Existência de computadores ligados à rede mundial de
computadores e utilização de recursos de informática
Uso de Tecnologia
para atualização de conteúdos e realização de pesquisas;
3. Existência de salas de recursos multifuncionais para o
atendimento educacional especializado;
4. Utilização de processos, ferramentas e materiais de
natureza pedagógica pré-qualificados pelo MEC.
Fonte: Simec – Quadro organizado pela autora.
A partir dos indicadores mostrados no quadro acima, são geradas ações e subações para cada município conforme diagnóstico realizado para a construção do PAR. Sendo
assim, no município de Riacho de Santana, no que tange ao Indicador 1: Existência e
funcionalidade dos laboratórios de Ciências e Informática nas escolas do Ensino
Fundamental, foi gerada a seguinte ação: Implantar laboratórios de Ciências e de Informática
na rede municipal de ensino, bem como a aquisição regular de insumos para a utilização nas
práticas pedagógicas. Desta ação, foram geradas oito sub-ações para este município, dentre as
quais, destaca-se adquirir, com recursos próprios, computadores portáteis com conteúdos
pedagógicos pelo Programa Um Computador por Aluno (PROUCA). Sendo assim, o
PROUCA foi elencado no contexto do indicador 1 e da ação supracitada. O discurso de E6
explicita que:
O município viu com bons olhos, achou que seria uma forma de dar entrada em
outras tecnologias. Então o município fez o investimento a partir do que tá
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contextualizado no PAR. O município hoje tem o programa, mas com recursos
próprios. [...] Então já era uma proposta do plano, não foi uma proposta criada pelo
município. Já foi uma proposta do plano (E6).

A insistência de E6 em afirmar que os computadores chegaram com recursos
próprios exemplifica mais uma vez a decepção do sujeito que fala frente à dimensão 4 do
PAR em relação ao regime de colaboração. Tal discurso resulta da histórica carência de
recursos dos municípios mais pobres. O PAR, no contexto da gestão é anunciado como
estratégia de suprir a carência e as desigualdades entre os municípios, o que justifica a fala de
E6 quando o sujeito, insistentemente, demonstra que o regime de colaboração previsto no
PAR não se efetiva conforme o esperado.
Os Indicadores 2 e 3, mostrados no quadro acima, geraram as seguintes ações,
respectivamente: Implantar o acesso das escolas à rede mundial de computadores (Internet),
garantindo a sua utilização por alunos e professores, implantar salas de recursos
multifuncionais nas escolas da rede municipal de ensino e ampliar a oferta do atendimento
educacional especializado (AEE). Para cada ação, foram geradas três sub-ações que no dizer
de E6 são recursos tecnológicos conforme o PAR elencou que chegariam às escolas
laboratório de informática, laboratório de ciências, com uma aparelhagem necessária para o
processo de ensino, ―nós ainda não temos tudo isso advindos com o PAR‖ (E6).
Por fim, o Indicador 4: Utilização de processos, ferramentas e materiais de
natureza pedagógica pré-qualificados pelo MEC. Este indicador gerou como ação, manter as
equipes pedagógicas e professores atualizados sobre processos, ferramentas e materiais de
natureza pré-qualificados pelo Ministério da Educação (MEC), com vistas a buscar novas
estratégias para o fortalecimento da educação pública. As sub-ações geradas para Riacho de
Santana foram ligadas ao uso de tecnologias digitais dos programas ProInfo e PROUCA.
Interessa-nos destacar a sub-ação 3 que pretendia implantar, com recursos
próprios, laboratório de Ciências nas escolas de ensino fundamental da rede; sub-ação 4,
implantar, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, laboratório de Informática nas
escolas da rede municipal de ensino; subação 5, estabelecer parceria com o Ministério da
Educação para a implantação e/ou ampliação de laboratório de Informática pelo Programa
Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo Urbano e/ou Rural) nas escolas da rede que
apresentam condições adequadas para recebê-lo; subação 6, adquirir, com recursos próprios,
computadores portáteis com conteúdos pedagógicos, pelo Programa Um Computador por
Aluno (PROUCA) e subação 7, buscar recursos financeiros (financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) para aquisição de
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computadores portáteis com conteúdos pedagógicos, pelo Programa Um Computador por
Aluno (PROUCA).
No que se refere às sub-ações 3, 4 e 5 que tratam do ProInfo, o sujeito falante, E6,
informou que em 2011, foram montados laboratórios ProInfo em 18 (dezoito) escolas, tanto
da zona urbana quanto do campo. Após ter chegado os computadores, foi viabilizada a
construção e/ampliação de espaços físicos arejados e ventilados conforme orientação da
equipe do MEC. A própria Secretaria do Município contratou 18 monitores para trabalharem
nestes laboratórios.
Quanto às sub-ações 6 e 7 que tratam do PROUCA, respectivamente, os laptops
educacionais, foram adquiridos com recursos do próprio município, no qual efetivou a compra
de 1.500 laptops, contabilizando um valor de R$ 576.000,00. Do total apresentado, foram
distribuídos, no ano de 2014, 980 laptops para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental
e para todos os professores do Ensino Fundamental II, numa média de 180 docentes atuando
em sala de aula. No ano de 2015, foram distribuídos aos novos alunos do sexto ano os 520
laptops que restaram desta primeira compra, assim até 2017 todos os alunos dos anos finais
do Ensino Fundamental serão contemplados.
Diante do exposto, entendemos, por meio das descrições e análises, que o PAR
advém de um contexto histórico que emerge desde os anos 1980 no Brasil, sob a égide dos
discursos em torno da democracia participativa e se afirma como um exemplo de mecanismo
de controle que o Estado dispõe. Com o PAR, entende-se que a sociedade pode participar das
decisões e este se torna uma estratégia de controle defendida pelo Estado que se manifesta
também nos sistemas de votação direta, nos plebiscitos populares, nos incentivos à formação
de conselhos, a exemplos dos conselhos de educação, contribuindo para gerir os gastos do
Estado e constituindo formas de controle. Invisíveis, os mecanismos de controle escondem-se
por detrás dos discursos da participação, quando esta, por sua vez, é controlada.
Assim como o PAR, as tecnologias digitais na educação vão constituir exemplos
de dispositivos de controle e obediência por parte do Estado e, principalmente, das
organizações empresariais que utilizam das TICs para atuarem e impor sistemas abstratos de
regras, controlando os sujeitos. Conforme vimos na abertura deste capítulo, dispositivos vão
designar os mecanismos de dominação do poder, englobando os discursos, as instituições, os
enunciados científicos, ou seja, o dito e o não dito (REVEL, 2005).
Assim, entendemos que os recursos tecnológicos digitais fornecem estruturas
essenciais para potencializar os mecanismos de controle de modo que estes tenham êxito,
através de sistemas virtuais propiciados pela internet, garantindo estabilidade e coesão
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política. Neste sentido, empresas, organizações internacionais e mesmo o Estado não perderão
o controle, no momento em que conseguem dominar os sistemas de informações e
comunicações e transferir recursos que estabeleçam padrões de ação para as unidades
menores, os municípios e as escolas.
Assim, acreditamos que mais uma grade de especificação para a formação do
objeto foi delineada e com base nos enunciados apreciados, estabelecemos a relação do
PROUCA com o PAR na rede municipal de ensino de Riacho de Santana, Bahia. Desse modo,
entendemos que criamos condições para sintetizarmos todas as relações estabelecidas até o
momento e, assim, continuaremos problematizando os enunciados a partir das teorizações e
postulados foucaultianos, nos direcionando para o contexto da formação dos conceitos sem
perder de vista as modalidades enunciativas constituídas pelos discursos dos enunciadores.
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4 O PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO (PROUCA) E A QUALIDADE
DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BAHIA

Pensar a qualidade da educação requer considerar, qual concepção de educação
orienta uma determinada política e prática pedagógica. Neste texto, nos apropriamos da
concepção de Paro (2011, p. 26) que acredita ser a educação a ―apropriação da cultura
produzida historicamente‖. Relacionamos esta concepção com a abordagem sobre a qualidade
da educação anunciada pelo discurso científico elucidado no capítulo anterior no que diz
respeito às dimensões escolares abordadas por Dourado, Santos e Oliveira (2007). O discurso
científico considera que por meio da apropriação da cultura, a sociedade preserva o acervo
cultural dando condições para a continuidade histórica e é somente a educação que propicia a
atualização desta cultura produzida historicamente (PARO, 2011). Nesta perspectiva, a
diferença é qualitativa e não somente quantitativa.
De posse desta concepção de educação sistematizamos o presente capítulo,
apresentando as concepções e discursos dos professores do Ensino Fundamental sobre o uso
de tecnologias no processo ensino e aprendizagem e a relação destes discursos com a
qualidade da educação. Trata-se das concepções e discursos dos enunciadores que são alunos,
gestores e professores efetivos da rede municipal de Riacho de Santana, integrantes do quadro
do Colégio Municipal e regentes do sétimo ano A da escola onde desenvolvemos a presente
pesquisa. Estes sujeitos testemunharam a implantação do programa que distribuiu os laptops
em 2014 e que acompanharam o desenvolvimento do programa em 2015.
Inicialmente, recorremos aos Enunciadores que ocupam a posição de professores,
perguntamos se eles consideram relevante a inserção das tecnologias digitais para o processo
de ensino-aprendizagem e obtivemos as seguintes respostas:
Sim. É importante porque a tecnologia nos auxilia a ter aulas mais dinâmicas,
enriquecer a aula e assistir vídeo, slides. Eu gosto muito e aproveito. Eu acho
importante (E2)
Muito. Muito. Eu uso. Eu uso data show. Trago meu notebook, com o programa que
ele já vem pronto. Eu uso o programa de quando eu fiz minha formação, eu uso o
mesmo. Mas adaptando à realidade deles. Eu vejo muito progresso nisso, sabe? (E3)

As falas dos sujeitos falantes, aqueles que atuam diretamente na sala de aula com
os alunos, não deixam dúvidas da concepção desses sujeitos frente ao uso de tecnologias. O
discurso dos enunciadores demonstram que os recursos tecnológicos pedagógicos são
considerados relevantes para otimizar e melhorar o ensino e a aprendizagem, por isso os
recursos são concebidos como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento das
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políticas educacionais. Há uma valorização nos recursos por parte dos professores e dos
sujeitos que compõem a escola o que explica o discurso de E6 no capítulo anterior sobre os
elementos visíveis do PAR. A valorização dos recursos constituem estratégias essenciais
abordadas em documentos oficiais como o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e apresentado como um instrumento de planejamento
do Estado democrático de direito que orienta a execução e o aprimoramento de políticas
públicas para a educação.
A aprovação do novo PNE (2014-2024) ocorreu em processo turbulento de
tramitação, depois da mobilização popular de 201318, ao final do primeiro mandato da
presidenta Dilma Rousseff e sete anos após a publicação do PDE. Melhorar a qualidade da
educação constitui uma das dez Diretrizes estabelecidas no novo PNE. As metas e as
estratégias estabelecidas partem da concepção de qualidade de acordo com o PDE, entendida
como ―enriquecimento do processo educacional, participação dos sujeitos e valorização das
diferenças‖ (BRASIL, 2007 a, p. 41).
Lembrando que o objetivo desta pesquisa é analisar se o Programa Um
Computador por Aluno (PROUCA), contribui para a qualidade da educação na rede municipal
de ensino de Riacho de Santana, Bahia, destacamos aqui, algumas estratégias do PNE para o
cumprimento da meta 7 (sete) do plano que aborda sobre a qualidade da educação. É possível
verificar, novamente, a relação que o documento oficial e os discursos científicos estabelecem
sobre o uso de tecnologias digitais na educação.
A Meta número 7 (sete) do PNE prevê fomentar a qualidade da educação básica
em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
a atingir as médias nacionais para o IDEB (BRASIL, 2014a). A transcrição supracitada do
PNE nos permite interpretar que um dos pilares para o cumprimento da meta é a
responsabilização, outrora realçada pelo PDE e, para o cumprimento da meta, estabelece 37
estratégias de modo a atingir as seguintes médias nacionais:

18

O texto faz referência aos protestos ocorridos no Brasil em 2013, quando os governos de São Paulo e do Rio
de Janeiro decidiram aumentar o preço das passagens de ônibus. A população logo se uniu e tomou as ruas para
protestar contra o aumento. A partir desta mobilização, muitos brasileiros foram para as ruas e apoiaram os
protestantes. O movimento que aconteceu num contexto em que os esforços do governo se direcionavam para a
construção de infraestrutura para a Copa do Mundo de Futebol, levando a população a questionar como o país
investe em Copa do Mundo e não tem boas escolas, ou hospitais de qualidade. A mobilização teve seu auge no
mês de junho de 2013, tendo como cenário, as ruas das principais cidades do país.
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Tabela 03: Metas do IDEB expressas no PNE
IDEB
Anos
iniciais
do
Ensino Fundamental
Anos finais do Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Fonte: PNE 2014

2015
5,2

2017
5,5

2019
5,7

2021
6,0

4,7

5,0

5,2

5,5

4,3

4,7

5,0

5,2

Sendo assim, de acordo com o PNE, o governo pretende por meio da estratégia
número 7.12, 7.15 e 7.20:
7.12. incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos,
bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem
aplicadas (BRASIL, 2014, p. 63);
7.15. universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial
de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década,
a relação computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de educação básica,
promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da
comunicação (BRASIL, 2014, p. 64);
7.20. prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização
pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica,
criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para
a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes
digitais de computadores, inclusive a internet (BRASIL, 2014, p. 64).

Ancorados no discurso oficial, a leitura que fazemos a partir destes enunciados,
bem como dos enunciados proferidos pelos sujeitos da pesquisa, é que o uso pedagógico dos
recursos tecnológicos tornou-se, dentre outros instrumentos, um elemento de primeira
grandeza para que a educação brasileira venha trilhar seus caminhos em direção à qualidade.
Trata-se de um discurso oficial que defende uma política de educação inspirada para ajustar
os limites e horizontes dos projetos educacionais em todos os níveis (DOHERTY, 2008).
Assim, o texto do PNE é um texto da política atual do governo que traz em seu contexto de
produção um aparato estatal e institucional carregado de influências ideológicas e ambições
específicas daquele governo podendo ser pensado como algo que estabelece, incorpora,
simboliza e expressa o discurso (DOHERTY, 2008).
Os projetos atuais formais ligados ao uso de tecnologias na educação antecedem
as estratégias supracitadas pelo novo PNE. Por isso, entendemos que tais estratégias atuam
como efeito de continuidade de políticas anteriores que tentam agregar as fragilidades das
questões sociais, como forma de lidar com a ―exclusão social‖ às necessidades de expandir a
economia por meio da produção e consumo de recursos pedagógicos. Em análise ao discurso
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oficial, evidenciadas pelo PNE, observamos mais uma vez, no mais recente documento, a
continuidade da vontade do Governo Federal de melhorar a qualidade da educação básica.
Pensando nisso, é imperioso refletir sobre o modo como os programas de governo,
tais como PROUCA, têm sido usados como justificativa para alcançar esta vontade. Para
tanto, veremos o exemplo da implantação deste programa na rede municipal de Riacho de
Santana, o que nos permite comprovar que o discurso se torna uma prática na medida em que
o programa é implementado, porque o discurso explícito no texto da referida meta e das
estratégias supracitadas no PNE é a própria matéria a partir da qual os textos em que faz
referência à política são produzidos.

4.1 O Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) na rede municipal
de Riacho de Santana-Bahia: a gestão da educação municipal

A presente seção discute o desenho da gestão montado para a implementação e
desenvolvimento do PROUCA, considerando a estrutura organizacional construída pela
gestão municipal. Por estrutura organizacional fundamentamos em Libâneo (2013) quando
este autor estuda a instituição escolar e afirma que o termo ―estrutura‖ tem o sentido de
ordenamento e disposição das funções que asseguram o funcionamento de um todo. No caso
específico desta pesquisa, referimo-nos ao desenho de estrutura organizacional criado para
implantar o PROUCA na esfera municipal e, neste sentido, relacionamos este conceito com a
abordagem de Paro (2011) ao realizar uma crítica sobre a estrutura da escola.
Conforme vimos anteriormente, o discurso de propiciar uma educação voltada
para o desenvolvimento científico e tecnológico tem sido tomado como verdadeiro por toda
sociedade e, sobretudo, pela maioria os sujeitos que constituem a escola. Pautada nesta
concepção, vimos que alguns programas de governo (como o PROUCA) foram criados para
instigar o uso de recursos tecnológicos digitais pela sociedade brasileira, tendo a educação
como estratégia de desenvolvimento desta política que dentre outros objetivos almeja educar
tecnologicamente a população. ―Trata-se, de fato, de implantar políticas educacionais que
subordinam o processo formativo aos interesses do mercado e do Estado gestor‖ (LIBÂNEO,
2013, p. 16).
Observando que uma das premissas da Secretaria Municipal de Educação (SME)
é esforçar-se para desenvolver políticas de fomento ao uso dos recursos digitais no ambiente
escolar da rede municipal, percebemos que a proposta da SME corrobora a proposta da
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política nacional de disseminar computadores portáteis de baixo custo nas escolas, com vistas
à melhoria da qualidade da educação e incluir, digitalmente, a população que frequenta as
escolas brasileiras (CÂMARA, 2010), conforme discurso apropriado pelos sujeitos da gestão
da educação.
Dado o exposto, vamos pensar como o PROUCA tem sido implantado nos
espaços escolares da rede municipal de Riacho de Santana, Bahia. A figura a seguir
demonstra o modelo de estrutura organizacional que a gestão municipal desenhou para a
efetivação do ProInfo, que com a chegada do PROUCA em 2014, permaneceu. Esta estrutura,
representada graficamente num organograma mostra as inter-relações entre os vários setores e
funções de uma organização ou serviço (LIBÂNEO, 2013).
Figura 02: Estrutura organizacional para o desenvolvimento do PROUCA em Riacho de
Santana, Bahia.

Secretaria Municipal de
Educação/Secretário

Monitores/professores

Coordenadoria do Núcleo de
Inovação e Tecnologia
•Técnico de Informática

Escola

Fonte: SME

Ao observar a estrutura montada, é possível perceber que, no contexto da política,
não há relação com as estruturas pedagógicas da escola. Há uma permanência de uma
estrutura hierarquizada, que não corrobora as intenções de inserir recursos tecnológicos e
modificar a metodologia em relação ao trabalho do professor em sala de aula. Nota-se que
houve uma preocupação com a organização de uma gestão voltada para a implementação da
política, mas permanece um modelo hierarquizado que vai culminar na ―persistência de uma
prática educativa que não logra realizar os objetivos de formação de personalidades humanohistóricas‖ (PARO, 2011, p. 33) para consolidar a qualidade educacional que se anseia.
Neste esquema, o papel do secretário de educação seria de articular, junto ao
Poder Executivo Municipal, estratégias de fomento e funcionamento dos laboratórios de
informática do ProInfo e dos laptops do PROUCA nas unidades de ensino; contratar pessoal
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qualificado para administrar, acompanhar e desenvolver atividades pedagógicas entre
gestores, professores e alunos das unidades de ensino e acompanhar as ações da Coordenação
do Núcleo de Inovação e Tecnologia (CNIT) com vistas a perceber o trabalho desenvolvido
em cada escola. A equipe é composta por três coordenadores que ao longo do ano letivo
realiza visitas às unidades escolares, orientando o monitor/professor e buscando desenvolver
propostas de atividades junto aos coordenadores pedagógicos, gestores e professores. A
equipe integra também o técnico de informática, responsável pela manutenção e reparo dos
computadores.
Quadro 09: Atribuições da Coordenadoria do Núcleo de Inovação e Tecnologia da SME
1. Organizar junto ao secretário, bem como aos monitores a estruturação e
desenvolvimento dos programas ProInfo e PROUCA nas escolas do município;

2. Acompanhar junto aos monitores o desenvolvimento dos programas nas escolas;
3. Criar momentos de discussão nas escolas sobre a importância do uso das
Atribuições da
CNIT

tecnologias, com vistas a popularizar o tema como meio de incentivar o uso dos
laboratórios do ProInfo e dos laptops do PROUCA;

4. Orientar os monitores/professores para o trabalho de parceria com os professores
e gestores das unidades de ensino;

5. Orientar os monitores/professores para as atividades pedagógicas das escolas;
6. Colaborar com o desenvolvimento de projetos implementados nas escolas
quando estes necessitarem da participação da CNIT.
Fonte: SME; Quadro elaborado pela autora.

Em cada escola, a equipe conta com os monitores. Aos monitores/professores as
responsabilidades são de desenvolver, junto aos professores das unidades de ensino,
atividades pedagógicas utilizando os aplicativos do Linux Educacional dos computadores dos
laboratórios de informática, Linux Mandriva e Umbutuca19 dos laptops do PROUCA; instruir
gestores e professores sobre os sistemas operacionais dos programas; organizar horários que
oportunizem alunos e professores a utilizar o laboratório e participar dos momentos de
planejamento com os coordenadores e professores das escolas nas reuniões de Horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
Do total de 49 (quarenta e nove) unidades escolares, apenas 13 (treze) foram
contempladas com o programa. A rede municipal contou, em 2014, com 5.605 alunos
matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Somente 26% das escolas da rede foram contempladas com o programa. Do total de

19

Sistemas operacionais instalados nos laptops. São sistemas livres nos quais é permitido mudar o código fonte,
diferente de sistemas proprietários como o Windows, por exemplo.
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alunos destas escolas, apenas 16,17% receberam o laptop em 2014, o que significa afirmar
que 83,83% ficaram excluídos do programa naquele ano.
A estrutura apresentada pela gestão municipal segue um modelo próprio de
organização, administração e gestão. Alguns autores, estudiosos do campo da gestão escolar,
consideram os termos organização, administração e gestão como sinônimos. Libâneo (2013),
no entanto, prefere o conceito de organização, por considerar a escola uma unidade social que
reúne pessoas que interagem entre si e que opera por meio de estruturas e processos
organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição. Paro (2010) toma como
sinônimos os termos gestão e administração e considera que administração é sempre
utilização racional de recursos para realizar fins, independentemente da natureza da ―coisa‖
administrada.
O que nos interessa, no entanto, não é a distinção entre os termos, mas perceber
que para implantar e acompanhar o PROUCA nas escolas municipais de Riacho de Santana
foi criado um modelo de gestão, organização e/ou administração que reforça o interesse da
equipe local com o programa e com o incentivo ao uso dos recursos digitais pelas escolas. O
que está por trás deste interesse é uma concepção de educação implícita na forma de gerir,
organizar ou administrar o programa, é a vontade de melhorar a qualidade da educação.
Conforme vimos, este é o discurso que a sociedade contemporânea tem acolhido e
faz funcionar como verdadeiro. Discurso este, produzido sob o controle dominante dos
aparelhos políticos e econômicos e que é reproduzido pelas instituições de educação que
estimula o uso pedagógico de tecnologias alegando que:
A popularização do uso do laptop entre as crianças por meio do UCA, trará a médio
e longo prazo, impacto não apenas no nível de qualidade do ensino, mas também na
economia, no setor produtivo, na saúde e na prestação de serviços públicos. Irá
acelerar o processo de inserção do Brasil na Sociedade do Conhecimento, que já
caminha em ritmo acelerado (BRASIL, 2010, p. 10).

Este discurso foi produzido para legitimar as políticas educacionais para o uso de
tecnologias digitais que estão condicionadas pelo processo de transformação dos poderes e
funções do Estado a partir dos interesses políticos e econômicos que as permeiam. O texto
supracitado reproduz a vontade de ―verdade‖ dos interesses do capital e da política que
lucram com a compra dos recursos tecnológicos pelo Estado para uso nas escolas públicas.
Com isso não estamos afirmando que o discurso seja falso ou verdadeiro, porém, Foucault
(2014, p. 52) afirma que em nossas sociedades, a ―economia política‖ da verdade apresenta
cinco características, expressas abaixo:
•

A verdade é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o
produzem;
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•

A verdade está submetida a uma constante incitação econômica e política;

•

A verdade é objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso
consumo (circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão
no corpo social é relativamente grande, não obstante algumas limitações
rigorosas);

•

A verdade é produzida e transmitida sob controle, não exclusivo, mas
dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos;

•

A verdade é objeto de debate político e de confronto social.

Tais características vão de encontro à concepção de educação que a gestão
municipal acredita, ou seja, uma concepção pautada na crença de que com as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) as práticas pedagógicas tradicionais podem ser abaladas,
uma vez que estas práticas passaram a ser vistas como transmissoras de mensagens,
reprodutora de um conhecimento que não atende mais aos anseios da sociedade. O relatório
produzido pela coordenação da SME, cujo documento impresso é acessível somente na
secretaria municipal, afirma que nesta nova conjuntura de mudanças socioeconômicas,
políticas e culturais em que estamos vivendo, as tecnologias digitais proporcionadas pelo
PROUCA, possibilitam ao professor tornar-se um profissional mais aberto a debates, flexível
e inovador, o que poderá melhorar a qualidade da educação na rede municipal (SME,
RIACHO DE SANTANA, 2014).
Esta ―vontade de verdade‖ é reproduzida pelos gestores escolares alcançando as
escolas com efeito materializado e sendo ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por toda
uma espessura de práticas pedagógicas (FOUCAULT, 2013). Uma pesquisa realizada pela
SME, por meio de aplicação de questionários aos gestores das unidades escolares, contida no
relatório produzido pela equipe, avaliou a visão dos gestores de quinze instituições da rede
municipal, evidenciando como esta ―verdade‖ se efetiva nas escolas. Quando perguntados se
eles, como gestores, incentivam o uso de tecnologias digitais pelos professores, a pesquisa
avaliativa constatou que 53% dos gestores responderam sempre, 20% responderam de vez em
quando e 27% responderam que quase sempre (SME, RIACHO DE SANTANA, 2014). Os
avaliadores entenderam que os gestores consideram importante a política que a gestão da
SME tem desenvolvido para o uso pedagógico das tecnologias digitais.
Na perspectiva de Foucault (2013), o que é levado em conta para aquele que
exerce o poder, em sua vontade de verdade e na vontade de dizer que o discurso é verdadeiro,
é o desejo e o poder. A vontade de verdade dos dirigentes nacionais da educação em
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consonância com as vontades dos interesses políticos e econômicos, torna o discurso de que é
preciso que alunos e professores desenvolvam processos de ensino e aprendizagem utilizando
tecnologias digitais, como verdadeiros. Na medida em que esta verdade alcança os gestores
municipais, os gestores escolares e, consequentemente, todo espaço escolar, torna-se um
discurso verdadeiro, uma prática discursiva.
É importante ressaltar que nossa intenção em refletir sobre este discurso de
verdade constituído em torno do uso pedagógico de tecnologias digitais não é condenar ou
defender, mas refletir sobre outra ótica o discurso que é sustentado primeiro pelo poder
político-econômico e que, paulatinamente, chega aos lugares desejados (espaços escolares),
sem que os autores destes espaços questionem seus próprios discursos de verdade. Ainda,
com fundamento foucaultiano, entendemos ―que não se trata de um combate em favor da
verdade, mas em torno do estatuto de verdade e do papel econômico-político que ela
desempenha‖ (FOUCAULT, 2014, p. 53).
Acontece também que, independentemente, de suas necessidades ou vontades, as
escolas vêm sendo pressionadas por todos os lados, a trabalharem com estes recursos
tecnológicos, legitimando o discurso de que é preciso aprender a utilizá-los, para não serem
excluídos do mundo globalizado, midiatizado e informacional. Neste sentido, o que resta aos
gestores municipais é tentar recepcionar os programas de governo que materializam as
políticas educacionais, construindo um desenho de gestão que evite a chegada aleatória dos
recursos aos municípios e, principalmente, às escolas. Resta ainda constituir um diálogo entre
os gestores federais, estaduais e municipais de educação, evitando que muitos programas
educacionais de governo alcancem as escolas sem a mínima receptividade das mesmas,
contribuindo para que os objetivos da política implantada não sejam alcançados, frustrando
aqueles que acreditam nesta verdade. O mesmo acontece entre os dirigentes municipais e
escolares.

4.2 O PROUCA no cotidiano da escola: sentidos atribuídos pelos sujeitos
Conforme vimos no primeiro capítulo deste texto, aplicamos questionários aos
alunos do sétimo ano A do Colégio Municipal. Tais alunos receberam os laptops do
PROUCA no mês de maio de 2014. A partir das modalidades enunciativas, apelidamos os
sujeitos ocupantes da posição de alunos como Enunciador 1, sendo este um conjunto de
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enunciadores que revelaram suas opiniões por meio de questões objetivas e subjetivas
escritas, através de um questionário.
Inicialmente, tivemos a preocupação de saber o lugar de origem desses sujeitos.
Tal lugar não pode ser confundido com o lugar de onde o sujeito fala a partir das modalidades
de enunciação. Sabemos que este último considera o sujeito falando de um lugar institucional
que é a escola. O lugar de origem por sua vez se refere ao bairro da cidade ou localidade do
campo no interior do município. Sendo assim, a partir de tal identificação, elaboramos o
gráfico a seguir, a fim de facilitar a visualização:
Gráfico 01: Lugar de origem de Enunciador 1
LUGAR DE ORIGEM DOS ALUNOS (ENUNCIADOR 1)
Bairro Mato Verde
Bairro Peral
Bairro Belém
Bairro Vila Maria
Tamburil (comunidade campesina)
5%

Bairro Jardim Imperial
Bairro Alto Boa Vista
Bairro São Rafael
Bairro Castelo Branco
5% 5%

45%

14%
4%
4%

9%

9%

Fonte: Elaborado pela autora

Os dados apresentados acima evidenciam que noventa e cinco por cento dos
sujeitos (95%) são alunos que moram na zona urbana do município. A maioria destes,
quarenta e cinco por cento (45%) residem no Bairro Mato Verde que por sua vez é o mais
populoso da cidade. Lembrando que o Colégio Municipal localiza-se no centro da cidade,
entende-se que grande parte dos alunos dista-se da unidade escolar uma média de 2 a 3
quilômetros. Todavia, o que mais queremos destacar nestes dados é o fato dos sujeitos
residirem na cidade, o que facilita o contato com recursos tecnológicos de modo geral, o que
não significa que os mesmos dispõem de acesso a estes recursos.
Inicialmente perguntamos aos sujeitos falantes informações sobre o PROUCA e
de um modo geral, os nossos enunciadores demonstraram raso conhecimento a respeito do
programa. Suas concepções partem de informações soltas que ouviram em algum contexto da
escola. Alguns admitem o parco conhecimento, outros buscam esquivar-se com outras
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informações, mas é oportuno identificar em seus discursos ausência de propriedade acerca do
objeto.
Gráfico 02: O conhecimento dos sujeitos sobre o objeto
Você sabe o que é o PROUCA?
SIM

NÃO
40%

60%

Fonte: elaborado pela autora

Os resultados demonstram que muito embora os alunos (E1) tenham recebido os
laptops do PROUCA no ano de 2014 e dispuseram do instrumento ao longo do ano letivo de
2015, surpreende o fato de sessenta por cento (60%) dos mesmos revelarem que desconhecem
o programa. Não muito diferente de E1, os demais enunciadores, E2, E3 e E4 também
demonstraram pouco conhecimento sobre o objeto. É possível verificar nas transcrições
abaixo as informações destes enunciadores:
Sei apenas que é um programa do governo federal que disponibilizou, ou ainda
disponibiliza, não sei se ainda disponibiliza computadores, laptops para os alunos de
escola pública. Escolas públicas municipais (E2).
Eu sei que é a doação de um computador para os alunos do ensino fundamental II
pra ser utilizado na sala de aula como auxílio na aprendizagem (E3).
Eu considero o que sei muito pouco. Porque só sei que é um programa do governo
federal que tem como objetivo entregar um computador para cada aluno pra poder
fazer realmente a inclusão digital e melhorar o ensino-aprendizagem do aluno em
sala de aula (E4).

Embora E2 e E3 tenham revelado anteriormente que são favoráveis ao uso de
tecnologias na sala de aula, conforme vimos na abertura deste capítulo, estas últimas
transcrições demonstram o parco conhecimento a respeito das políticas que investem na
distribuição desses recursos tecnológicos. Feita esta observação, entendemos que há
contradições entre o discurso oficial e o discurso dos enunciadores que, no exercício de seus
poderes, discursiva as políticas na educação básica conforme os lugares e posição onde
ocupam (VIANA, 2015).
Verificamos nas proposições dos enunciadores que há inconsistências na
implementação do PROUCA, justamente, por não haver um campo teórico que regulamente
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saberes e regimente o desenvolvimento do programa, o que pode permitir que fossem dadas
diferentes interpretações a seu respeito. Outras inconsistências podem também ser verificadas
quando observamos que o PROUCA faz referência à participação de gestores, professores,
alunos e pais no processo de implantação do programa nas escolas, o que não demonstra ter
havido na rede municipal de Riacho de Santana, Bahia.
Para que as escolas fossem contempladas com o programa, seria necessária a
assinatura do termo de adesão por parte dos dirigentes das escolas e anuência do corpo
docente para cada escola indicada, cujos documentos as Secretarias de Educação Estadual e
Municipal deveriam enviar ao MEC demonstrando que a unidade de ensino estaria interessada
em participar do projeto. De acordo com Sarian (2012, p. 59),
Esse gesto produz, como efeito de evidência, o sentido de uma participação coletiva
na decisão de receber o PROUCA nessas escolas, como se esta tivesse se dado por
meio de uma consulta, apagando a entrada do laptop na sala de aula como uma
injunção, uma imposição, tal como a compreendemos, quando nos reportamos às
condições de produção que o sustentam. Ao mesmo tempo, essa convocação à
comunidade escolar na implantação do projeto produz, a nosso ver, um efeito de
divisão da responsabilidade na condução do Programa, visando ao resultado
esperado pelo Estado, divisão que joga, mais uma vez, com os sentidos de
responsabilidade do sujeito, própria da forma sujeito capitalista.

No entanto, por meio da fala dos enunciadores, percebemos que não houve
consulta inicial para implantar o PROUCA na escola investigada. Como sabemos, o
PROUCA alcançou a rede municipal de educação de Riacho de Santana-Bahia, para
contemplar uma ação PAR, ou seja, a implantação do programa não aconteceu da mesma
forma que em outras escolas brasileiras. Não havendo consulta ou preparação para que o
PROUCA fosse recepcionado por gestores, professores e alunos, buscamos nos discursos dos
enunciadores, compreender como os laptops foram recebidos pelas escolas e qual o interesse
da equipe gestora da educação municipal para que estes recursos chegassem aos alunos e
professores da rede municipal.
Inicialmente perguntamos ao E6, representante do PAR, que nos explicasse de
modo mais detalhado, a relação do PROUCA com o PAR e constatamos por meio da fala do
enunciador que ―a partir do diagnóstico o sistema gera as ações e as sub-ações‖ (E6),
conforme vimos no terceiro capítulo. ―Então já era uma proposta do plano, não foi uma
proposta criada pelo município‖ (E6). Ou seja, ao identificar através do diagnóstico que as
escolas municipais careciam de recursos tecnológicos, o sistema (SIMEC) gerou uma ação e
outras sub-ações que mostraram ao município a possibilidade de conseguir tais recursos
desejáveis.
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Assim, tivemos a comprovação de que o fato de o acesso ao PAR ser restrito a um
pequeno grupo da secretaria de educação nos fez perceber que os gestores e professores
escolares não foram, inicialmente, consultados ou informados sobre a adesão ao programa.
Muito embora E6 venha afirmar que muitos desses sujeitos integram o Comitê Local de
elaboração do PAR, percebemos, por meio do discurso de E6, que a equipe de
acompanhamento do sistema é pouco atuante o que restringe o monitoramento a somente uma
pessoa da secretaria de educação.
Neste sentindo, vale salientar que, de acordo com a proposta do PAR:
A equipe local é diferente do comitê local. A equipe local é quem elabora e monitora
a execução do PAR; o ―Comitê Local do Compromisso‖ é quem acompanha sua
implementação no município. O ideal é que a equipe e o comitê sejam compostos
por membros distintos, com exceção do dirigente municipal de educação, que,
obrigatoriamente, irá compor ambos (BRASIL, 2011, p. 5).

Sabendo disso, indagamos ao E6 sobre a atuação do Comitê Local do
Compromisso e obtivemos a seguinte resposta:
Minimamente atuante. Minimamente atuante. Sempre que conseguimos alcançar
uma ação...eu digo que há ações mais visíveis e há ações menos visíveis. Quando o
comitê é informado do que acontece são ações grandiosas, como ações patrocinadas
pelo Ministério da Educação (E6).

Integrar à equipe de elaboração do diagnóstico não significa, via de regra, integrar
ao Comitê Local do Compromisso, que por sua vez é responsável por zelar do
acompanhamento, fiscalização e monitoramento do sistema. Isso nos fez perceber que os
sujeitos que compõem a escola não tiveram acesso formal sobre a adesão ao programa, tanto
que nos discursos de E2, E3, E4 e E5 não apresentaram relações entre o PROUCA e o PAR.
Na posição de coordenador pedagógico, E4 demonstra desconhecimento sobre o modo como
o programa chegaria às escolas:
[...] a gente já sabia que há quase dois anos a secretaria já estava providenciando
esses computadores, porque eu pensava que era o governo que enviava os
computadores. Mas depois eu fiquei sabendo que não, era a prefeitura que tinha que
comprar. Aí eu fiquei sabendo que a prefeitura já estava providenciando a compra
desses computadores a cada ano para começar dando aos alunos do sexto ano. Mas
no ano mesmo em que foi entregar aos alunos do sexto ano, a gente não teve assim
uma preparação da escola para poder entregar. A gente só soube da data ―ah! Vai
entregar tal época (E4).

Percebendo tais incongruências presentes na implantação desta política pública
na educação, identificamos que a ausência de diálogo entre os gestores da secretaria e os
gestores escolares se tornaria um elemento crucial para o desdobramento do programa. Houve
um vasto investimento por parte da gestão pública municipal para munir a escola de recursos
tecnológicos por entender que tal investimento é necessário o que demonstra que o governo
municipal ancorou-se nos discursos, ou seja, numa perspectiva fundamentada em ideias,
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conceitos e crenças que se estabelecem como conhecimento ou como uma maneira aceitável
de olhar o mundo (DOHERTY, 2012), tornando este pensar numa verdade, demonstrando que
munindo a escola com recursos, a educação com qualidade, por consequência, aconteceria.
Muito embora contrastantes e discordantes, conforme vimos através dos
enunciadores, o espelho desta verdade são os discursos dominantes dos textos institucionais
que encontram persuasão no campo econômico, social e científico e, por isso, tornam-se
legitimadores. Mas de modo geral estas são as características que ―formam o tecido dos textos
das políticas‖ (DOHERTY, 2012, p. 203), o que fez Foucault perceber que o discurso não se
restringe aos textos, mas é, principalmente, uma forma de poder.
Tomando por base o que pensou Foucault sobre o discurso e o poder, o olhar
sobre as inconsistências identificadas na implantação do PROUCA na educação de Riacho de
Santana, Bahia, nos impulsionou a tentar descobrir como os gestores escolares, professores e
alunos receberam o programa, considerando a ausência de preparação e conhecimento por
parte dos envolvidos. Por meio dos enunciadores não foi muito difícil perceber que a recepção
dos sujeitos envolvidos foi bastante positiva, muito embora apontassem negativamente para o
despreparo, desconhecimento, falta de avaliação consistente sobre a real necessidade da
escola por parte da gestão pública municipal e de consulta aos envolvidos sobre a adesão ao
programa.
Quando perguntamos ao E4, na posição de coordenador pedagógico, sobre a
maneira como a equipe docente recepcionou os laptops obtivemos a seguinte resposta:
De início assim, eles ficaram entusiasmados, porque tudo de novo entusiasma. Eles
pensaram assim: Ah! Um laptop por aluno? Os alunos iriam ficam satisfeitos. [...]
Por isso de início eles ficaram bem empolgados (E4).

A mesma fala se confirma em E5, ocupante da posição de diretor escolar:
Primeiramente, quando anunciamos a chegada, os professores também tiveram esta
expectativa de mudança para melhor, ‗vamos ver como é que vai ser‘. [...] Então, a
análise que eu faço da chegada é que a reação no primeiro momento foi boa, achou
que ia chegando uma coisa boa que estava faltando (E5).

A visão dos dirigentes escolares, Enunciador 4 e Enunciador 5, foi supostamente
positiva em relação ao modo como a equipe docente recebeu o programa. Ainda que alguns
professores tivessem demonstrado que poderia ser uma estratégia ―negativa‖, conforme
apontou E4, ao passo que E5 afirma ter percebido ―uma certa frieza, ao decorrer do tempo‖, a
chegada dos laptops na escola foi avaliada pela gestão municipal como uma proposta
―altamente positiva‖ na visão de E6, representante do PAR e integrante da equipe técnica da
secretaria. De acordo com E6, ―professores, coordenadores, diretores, naquele momento, da
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primeira entrega dos equipamentos, apresentaram expectativas altamente positivas. Era a
melhor possível. Não só visível em seus semblantes como em seus depoimentos‖.
Considerando as modalidades enunciativas, sabemos que a visão dos enunciadores
perante o modo como os professores recepcionaram o programa está relacionada com a
posição em que eles ocupam porque somente eles, dos lugares institucionais de onde falam
que dá a estes enunciadores as condições de emitir o discurso que somente eles estão
autorizados. Por isso, é importante destacar que os sujeitos falantes (E4 e E5), são professores
efetivos da rede, mas atuam, por indicação, como gestores de uma unidade escolar, do mesmo
modo E6 que é professor da rede, mas atua como funcionário da secretaria.
Para ocupar o cargo de gestor escolar, a rede municipal de educação utiliza a
indicação política. As eleições para dirigentes escolares, que tem se constituído uma espécie
de marca de alguns governos (PARO, 2011), não se constitui ainda como uma alternativa para
a rede municipal de Riacho de Santana. Nestas condições, E4 e E5, se sujeitam a falar,
sutilmente, sobre suas visões negativas frente aos professores. Fato que não se verifica na fala
de E6 que manifesta um discurso bastante otimista frente à recepção da equipe gestora e
docente ao programa.
Identificada a percepção negativa de E4 e E5, buscamos nos discursos de E2 e E3
as expectativas dos mesmos e as falas revelaram que ―a primeira impressão foi que poderia
ser bastante útil na sala de aula, num primeiro momento. Só que depois vieram alguns
problemas [...]‖, conforme pontuou E2 (professor-1), cuja fala apresenta proximidade com o
depoimento de E3 (professor-2), mas que revela com maior nitidez a reação dos alunos a
partir da visão do professor entrevistado.
De início eles ficaram felicíssimos. [...] Uma coisa de outro mundo pra eles. Eles
traziam todos os dias para a escola. A gente precisava estar reclamando ‗guarda, a
gente não vai utilizar‘. De início, tudo é novo. Mas depois, acho que eles foram
habituando, habituando, não traziam mais. Hoje em dia é um ou outro que traz para
a escola. Mas de início eles ficaram muito felizes por ter recebido o laptop (E3).

É válido salientar que este sujeito, o aluno, na visão do professor, se pronuncia à
determinada posição que só pode ser desempenhada na relação que o exercício da função
enunciativa estabelece com outras enunciações em um domínio associado de enunciados. Este
é, portanto, um sujeito atravessado por saberes de outras ordens, que não possui poder sobre
aquilo que enuncia que é, de certa forma, determinado pelas regras de formação do discurso.
Sabendo disso, a partir dos recortes supracitados, encontramos pistas que projetam
o imaginário de aluno sob o olhar do professor, diante da possibilidade da estreia de uma nova
política pública. O aluno seria, na visão de Sarian (2012), o ―bom sujeito do capitalismo‖,
aquele que se conforma aos imperativos de uma sociedade mundializada, significada pelos
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sentidos de competitividade, de atualização, sentidos que se constituem como determinantes
para a criação e a manutenção do estatuto de empregabilidade dos sujeitos no mundo do
trabalho, no qual ter conhecimento de informática é tomado como essencial dentro de uma
lógica da concorrencial (SARIAN apud DIAS, 2010).
Diante da necessidade de inserir-se na sociedade mundializada e competitiva, o
aluno, este sujeito do capitalismo encontra ainda, nesta nova política pública, a promessa de
―liberdade‖, conforme Maurer (2008), concebida por meio do movimento e mobilidade que o
computador portátil, conectado à internet é capaz de possibilitar. Assim, o sujeito, para se
estabelecer, tem de se adaptar às mudanças constantes, o que demanda flexibilidade,
autonomia, pró-atividade e que seja um sujeito significado pelo agir (SARIAN, 2012), um
sujeito empreendedor ―que vai ao encontro do desejo de autonomia‖ (MAURER, 2012, p.
140). Trata-se do desafio de mover-se e mudar rapidamente, como uma promessa de escapar
da estrutura petrificada da escola. Trata-se de uma promessa que visa controlar e manter o
sujeito manipulado para que o mesmo se sinta capaz de solucionar problemas, interagir e se
sentir informado.
O sujeito do capitalismo é o sujeito social, totalmente envolvido num trabalho
social, significado na política pública como aquele que mais precisa, assim, a educação e a
ajuda (entrega de laptop) aparecem como ambientes centrais para a política de assistência.
Política esta que não escapa às estruturas de poder, por ser parte constitutiva de um governo
que trabalha para ajudar seus usuários a tornarem-se independentes no âmbito de suas
demarcações, governando o corpo do indivíduo, disciplinando-o, por meio de uma ação
sóciopedagógica.
A partir de Foucault, Michel de Certeau (1998) observou que as práticas
cotidianas estão na dependência de um grande conjunto que pode ser designado como o dos
procedimentos que são esquemas de operações e manipulações técnicas. Em Foucault, os
procedimentos se colocam como discursos, cuja mobilidade se ajusta incessantemente a uma
diversidade de objetos e ―golpes‖ sem que dependam de uma elucidação verbal (CERTEAU,
1998).
Pensando nas práticas cotidianas vistas como discursos, buscamos nas falas dos
enunciadores, como o laptop do PROUCA tem sido utilizado pelos sujeitos no âmbito da
escola e também da sala de aula. Assim, por meio dos questionários aplicados ao E1 (conjunto
de alunos), investigamos se estes sujeitos costumam utilizar o laptop para a realização de
atividades escolares. Considerando que os questionários foram aplicados e devolvidos por 25
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(vinte e cinco) sujeitos, tivemos, quantitativamente, os seguintes resultados, expressos no
gráfico abaixo:
Gráfico 3: O uso do Laptop pelos alunos
O Uso do Laptop do PROUCA para atividades escolares
Uso à domicílio em pesquisas e tarefas
Uso em sala de aula a pedido do professor
Uso à domicílio e em sala de aula a pedido do professor
Não uso do Laptop

24%

36%

16%
24%

Fonte: elaborado pela autora

Uma vez mensurados os dados, percebemos que 9 (nove) sujeitos da turma
disseram que não utilizam o equipamento disponibilizado, sendo, portanto, 36% (trinta e seis
por cento) do conjunto de 25 sujeitos. Destes nove, 6 (seis) sujeitos alegaram que dispõem de
outros recursos tecnológicos melhores que o laptop do PROUCA e por isso não se sentem
motivados a substituírem estes recursos por aqueles que receberam gratuitamente do governo;
3 (três) sujeitos alegaram outros motivos, como, por exemplo, roubo do cartão de memória,
dispositivo que acompanha o laptop. Ainda do conjunto de 25 sujeitos, 6 (seis) afirmaram
utilizar o aparelho somente em casa para realização de tarefas extraescolares e pesquisas,
somando um percentual de 24% (vinte quatro por cento), sendo que 4 (quatro) destes,
apontaram o tamanho do equipamento, como aspecto negativo para a sua utilização.
Constatamos ainda que somente 4 (seis) sujeitos, num total de 16% (dezesseis por cento),
utilizam o recurso somente quando o professor solicita, estes, alegam ter computador em casa
ou outros recursos tecnológicos melhores que o laptop do PROUCA. Por fim, percebemos
que tiveram alunos que afirmaram utilizar o equipamento tanto em casa como na sala de aula,
quando solicitado pelo professor, este grupo soma 24% (vinte e quatro por cento) dos sujeitos,
sendo que 1 (um) deles afirmou gostar muito do laptop porque o recurso o ajuda muito.
Perguntamos ainda ao E1, se os professores planejam suas aulas considerando o
uso do laptop, e neste item, a maioria das respostas foi negativa, ou seja, de modo geral, os
sujeitos afirmaram que seus professores dificilmente fazem uso do equipamento do
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PROUCA. Ainda nesta seção, pretendemos comparar as falas de E1 com as falas de E2 e E3,
para verificarmos as proximidades e/ou distâncias das respostas.
Quando perguntamos se eles, os alunos, conseguem aprender melhor com o uso
do laptop, 12 (doze) sujeitos, do total de 25 (vinte e cinco) apresentaram respostas negativas,
alegando, diversos fatores: 42% (quarenta e dois por cento) justificaram que não utilizam o
laptop por problemas técnicos, ou porque o equipamento apresentou defeito ou porque a tela é
muito pequena o que dificulta a leitura e outros porque preferem o usar do computador que
tem em casa; outros 50% (cinquenta por cento) justificaram que para aprender ―tanto faz o
caderno ou laptop‖, demonstrando que o recurso não é decisivo, já que o importante seria a
―atenção‖ na aula e nos estudos; 8% (oito por cento), não apresentaram justificativas, apenas
demonstraram que o uso do laptop não influencia no processo de aprendizagem.
Considerando ainda o grupo formado por 25 sujeitos, 13 (treze) apresentaram
respostas positivas afirmando que conseguem aprender melhor com o uso do equipamento.
Desse grupo, tivemos justificativas bastante diversas como a facilidade do acesso à internet e
a jogos de matemática; alguns afirmaram que o uso da tecnologia facilita a aprendizagem e as
aulas ficam mais interessantes; enfim, justificaram que usando o laptop é possível pesquisar
vários assuntos e pensando assim, os sujeitos acreditam que aprendem melhor.
As respostas dadas por E1 demonstram que o recurso disponibilizado aos sujeitos
para um determinado fim, não tem sido, em sua maioria, utilizado como se esperava, tornando
válido apreciar as falas dos enunciadores E2 e E3, que na qualidade de professores podem
comungar ou não com as respostas de E1. Dadas as entrevistas gravadas e transcritas,
perguntamos ao E2 e E3 se os mesmos utilizam o laptop do PROUCA para o planejamento de
suas aulas. Enunciador 2 afirmou que no ano de 2014, quando os alunos receberam o
equipamento, este foi utilizado durante algumas aulas, mas não utilizaram ao longo do ano
letivo de 2015. O sujeito (E2) alega que a internet não funciona bem e os alunos não
costumam trazer o computador para a escola. Enunciador 2 ainda complementou:
Esse ano eu não usei e não pretendo usar. Porque eu não achei interessante não,
quando eu preciso do recurso eu utilizo os da escola. E... quando a gente vai usar...
inclusive o ano passado eu tive a experiência: eu usei pra passar vídeo para os
alunos eu tive que copiar no computador deles porque a internet não funcionava
bem. E eu percebi que tumultuou um pouco e gerou um pouco de indisciplina nas
minhas aulas e eu optei por não usar mais (E2).

Enunciador 3 também afirmou não utilizar o aparelho para planejar as aulas,
porque o computador portátil de que dispõe é muito mais ―avançado‖ do que o laptop do
PROUCA. A fala desse sujeito foi bastante objetiva: ―Já tentei usar, mas particularmente, não
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gostei. Tela muito pequena, letras muito pequenas, não gostei. Não foi viável para mim. Não
atendeu às minhas necessidades‖ (E3).
De posse das respostas dadas pelos Enunciadores 1, 2 e 3, vimos que os conjuntos
dos sujeitos apresentaram dados consistentes e harmônicos. Tivemos aqui, dois grupos de
enunciadores, o primeiro grupo (E1), constituído de alunos e o segundo grupo, constituído por
dois professores. Os dois grupos falam do mesmo objeto, porém, ocupam posições diferentes,
o que não foi decisivo para que apresentassem divergências nos discursos, ao contrário, o que
percebemos foi um discurso harmônico que esclarece para a presente análise, a relação do
sujeito com o seu objeto no cotidiano da escola.
Em comum, os discursos revelam a forma como o PROUCA se insere no contexto
da rede municipal de educação de Riacho de Santana, Bahia e o que constatamos é que a
implantação da política no município não surtiu os efeitos desejados, por uma série de fatores.
Primeiro ponto importante a observar é que existe uma apropriação individual dos
equipamentos, mas não há uma articulação, conforme propõe a política nacional de
informática ao distribuir um modelo de laptop. Como vimos no segundo capítulo deste
trabalho, a formulação inicial das políticas em tecnologia na educação nos anos 1960/1970 foi
construída fora dos espaços formais de discussão como as universidades, as escolas e as
entidades educacionais de modo geral. O mesmo tem ocorrido com o PROUCA, no momento
em que as unidades escolares não são consultadas para a implantação da política e a
consequência é a não utilização dos recursos, conforme vimos através das falas dos
enunciadores.
A política foi introduzida nas escolas, quando deveriam ter sido propostas nas
escolas. Por isso, elas permanecem distantes das propostas pedagógicas da unidade de ensino,
o que dificultou a sua apropriação pelos sujeitos envolvidos no trabalho coletivo e individual.
Assim, fica claro nesta seção que, até o momento não existe um caminho de apropriação da
política do PROUCA, por parte dos sujeitos, conforme os textos oficiais anunciaram a
proposta, uma vez que, no cotidiano da escola, o equipamento fornecido pelo governo
municipal, com vistas a melhorar os processos de ensino e aprendizagem não tem sido
apropriado para tal fim.
No entanto, temos também o segundo ponto a considerar, cuja questão não foi
abordada pelos enunciadores e é também, timidamente, abordada pelos documentos oficiais,
trata-se da questão de ensinar. Segundo Paro (2011), pouco se faz referência sobre a questão
didático-metodológica, tanto no discurso oficial, como dos trabalhadores, daqueles que
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elaboram as políticas, como do discurso dos sujeitos que implementam. Quando questionam a
qualidade do ensino,
[...] esta acaba sendo imputada a fatores como a má formação do professor, ou o seu
baixo salário ou ainda as características da ‗clientela‘, cujas dificuldades, enfim,
devem merecer cuidados especiais, mas sem mudar de métodos; apenas adequandoo às novas características do alunado (PARO, 2011, p. 79).

A permanência de práticas pedagógicas tradicionais não consegue articular-se
com a inserção de novos recursos, se estes foram implantados com propósito provocar
mudanças didáticas. Enquanto as escolas estiverem convencidas de uma concepção de
educação que leve em conta a transmissão de conhecimentos e informações, o uso de
tecnologias digitais não dá conta de provocar as mudanças substanciais nos processos
pedagógicos que os textos das políticas preveem.
O que pretendemos afirmar é que não são as tecnologias que vão promover a
melhoria da educação. A maneira como a tecnologia é utilizada, no contexto do processo
pedagógico, depende muito mais da relação dos sujeitos e de como estes estão se apropriando
da cultura historicamente produzida do que simplesmente da disposição dos instrumentos
tecnológicos utilizados. Depende, principalmente, de repensar a organização da escola e da
gestão da educação, levando em conta a didática, o currículo, a formação e o trabalho docente,
o educando no contexto individual e social.

4.3 O PROUCA e a qualidade da educação: os sentidos atribuídos pelos
sujeitos
Diante das reflexões de Foucault (2004) sobre a formação dos objetos e das
modalidades enunciativas, percebemos que dificilmente conseguiremos fechar, n‘
Arqueologia, a unidade do discurso em um conjunto definido e invariável de objetos e tipos
de enunciação. "No domínio das regras de formação, existe muito mais um campo aberto de
relações em que múltiplos objetos e sujeitos coexistem pelas práticas discursivas‖ (VOSS,
2012, p. 45) que pode ser apreciado através da formação dos conceitos.
Se tomarmos para análise as relações do PROUCA nos discursos oficiais, com as
falas dos enunciadores, veremos que os conceitos em torno do objeto do discurso não serão
conceitos científicos ou conceitos que levem à cientificidade ou que subjazem práticas
discursivas ou que produzem saberes (VOSS, 2012). Por isso, é necessário observar a
dispersão e as lacunas reveladas por Foucault (2004) na Arqueologia.
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Considerando as entrevistas realizadas e os discursos que os enunciadores
proferiram ao longo destas entrevistas, identificamos algumas contradições nas falas de
alguns enunciadores que merecem ser apreciadas. Assim, a presente seção se ocupou de
descrever os sentidos atribuídos pelos sujeitos referentes à relação entre qualidade da
educação e o PROUCA, a partir da formação dos conceitos em torno do objeto do discurso.
Quando perguntamos aos Enunciadores 2 e 3 se o uso do laptop favorece para a
qualidade da educação, percebemos que, em certa medida, as respostas foram positivas, mas
as justificativas, muito mais voltadas para uma visão negativa em torno desta relação indicam
que o uso da internet20, é um aspecto decisivo para o sucesso do PROUCA na visão dos
sujeitos. Trata-se, portanto, de outros conceitos que cercam o enunciado em torno do mesmo
objeto.
Conforme vimos no primeiro capítulo sobre a formação dos conceitos, Foucault
(2004) nos oferece três caminhos possíveis para que abordemos a formação dos conceitos n‘
Arqueologia: as formas de sucessão, as formas de coexistência e os procedimentos de
intervenção. Sobre as formas de sucessão, Foucault (2004) nos instigou a perceber e deduzir
que alguns conceitos cercam o enunciado. Pensando nisso, a analogia que fazemos é que o
objeto PROUCA é associado ao uso da internet como forma de melhorar a ―qualidade da
educação‖. A partir desta forma de sucessão, podermos analisar na fala dos Enunciadores (E2
e E3), como a internet, aparece no discurso:
Eu não senti que melhorou no ensino aprendizagem não. Valeu a pena, mas as coisas
não favorecem pra que eles sejam usados da maneira adequada. Pra mim,
principalmente, a internet, se a gente tivesse a internet boa para os alunos acessarem,
eu usaria tranquilo, ficaria ótimo. Mas a gente ia usar, a internet, não funcionava,
não abria nada, então aí agora a gente perdia a aula inteira, tentando conectar e não
conectava. Às vezes eu gravei, coloquei lá pra eles assistirem usando meu pen drive,
perdi tempo fazendo isso de um em um. Mas eu acredito assim, que é uma coisa
muito boa que ajudaria muito e ajuda a aprendizagem, mas outras coisas deveriam
estar entrelaças a ele. Por exemplo, a internet, a preparação para o professor. (E2)
A gente tenta trabalhar de acordo com a realidade deles, então daí se a tecnologia
veio mesclando o trabalho com a internet, o acesso à internet aí seria um trabalho
bem feito, seria um trabalho maravilhoso [...] (E3).

A partir dos recortes, identificamos uma contradição que coloca em evidência a
fragilidade do programa, no sentido de que a internet, significada como o elemento que falta,
seria o elemento decisivo para que o PROUCA pudesse contribuir para a qualidade da
educação. Vimos na seção anterior que o PROUCA não foi uma política apropriada pelos
20

Conceituando internet, Pretto (2010) concebe este recurso como uma rede mundial de comunicação e de
processamento de dados e informações, cujo suporte material é de redes de conexões digitais entre diversos
computadores espalhados pelo mundo inteiro, estando diretamente associada ao conjunto de transformações no
modo de pensar e conviver da humanidade.
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sujeitos, porque não foi uma proposta discutida na escola, mas mesmo assim, nas respostas
dos enunciadores percebemos que a internet poderia fazer com que os resultados fossem
positivos, o que estaria em jogo seria, desse modo, o recurso e ―não uma prática de ensino
politicamente significada‖ (SARIAN, 2012, p. 162).
Neste sentido, os enunciadores não reconhecem que o uso da internet exige dos
professores,

―a

indispensável

problematização

da

prática

pedagógica,

passando,

necessariamente, pelo redimensionamento da concepção e pelo desenvolvimento do
currículo‖ (PRETTO, 2006, p. 13). O uso da internet ―desenha um perfil de trabalhador
determinado, que, dentre outras especificações, precisa dominar as tecnologias digitais‖
(SARIAN, 2012, p. 162) e reside, ainda, ―no fato do desenvolvimento técnico-científico
implicar no rompimento de padrões de organização e de funcionamento da vida social, bem
como dos modelos de representação da realidade‖ (PRETTO, 2006, p. 13).
Assim, como explicita os enunciadores, o discurso em torno da internet circula na
sociedade, o que acaba por se cristalizar no âmbito educacional, o imaginário de internet,
como conceito, que cerca o objeto no campo da educação. Além do exemplo de outros
conceitos que formam o objeto, podemos observar ainda a mudança no discurso do sujeito
que causa efeitos na formação dos conceitos, revelando outras formas de sucessão. Ao
manifestar sua visão sobre a relação do PROUCA, o objeto, com o contexto do enunciado
―qualidade da educação‖, E2 afirmou que o programa ―favorece sim, se bem usado‖ para a
melhoria da educação. Daí perguntamos se esse favorecimento tem acontecido na escola onde
ele (E2) atua como professor e a resposta foi a seguinte:
Eu acredito que sim. Com relação às minhas aulas, apesar de tudo que eu falei aqui,
os pontos negativos, mas deu pra usar. Na medida do possível não foi o que eu
esperava, mas deu pra usar. Os meninos assistiram vídeos...fizeram atividades
digitando. (E2: professor-1).
É um passo. É um passo que já foi dado e falta muitos ainda. Mas o primeiro passo
foi dado. Independe de o aluno estar usando na sala de aula com o professor ou não,
eu tenho certeza que de alguma forma, ele pode tá usando em casa, porque muitos
não têm computador em casa e muitos professores solicitam pesquisa. E mesmo que
eles não usam em casa porque eles não têm acesso à internet, eles levam e usam
numa biblioteca, até mesmo aqui na escola a gente dá a senha do wifi e eles têm
acesso em outros lugares. Tantos lugares hoje que têm acesso à internet que eles
conseguem a senha. De uma forma ou de outra eu acho que tá contribuindo. (E3:
professor-2).

Os recortes em destaque vão na contramão dos discursos proferidos por esses
mesmos enunciadores na seção anterior. É possível identificar a ausência da relação desses
enunciados com outras questões que permeiam o ambiente pedagógico, como, por exemplo, o
currículo. Ainda permanece na educação básica ―a lógica linear de currículo, seja a antiga
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grade ou as já não tão modernas matrizes‖ (PRETTO, 2006), mas que não dá conta dos
desafios trazidos pelo desenvolvimento técnico-científico que permeiam as justificativas das
políticas que fomentam o uso pedagógico das tecnologias.
Ao primar por uma política que defende a inserção dos laptops com acesso à
internet, sendo este um discurso que permeia o ambiente escolar, conforme vimos nos
depoimentos dos sujeitos falantes, Pretto (p. 13) adverte que a ―organização dos conteúdos
pedagógicos não se pode dar de maneira linear e geralmente vertical‖. Neste sentido, o autor
acredita num currículo articulador das diversas disciplinas e que seja flexível, ágil, dinâmico,
interativo, integrado, heterogêneo, simultâneo, à maneira própria do pensar coletivo,
atendendo às demandas da comunidade escolar.
Em sua crítica à estrutura da escola, como já mencionamos, Paro (2011) entende
que o currículo da educação básica atual demonstra, enfaticamente, como a escola tradicional
tem privilegiado uma dimensão de ensino com foco no conteúdo. Dito isto, entendemos que a
instituição escolar é vista como mera transmissora de conhecimentos e informações (PARO,
2011, p. 123). Mas, quando se trata de melhorar a qualidade da educação, a questão curricular
é muito pouco mencionada e, conforme vimos, os enunciadores encontram nos recursos,
como a falta da internet, um dos motivos do fracasso.
Além da internet, apreciamos outro campo de presença dos enunciados que
aparecem e circulam na escola e, consequentemente, nos discursos dos Enunciadores.
Observamos neste sentido, a avaliação, que é um quesito necessário na educação e, daí,
identificamos o IDEB. Calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtido através
do Censo Escolar e das médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que é uma instituição vinculada ao
Saeb por meio da Prova Brasil, o IDEB é um indicador que resulta da avaliação do
desempenho dos alunos ao final de cada ciclo do Ensino Fundamental.
Como já foi dito no capítulo terceiro, o IDEB é hoje, no Brasil, considerado o
principal indicador de qualidade da educação, que se orienta não apenas por elementos
internos da economia e da política que sustentam argumentos em prol de uma educação com
qualidade, mas também pelas perspectivas de organismos internacionais que são ainda mais
bem recepcionadas pela política educacional brasileira, como, por exemplo, a

134

Quando eu tenho um bom ensino então eu acredito que eu tenho um bom resultado
do IDEB. Porque eu acredito que a escola que tem um bom ensino em si, ela não vai
ter um índice de reprovação alto. Então aí as duas coisas: se ela tem um índice de
reprovação baixo e uma boa nota na prova Brasil, consequentemente, vai ter um
bom resultado do IDEB (E4).

Tanto E4, na qualidade de coordenador pedagógico, como E5 que ocupa a função
de diretor escolar, discursivam o IDEB como parâmetro para medir a qualidade da educação.
A transcrição recortada revela os efeitos de verdade produzidos nos imaginários dos sujeitos,
―o que dá visibilidade aos sentidos em circulação nos documentos tomados na relação com os
sentidos em evidência nas atividades propostas‖ (SARIAN, 2012, p. 164). Inconscientemente,
os enunciadores tratam os resultados educacionais como ―avaliação de produto‖ (PARO,
2011, p.116) quando estes precisam ser enriquecidos com ―avaliação de processo‖ (PARO,
2011), assim o autor explica:
Enquanto um objeto qualquer, deixa-se avaliar depois de pronto, o produto da
educação, por ser sujeito, dotado de vontade, e em virtude das qualidades que o
caracterizam, e que precisam, portanto, ser avaliadas, não pode ser avaliado pelos
sistemas usuais de aferição de um objeto qualquer, nem pelas provas e testes
utilizadas para aferir conhecimentos.

Priorizando a avaliação do produto, o discurso das organizações internacionais
que zelam pelo desenvolvimento econômico de um país, com é o caso da OCDE, encontra
suporte na fala dos enunciadores, na medida em que a descrição do campo de presença para a
formação dos conceitos permite que integremos ao enunciado ―qualidade‖ uma série de outros
enunciados que compartilham do conceito, IDEB, e que auxiliam na produção dele justamente
por meio de sua existência material.
O último caminho apontado por Foucault (2004) refere-se aos procedimentos de
intervenção na formação dos conceitos. Considerando tais procedimentos podemos analisar, a
partir da enunciação e dos grifos acima, que a coordenação pedagógica não conhece ou
conhece pouco as teorizações científicas sobre ensino, limitando um saber que associa os
resultados do IDEB ao fato do professor ensinar. Em Paro (2011), vimos que o processo
pedagógico só se realiza se o estudante detiver a condição de sujeito, o que significa que a
aprendizagem depende da vontade do educando e não somente de um ―bom ensino‖.
Relacionar o ―bom ensino‖ à qualidade da educação revela um procedimento que intervêm na
formação dos conceitos, fazendo com que os conceitos derivem outros e se diversifiquem.
Os elementos que nos propomos analisar nesta seção são bastante heterogêneos
por tratarem-se de múltiplas relações e de interferências entre os textos e as falas dos
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enunciadores e até mesmo, entre as próprias falas por elas mesmas. Neste sentido, Foucault
(2004) acrescenta que o que pertence propriamente a uma formação discursiva e o que
permite delimitar o grupo de conceitos, embora discordantes, é a maneira pela qual esses
diferentes enunciados estão relacionados uns com os outros.
Tais relações nos permitiram identificar a existência de campos de interesses que
condicionam para a formação dos saberes. Na perspectiva da formação discursiva, Foucault
(2004), introduziu as regras de formação como condições a que estão submetidos os
elementos discursivos em cada campo do saber: o econômico, o político, o científico,
conforme vimos. Neste sentido, com suas regras próprias, os discursos apreciados neste texto
estabeleceram as relações necessárias para que pudéssemos falar, nesta época em que
estamos, sobre a utilização pedagógica de laptops associada à qualidade da educação.
Esse discurso é próprio desta época, porque somente agora, no início do século
XXI, as condições históricas permitiram falar sobre isso, o que significa dizer que ―não se
pode falar de qualquer coisa em qualquer época‖ (FOUCAULT, 2004, p. 51). O mesmo
acontece com o discurso sobre a qualidade da educação que passou a ser uma verdade da
época em que vivemos e não adianta ir em direção contrária a este discurso porque uma vez
legitimada a ordem do discurso estabelecido, ir contra esta ordem acentua ainda mais o
problema e o discurso se fortalece. Os discursos não estão ancorados em nenhum lugar, mas
se distribuem pelo tecido social, de modo a marcar o pensamento de uma época, em cada
lugar, e a partir daí, construir subjetividades (VEIGA-NETO, 2005).
Como vimos, o discurso surge como uma verdade apoiada sobre um suporte
institucional, como uma espécie de pressão social, econômica e política. A pressão social
resulta de um sentido que a sociedade atribui à educação. Sentido este que enxerga na
educação a possibilidade de o sujeito ser inserido no mercado de trabalho e exercer a
cidadania, construindo, por consequência, uma sociedade democrática.
Esta visão da sociedade nos permitiu identificar que o poder exerce pressão sobre
a sociedade da mesma forma que ela própria o exerce, em sua luta contra o poder por meio
dos domínios de resistência (FOUCAULT, 2009). Pensando nisso, acreditamos que as
políticas educacionais, assim como as políticas sociais de modo geral, são pilares dos
―mecanismos de dominação‖, existentes desde o século XIX, como práticas disciplinares. A
pressão social executa ações governamentais que encena e administra processos de
dominação.
Em Foucault (2009) identificamos três tipos de lutas: contra as formas de
dominação (étnica, social e religiosa); contra as formas de exploração que separam os
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indivíduos daquilo que eles produzem; ou contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o
submete, deste modo, aos outros (lutas contra a sujeição, contra as formas de subjetivação e
submissão). Aqui, verificamos que as políticas ligadas ao uso pedagógico de tecnologias
aliam-se à possibilidade de melhorar a educação, podem ser vistas como mecanismos de
dominação para conter a luta da sociedade contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o
submete aos outros.
Assim, entendemos o porquê, na posição de professor, E2 e E3, aceitam,
inconscientemente, a verdade sobre o uso dos recursos para melhorar sua prática pedagógica.
Verificamos que enquanto docente, ainda que viesse demonstrar que desconhecem as políticas
ligadas a esta verdade e, principalmente, apresentando efeitos negativos do PROUCA, a
aceitação inconsciente demonstra que ―todos os tipos de sujeitos são fenômenos derivados,
que são meras consequências de outros processos econômicos e sociais [...] que determinam a
forma de subjetividade‖ (FOUCAULT, 2009, p. 236).
Considerando as instituições de ensino como um ambiente favorável para a
regulação do corpo do indivíduo e da população, a pressão econômica insere como elemento
crucial sobre mecanismos de dominação, principalmente, após o desenvolvimento industrial,
capitalista e o fortalecimento das ―capacidades técnicas‖ (FOUCAULT, 2009). Por
capacidades técnicas, entende-se o poder que exercemos sobre as coisas e que permite
modificá-las, utilizá-las, consumi-las ou destruí-las (FOUCAULT, 2009). Consideramos que
é de total interesse da classe econômica que os sujeitos anunciem o uso de tecnologias como
estratégica essencial para melhorar a educação, porque as empresas precisam que seus
produtos sejam consumidos. Por isso, identificamos no segundo capítulo desta dissertação o
discurso sobre o uso dos recursos tecnológicos como estruturas ou mecanismos de poder e
associamos a distribuição de computadores nas escolas como mecanismo que o Estado opera
sobre a sociedade para manter o controle do poder em parceria com o setor econômico
privado.
A política insere também como elemento fundamental nesta análise através do
poder político do Estado. Segundo Foucault (2013), este é considerado como um tipo de
poder político que ignora os indivíduos, ocupando-se apenas com os interesses da totalidade
ou de uma classe ou grupo social. De acordo com as orientações foucaultianas, nos últimos
anos o Estado integrou uma forma nova de política ou novas medidas de controle, originadas,
nas instituições cristãs, chamas de tecnologias de poder. Aqui, poderíamos identificar a
distribuição de recursos tecnológicos aos alunos e professores de escolas públicas, como
política assistencialista do Estado.
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A prática política que realiza esta distribuição ancora-se em discursos como os de
nossos enunciadores supracitados, que operam como práticas governamentais produtivas e
criam no âmbito da educação um regime de verdade, fazendo com que todos acreditam que o
uso de recursos tecnológicos nas escolas favorece ao processo de ensino e de aprendizagem e,
consequentemente, melhora a qualidade da educação.
Mas, na verdade, todas as medidas impulsionadas pelas políticas educacionais,
vistas ao longo desta dissertação, desde as propostas mais amplas no contexto da gestão,
como a descentralização, até os programas com menores proporções, como o PROUCA, não
conseguiram modificar o que Paro (2011) concebe como estrutura da escola. Esta, por sua vez
permanece intacta há mais de um século e, por isso, a melhoria da educação não consegue se
efetivar conforme o esperado. Quando o autor se refere à estrutura da escola, o mesmo
considera que as especificidades dos fins e a condição dos sujeitos envolvidos é que devem
determinar os modos de organização de uma escola, e pensando nisso, a estrutura das
instituições atuais não consegue adequar-se aos fins educativos que o discurso oficial e
também o científico propõem, distanciando da efetivação de uma educação de qualidade.
Assim, mediante aos discursos analisados, concluímos esta pesquisa, respondendo
à questão proposta sobre a contribuição do PROUCA para a qualidade da educação na rede
municipal de ensino de Riacho de Santana, Bahia. As análises demonstraram que a política de
fomento ao uso pedagógico de tecnologia que financiou a inserção dos laptops nos espaços
escolares não foi capaz de estabelecer condições para melhorar a educação no município,
tendo em vista que os recursos, embora imprescindíveis, não são suficientes, para que os
sujeitos construam sua ―própria humanidade histórico-social‖ (PARO, 2011). Além disso, a
inserção tecnológica é insuficiente para dar conta das dimensões internas e externas que
circulam a escola. Tais dimensões influenciam muito mais a prática pedagógica e os
resultados dos processos de ensino e aprendizagem do que a utilização de recursos.
Falta à escola e à política educacional na esfera do município, um conceito mais
fundamentado de qualidade e de educação, pois acaba prevalecendo uma concepção
tradicional e conservadora bastante relacionada com os testes padronizados cuja qualidade é
passível de ser medida a partir da quantidade de informações exibida pelos índices e esta
concepção não leva em conta os fins sociais da escola e por isso, dificilmente, o uso de
recursos tecnológicos, por si só, poderá contribuir para a melhoria da qualidade na educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz das teorizações foucaultianas, vimos que as análises apresentadas nos
permitiu constatar que, no Brasil, o uso de tecnologias digitais no contexto pedagógico tem
sido um assunto bastante debatido nas mais diversas abordagens teóricas. As leituras
realizadas envolveram produções que abordaram o universo específico dessa temática no
contexto das políticas públicas educacionais, apontando informações cruciais para
constatarmos se o PROUCA tem alcançado seus objetivos nas escolas contempladas. As
leituras e análises dos pronunciamentos dos enunciadores demonstraram que os debates
acerca do PROUCA, enquanto programa de governo, são acirrados e apresentam uma
densidade de conhecimento significativa.
Seguindo as regras de formação, identificamos, em vários pontos deste texto que,
os discursos que legitimam a inclusão das tecnologias no ambiente escolar constituem uma
prática discursiva, por estabelecerem relações com os enunciados de diversos campos
discursivos, legitimando uma verdade. De acordo com as teorizações foucaultianas, a prática
discursiva não é o ato da fala, mas é o conjunto de enunciados que formam ações, o que nos
conduziu a perceber que os discursos em torno do uso das TICs nas escolas, tornam-se uma
prática discursiva no momento em que as ações são materializadas com a criação dos
programas. No entanto, é importante destacar que uma prática discursiva depende da vontade
dos sujeitos envolvidos e muitas vezes esta não é suficiente para gerá-la e fazê-la funcionar.
A partir dos documentos do governo, vimos que o discurso do Estado em relação
ao PROUCA é sustentado pelo discurso científico. O Estado discursiva o PROUCA
anunciando inclusão digital e melhoria da qualidade da educação. A comunidade científica
discursiva o programa pautada na premissa de que o uso das tecnologias digitais inova e, se
bem incorporadas, possibilita melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Observando que
os discursos em torno da melhoria da educação também se efetiva como demanda
emergencial anunciada pela sociedade, há uma formação discursiva no enunciado que
relaciona o uso pedagógico de tecnologias digitais à qualidade da educação, sendo, portanto,
uma vontade de verdade de nosso tempo.
No entanto, a análise dos discursos permitiu perceber que há mais dissensos do
que consensos acerca do objeto investigado no contexto da qualidade da educação. Ainda que
haja, de fato, a consolidação de um discurso que defenda a importância das relações que
podem ser estabelecidas entre tecnologias e educação e a necessidade de se fazer uso de tais
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recursos em espaços educacionais, observamos, na literatura científica e nos discurso dos
sujeitos, imensas dificuldades referentes aos projetos de tecnologias educacionais, como o
PROUCA, para melhorar a educação.
O discurso oficial em torno da qualidade da educação se estende por vários outros
programas que vêm se arrastando com mais visibilidade, desde os anos 1990. Promulgada a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, em 1996, como parte das mudanças
desencadeadas pelas reformas educacionais, uma série de alterações começa a desenhar a
atual configuração da educação brasileira. Um dos traços deste desenho busca ligar os
programas educacionais para o uso pedagógico de tecnologias digitais
Com esse gesto, foi possível depreender que essa

discursividade do Estado frente ao PROUCA, não engessou o novo, não promoveu ruptura,
não causou impacto suficiente para atender à demanda da falta de qualidade na educação, esta
por sua vez concebida de acordo com os elementos intra e extra escolares abordados no
terceiro capítulo e não limitada à concepção de insumo, eficiência e eficácia.
O intuito não é levantar aspectos negativos ao programa, mas demonstrar numa
perspectiva reflexiva e construtiva a partir dos discursos, que há possibilidades de superar as
fragilidades da política. Interpretadas as leituras, no plano discursivo, percebemos que o
PROUCA apresenta descontinuidade em sua implantação por falta de assistência técnica aos
laptops, falta de infraestrutura adequada para a implantação do programa, mas, sobretudo,
formação docente insuficiente como problema mais grave evidenciado.
As leituras dos textos científicos permitiram constatar que os problemas de caráter
técnicos e estruturais foram evidenciados como problemas de conexão com a rede sem fio e
instabilidade da rede e equipamentos com defeitos no sistema operacional e baterias.
Observamos que os problemas técnicos e estruturais das escolas foram apontados como fator
decisivo para que a experiência fosse relativamente frustrada. A formação de professores foi o
que mais afetou e contribuiu para o insucesso da experiência. Apesar de sua proposta constar
a preocupação com a formação de professores, o PROUCA, como política de governo,
enfrenta um descompasso entre o discurso e a prática quanto à formação inicial e continuada
dos professores (SEIXAS, 2013). Na maioria das escolas onde o programa foi desenvolvido
observou-se que as iniciativas de formação para o uso dos laptops foram insuficientes para
permitir que os docentes se familiarizassem com o novo equipamento.
Tal constatação dialoga com os discursos dos sujeitos, os enunciadores que,
inicialmente, demonstram que não conhecem ou conhecem pouco o programa, alegando não
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terem recebido informações sobre a implantação do mesmo e justificam que não utilizam o
recurso por falta de conexão com a rede sem fio de internet. Os próprios alunos (E1),
afirmaram que a aprendizagem não está condicionada a um laptop, mas ao interesse do
estudando em sala de aula e na aprendizagem do conteúdo ministrado pelo professor, o que
vai ao encontro da fala de Paro (2011) ao afirmar que a aprendizagem depende da vontade do
educando, no entanto, o mesmo autor admite a importância da didática para o processo
pedagógico. É por meio da didática que o professor propicia condições para que o educando
queira educar-se. Pensando nisso, não podemos negar o fato de que a utilização de novos
recursos possa favorecer o professor na condução dos seus procedimentos.
Os elementos aqui abordados como elementos geradores do insucesso do
PROUCA nos permite constatar que a implantação do programa vem como mais uma medida
frustrada para substituir a falta de algum determinante: a qualidade da educação. É a ausência
deste determinante que faz reverberar, por meio do discurso, a atual política educacional
brasileira. A ausência deste determinante anuncia uma fissura imaginária constituída
historicamente ao longo do processo educacional do Brasil. Na ausência deste elemento
determinante, a fissura é preenchida com outro elemento: a tecnologia digital (SARIAN,
2012).
A pauta da discussão do segundo capítulo trouxe ao debate a gênese da relação
entre educação e tecnologia no Brasil. Daí verificamos que esta relação interessa muito mais
aos atores da economia, com a formulação das políticas de informática, do que da iniciativa
ou interesse dos protagonistas da educação, como, por exemplo o MEC. Neste sentido, Castro
(2011) chamou nossa atenção para mostrar que muitas políticas relacionadas à tecnologia na
educação, em sua origem, alinham-se mais às diretrizes que orientavam a Política Nacional de
Informática (PNI) do que àquelas que davam o tom da política educacional geral. Com o
PROUCA não foi muito diferente. Vimos que este programa nasce no cerne da Presidência da
República, após reuniões que envolveram diretamente as instituições ligadas à tecnologia,
como a Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação (FacTI). Assim,
diríamos que a educação não entra como protagonista, mas como personagem secundária,
considerada essencial para o alcance de um objetivo.
Avançando nas reflexões, as teorizações ao longo do terceiro capítulo nos
mostraram ainda que o processo de descentralização e consequente transformação nos planos
da gestão do Estado, orientado pela vontade de inovação, engessado nos padrões de qualidade
das empresas privadas, conduziu o governo a implantar medidas significativas na organização
da gestão visando a qualidade e eficácia dos processos e, montando, para isso, um sistema
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eficientemente informatizado capaz de controlar, analisar, gerenciar gastos e sistematizar os
processos de avaliação. Daí emerge o processo de descentralização da gestão que busca se
consolidar nos planos de regime de colaboração anunciados desde a Constituição de 1988. O
Estado, então, reconhece sua incapacidade no modo do seu funcionamento na sociedade
capitalista e mundializada.
Nesta discussão, teorizamos o poder a partir de suas relações e não sob o prisma
essencialmente estatal, pois vimos que o poder não emana do Estado, mas para não perder o
controle, o Estado cria e recria dispositivos, dominando, autorizando e regularizando os
discursos. O Estado continua sendo uma instituição que controla, dirige e administra os
discursos. Assim, o poder é conduzido por meio de relações com o saber. Como exemplo,
podemos demonstrar o fato de o Estado eleger as instituições de ensino superior, constituindo
um grupo de professores universitários, para avaliar e acompanhar o PROUCA nas escolas. O
Estado autoriza os professores universitários certificando o saber desse grupo em detrimento
aos professores da educação básica, sem investigar se o professor do ensino básico deseja a
implantação do programa em sua escola, permitindo o processo de formação, em alguns
casos, porque na maioria dos casos, a implantação do programa é feita sem que haja um
diálogo entre os elaboradores da proposta com os sujeitos que irão dá materialidade ao
projeto.
Também no terceiro capítulo deste texto, citamos a influência das organizações
internacionais econômicas como o Banco Mundial e, principalmente, a OCDE, nas discussões
sobre a educação pública brasileira. Apesar da lei que legitima o PROUCA não expressar os
interesses de tais organizações, reportamos a influência histórica desses órgãos interessados
em dirigir os sentidos para uma educação pautada pelo digital, entendendo que o texto que
legitima o PROUCA corresponde aos discursos produtores de sentidos para o computador
portátil na escola e para a disseminação das TIC na educação. Assim, repete-se uma política
economicista, dando continuidade à mesma estratégia da década de 1990 que visa inserir o
Brasil numa economia globalizada de acordo com a premissa do neoliberalismo.
Neste sentido, observamos que a produção dos atuais discursos em torno do uso
das tecnologias digitais na educação, agrega sentidos de discursos anteriores que o sujeito
atual apreende e o faz como produtor. Pensando nisso, inspiramos em Foucault (2004; 2013) e
vimos que os acontecimentos discursivos devem ser tratados como séries discursivas
descontínuas, cada uma com seus limites e regularidades. Sabemos que as décadas de 1960/70
foi um período de crise do capitalismo keynesiano e ascensão do capitalismo neoliberal, palco
para o advento das grandes multinacionais e transnacionais onde os países capitalistas se
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esforçavam para mostrar ao mundo as vantagens deste modo de produção em relação ao
socialismo soviético. As nações mais pobres da América Latina se encontravam envolvidas
num regime político militar desenvolvimentista, de grande crescimento econômico e com
muito fôlego para a implantação de uma política própria de informática. Os marcos históricos
constituem séries discursivas que fizeram emergir os discursos da informática na escola dos
anos 1980 com a criação dos primeiros projetos de informática na educação.
O final do século XX e o início deste novo milênio foram marcados por mudanças
políticas, sociais e econômicas que transformaram as relações em vários segmentos. O
advento das tecnologias digitais e a abertura econômica somada à representatividade das
organizações internacionais, dentre outros fatores, culminaram em reformas políticas que
tiveram na gestão a base de sustentação. Assim, os anos 1980 foram marcados por uma
vontade de mudanças que nutria uma sociedade represada por práticas autoritárias e
centralizadoras no campo da gestão que encontrou no discurso sobre democracia, o elemento
crucial para estas mudanças e, nas tecnologias digitais, um instrumento favorável para o
fortalecimento deste discurso. Estes marcos formam mais uma série discursiva que vão
fortalecer a política nacional de tecnologia da educação materializando-se com a criação do
ProInfo que se constitui por meio de uma rede de discursos, de poderes, estratégias e de fatos
(REVEL, 2005).
A primeira década do século XXI é marcada com o advento e disseminação das
tecnologias digitais móveis: a telefonia celular foi disseminada e aceita nos mais diversos
países facilitando o processo de comunicação e o acesso à informação com os atuais
smartphones, notebooks, notebooks e tablets; possibilitaram o uso do computador e da
internet em qualquer lugar através dos caracteres de mobilidade, conectividade sem fio,
sistema um por um, convergência e uso de diferentes mídias. Este contexto das primeiras
décadas do século XXI constituem séries ou acontecimentos que reverberam os discursos em
torno do uso pedagógico das tecnologias digitais, sendo estes discursos materializados com a
experiência do PROUCA. Estes discursos encontraram outros discursos que são o da
qualidade da educação.
São séries discursivas descontínuas que se relacionam, ou seja, são elementos de
natureza econômica se relacionando com os elementos políticos e sociais que se encontram,
especificamente, no campo educacional. Assim, analisando o objeto a partir das regras de
formação, fomos a campo e constatamos estes discursos por meio dos sujeitos que estão no
lugar de aluno, de professor, de gestor e de técnico, ou seja, sujeitos inteiramente envolvidos
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com o programa PROUCA que, na singularidade histórica dos acontecimentos, estão
autorizados a falar sobre o objeto.
Em síntese, trilhamos um caminho de análise a partir de três direções de descrição de
uma formação discursiva, apontadas por Foucault n‘Arqueologia: formação dos objetos, das
modalidades enunciativas e dos conceitos. Levando em consideração a formação do objeto,
vimos a relação entre o PROUCA e os discursos sobre qualidade da educação, o qual
caracterizamos no contexto de emergência, especificação e delimitação do objeto
apresentando como fronteiras de formação o PDE, o PAR e o IDEB. O PROUCA, criado sob
o discurso de melhorar a qualidade da educação teve seu aparecimento direcionado pela
Presidência da República que, no dizer de Sarian (2012, p. 239) ―vem significado como um
programa que objetiva a superação dos chamados problemas da educação‖.
Mas aos estados e municípios que o incorporaram, o objeto não é subjetivado
conforme as normas de funcionamento e regime de verdade estabelecidos, mas conforme sua
própria vontade de verdade (VIANA, 2015), instrumentalizada com a implantação de uma
política de educação tecnológica, que não leva em conta as contradições que caracterizam a
escola como grupo social e, por isso, o insucesso de mais um programa que pretendia
melhorar a educação.
Considerando a formação das modalidades enunciativas, os sujeitos envolvidos
apresentaram discursos diversos, defendendo a imersão das tecnologias no ambiente escolar,
mas descrevendo, negativamente, o PROUCA, ora pela falta de orientação, ora pela ausência
de condições técnicas passíveis de sua utilização, justificando a desconexão com a internet e
atribuindo a esta um enorme significado para o andamento do programa. Os sujeitos
atribuíram sentidos testemunhando e protagonizando um determinado contexto histórico. Os
sujeitos desta pesquisa falaram de um lugar institucional e, por isso, exprimiram sentidos a
partir das posições em que ocupam, impossibilitando que os mesmos se desvinculassem em
relação as suas posições e em relação aos sentidos produzidos.
Em relação aos conceitos, analisamos os discursos em torno da política que
incentiva o uso de tecnologias na educação, visando a melhoria da qualidade, e constatamos
que os discursos que legitimam a inclusão das tecnologias no currículo escolar estabelecem
relações diversas, entre objetos, entre instituições e entre outros enunciados ligados ou não ao
objeto. Sendo assim, vimos que o PROUCA constitui a materialização de uma política
pública, nascida no discurso e pelo discurso sendo, um programa ousado, pois além da
inclusão digital para alunos de escola pública, visa inovar pedagogicamente as escolas e
melhorar a qualidade da educação.
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Por tudo isso, acreditamos ter reunido elementos para revelar, por meio desta
pesquisa, que o PROUCA, implantado na rede municipal de ensino de Riacho de Santana,
Bahia, não apresentou condições para contribuir com a melhoria da qualidade da educação,
depois de termos observado a vontade de verdade que esteve por trás desta política na
educação. Em momento algum tivemos o interesse de lastimar ou acusar a política, mas sim
de compreendê-la em sua positividade e naquilo que ela foi capaz de produzir em termos de
efeitos, o que nos permitiu perceber que os efeitos produzidos foram incipientes por não ter
sido um programa apropriado pelos sujeitos das escolas e, sobretudo, porque ainda permeia
nas instituições uma concepção de educação e de qualidade limitada à transmissão de
conhecimentos, com saberes e significações muito próximas do discurso oficial, privilegiando
as intenções dos governos, das corporações e organizações internacionais.
Esta visão não dá conta de oferecer uma educação na qual o aluno precisa ser
concebido como sujeito histórico em processo de formação e que carece mais da apropriação
da cultura produzida historicamente do que simplesmente de conhecimentos e informações
sobre conceitos. Além disso, a inserção de laptops e outros recursos digitais exige que sejam
analisadas a estrutura da escola no contexto da gestão, da didática e do currículo, visto que a
utilização de novos recursos não significa mudanças metodológicas.
E muitas destas mudanças devem partir dos sujeitos que compõem a escola, por
isso a vontade de verdade sofre resistência e produz novos saberes em um jogo de forças e
interesses que se desenvolvem em rede, contrariando, deste modo, a antiga concepção que
identificava o Estado como fonte central de um poder exclusivamente negativo e
essencialmente repressivo. Muitas vezes, os sujeitos que constituem as instituições e resistem
à vontade de verdade, distam-se de um discurso científico, pautado em pesquisas e
fundamentações que apresentam propostas mais amplas de concepções sobre qualidade da
educação. Assim, vimos que estas propostas alinham-se a uma visão de educação e de
qualidade a partir de dimensões que ligam os aspectos sociais, políticos e econômicos que
circundam os sujeitos fora da escola, bem como os aspectos inerentes à educação escolar, no
que diz respeito à gestão e à pedagogia.
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA DO PROFESSOR: ENUNCIADOR 2 e 3

ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFESSOR

01. Nome:
02. Formação:
03. Tempo de atuação na educação:
04. Função que desenvolve atualmente:
05. Tempo de atuação na função:
06. O que você sabe a respeito do PROUCA? Descreva breves informações sobre o seu
conhecimento sobre este programa.
07. Fale um pouco sobre a implantação deste programa na sua escola. Como você ficou
sabendo? Houve preparação?
08. Você utiliza o laptop do PROUCA para o planejamento de suas aulas? Em que
momento você costuma utilizar o laptop do PROUCA?
09. Você costuma utilizar o laptop do PROUCA em sala de aula com atividades
envolvendo o aluno?
10. Você recebeu algum tipo de formação para o uso do laptop do PROUCA?
11. Quais desafios você encontrou frente ao uso do laptop em atividades pedagógicas na
sala de aula?
12. Você percebeu se a inserção do laptop do PROUCA provocou algum impacto entre os
alunos? Descreva sua percepção sobre a reação dos alunos depois do PROUCA.
13. Você considera relevante a inserção das tecnologias digitais para a mediação do
processo de ensino-aprendizagem? Justifique.
14. Você considera que o uso do laptop do PROUCA favorece para a qualidade da
educação/melhoria do ensino?
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO COORDENADOR
PEDAGÓGICO DA ESCOLA

ENTREVISTA A SER APLICADA AO COORDENADOR ESCOLAR

1. Nome:
2. Formação:
3. Tempo de atuação na educação:
4. Função que desenvolve atualmente:
5. Tempo de atuação na função:
6. O que você sabe sobre o PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO
(PROUCA)?
7. Como se deu a implantação do programa na sua escola?
8. Você percebeu se houve mudanças no desenvolvimento dos processos pedagógicos
com a chegada dos laptops?
9. Como foi a implantação do projeto UCA na escola?
10. Como você analisa a reação dos professores com a chegada dos laptops?
11. Como você analisa a reação dos alunos com a chegada dos laptops?
12. Como a equipe gestora da escola recebeu os laptops?
13. O que você entende por educação de qualidade?
14. Você acredita que o PROUCA contribuiu com a qualidade da educação/ensino na
escola? Como?
15. Você poderia falar sobre o resultado do IDEB da sua escola?
16. Com frequência você reúne com os professores para discutir o processo de
aprendizagem dos alunos?
17. Nestas reuniões o tema ―qualidade da educação‖ é um assunto em pauta?
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APÊNDICE C: ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO DIRETOR ESCOLAR

ENTREVISTA A SER APLICADA AO DIRETOR ESCOLAR

1. Nome:
2. Formação:
3. Tempo de atuação na educação:
4. Função que desenvolve atualmente:
5. Tempo de atuação na função:
6. O que você sabe sobre o PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO (PROUCA)?
7. Como se deu a implantação deste programa na sua escola?
7.1. Você percebeu se houve mudanças com os processos de ensino e de aprendizagem com a
chegada dos laptops?
8. Você poderia descrever a reação dos professores....
9. Como você analisa a reação dos alunos com a chegada dos laptops?
10. Como a equipe gestora da escola recebeu os laptops? A equipe gestora foi avisada? A equipe
gestora foi consultada sobre a implantação deste programa na escola? Como que a equipe
gestora avaliou e percebeu este processo de implantação do PROUCA?
10.1.

E você acha que essas expectativas positivas foram se concretizando à medida que

esses aparelhos foram chegando no decorrer do ano letivo? Era-se o que esperava?
11. O que você entende por educação de qualidade?
12. 1. Pensando na estrutura da escola: pais, alunos, professores, gestores...você acha que é
possível pensar em qualidade da educação com a atual estrutura que sua escola tem hoje?
13. Você acredita que o PROUCA contribuiu com a qualidade da educação/ensino na escola?
Como?
14. Você poderia falar sobre o resultado do IDEB da sua escola?
15. Com que frequência a equipe gestora reúne com professores para discutir sobre o processo de
ensino e de aprendizagem?
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APÊNDICE D: ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO TÉCNICO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

ENTREVISTA – TÉCNICO DA SECRETARIA – PAR
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
1. Nome:
2. Formação:
3. Tempo de atuação na educação:
4. Função que desenvolve atualmente:
5. Tempo de atuação na função:
6. Tendo em vista que a pesquisa aborda o Plano de Ações Articuladas (PAR) gostaria
que falasse sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR) e quais as consequências para
os municípios que fizeram a adesão ao plano?
7. Você consegue descrever como se deu o processo de implementação do PAR no
município de Riacho de Santana?
8. Você acredita que tenha ocorrido algum tipo modificação ou melhoria da educação do
município a partir da implementação do PAR?
9. Descreva um pouco sobre a dimensão 4 do PAR. Como os recursos pedagógicos
entram nesta dimensão?
10. Há relação entre os recursos tecnológicos com o PAR? Como?
11. Fale um pouco sobre o PROUCA no contexto PAR? Há relação entre eles?
12. Como integrante do comitê do PAR de que modo você se comporta quando uma ação
não é alcançada no prazo previsto no plano?
13. De que modo vocês se organizaram para planejar o PAR ou de que modo são
planejadas essas ações (de forma coletiva em reunião com o comitê, por parte de
funcionários da secretaria, pelo secretário de educação)?
14. E os diretores, coordenadores e professores das instituições educacionais participaram
desse planejamento?
15. Sabe-se que o PAR que tem por principal objetivo elevar os índices de
desenvolvimento da educação básica e que o comitê local tem como meta acompanhar
o IDEB. Como integrante do comitê você saberia dizer de que modo o município se
organiza para elevar esse índice?
16. Como você avalia os resultados do IDEB no município de Riacho de Santana?
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17. Tendo em vista que um dos objetivos do PAR é promover a elevação do IDEB e
analisando os resultados do município foi possível perceber que na última avaliação
(2013) o IDEB de algumas escolas municipais diminuiu, como a escola considerou o
resultado?
18. Na sua concepção, onde tem falhado a articulação do PAR já que este não tem
alcançando os resultados esperados de elevar o IDEB do município?
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APÊNDICE E: QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS

QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS ALUNOS

01. Lugar do Aluno
Onde você mora?
No bairro _________________________ na cidade de Riacho de Santana.
ou
Na comunidade _______________________________________________.
02. Você sabe o que é o PROUCA?
( ) Sim
( ) Não
03. Qual o atual estado de conservação do laptop que foi entregue a você no ano de 2014?
( ) Em bom estado de conservação
( ) Danificado, mas ainda consigo usar
( ) Danificado, impossível de usar
04. Você acha que o PROUCA contribui para a qualidade do ensino em sua turma?
( ) Sim
( ) Não
05. Quantas vezes por semana você usa o laptop do PROUCA?
Na escola_______
Em casa________
Em outros locais_______
06. Você costuma usar o laptop do PROUCA para atividades escolares?
( ) Sim, na sala de aula a pedido do professor
( ) Sim, em casa em pesquisas e trabalhos
( ) Não uso o laptop do PROUCA

(
(
(
(

07. Se você não usa o laptop do PROUCA para atividades escolares, identifique o
motivo:
) O laptop não ajuda, é muito pequeno
) Tenho computador em casa
) Tenho acesso a outros recursos tecnológicos melhores que o PROUCA
) Outros

08. As aulas dos professores ficaram mais interessantes com o uso do laptop? Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________
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09. Os professores planejam suas aulas considerando o uso do laptop?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________
10. Você consegue aprender melhor com o uso do laptop? Explique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) participante:
Como estudante do curso de Pós-graduação (Mestrado em Educação) da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, estou realizando uma pesquisa sob supervisão da Professora Doutora Sandra
Márcia Campos Pereira intitulada O Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) e qualidade
da educação na rede municipal de Riacho de Santana-Bahia cujo objetivo é analisar se o PROUCA
contribui para a qualidade da educação na rede municipal de ensino de Riacho de Santana, Bahia. Para
tanto, pretendemos analisar também as concepções e discursos sobre a importância das Tecnologias da
Informação e Comunicação; investigar como o PROUCA se torna uma sub-ação do PAR na rede
municipal de ensino de Riacho de Santana, Bahia; analisar os discursos dos sujeitos envolvidos com o
PROUCA nas escolas municipais de Riacho de Santana, Bahia; analisar discursos sobre qualidade da
educação. Nesta perspectiva convido-o a fazer parte desta pesquisa. Sua participação envolve
entrevista. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir
de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. A sua participação neste estudo
não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional
pelas informações fornecidas. Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será
mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo
(a). Se em algum momento da pesquisa o sujeito se sentir identificado ou prejudicado, este poderá
responsabilizar os responsáveis diretos pela pesquisa. Mesmo não tendo benefícios diretos em
participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do objeto de estudo e para a
produção de conhecimento científico. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas
pela pesquisadora Glhebia Gonçalves de Oliveira Dourado, telefone: (77) 99685704 e por sua
Orientadora Doutora Sandra Márcia Campos Pereira, telefone: (77) 99662347 ou ainda pela
entidade responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
Atenciosamente,
____________________________________________________
Glhebia Gonçalves de Oliveira Dourado
CPF: 82096090504
Riacho de Santana – Bahia ____/____/______.

Eu, ___________________________________________________________consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido
uma cópia deste termo de consentimento.
______________________________________
Assinatura do participante

Riacho de Santana – Bahia ____/____/______

