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"Estudo: eis tudo" 
(Waldo Vieira) 



 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa objetivou, por meio de um estudo de caso, identificar e analisar como 

ocorre a gestão da inovação em práticas educacionais, por meio do uso de TICs, em uma 

escola pública, usando para tal um modelo validado e adaptado para os objetivos deste estudo. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, com questionários estruturados e semiestruturados, 

para obter informações de 30 professores em uma escola pública, localizada na região leste da 

cidade de Belo Horizonte. Foram considerados, para fins de análise de dados, 10 

questionários válidos de um somatório de 16 questionários recolhidos, do total de 30 que 

foram disponibilizados para serem aplicados. O estudo realizado pautou-se em pesquisa 

descritiva, baseada em estudo de caso de natureza qualitativa, que se dividiu em duas fases: na 

primeira, fez-se a coleta primária de dados por meio de questionário estruturado de escala 

intervalar de 5 pontos, adaptado do modelo de Brauer (2008) composto por 36 questões 

divididas em 6 blocos. A problemática dessa pesquisa envolveu basicamente as três temáticas 

pesquisadas: Gestão da Inovação, Tecnologias da Informação e Comunicação e, por fim, a 

base do trabalho, a educação. Logo, o problema proposto na pesquisa baseou-se na seguinte 

questão: como ocorre a gestão da inovação em práticas educacionais por meio de Tecnologias 

de informação e comunicação na escola pública, sob o ponto de vista de educadores? Tendo 

em vista o estudo feito e a análise geral dos dados obtidos com a pesquisa, pode-se afirmar 

que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, em particular os computadores, sob 

o ponto de vista dos educadores desta escola pública estadual, de ensino médio e fundamental, 

fomenta a aprendizagem. 

Palavras-chave: Gestão da informação. Tecnologias da informação. Comunicação. Educação. 



 

ABSTRACT 
 

 

This study aimed through a case study: Identify and analyze how does the 

management of innovation in educational practices through the use of ICT in a public school, 

using a validated model adapted for the purposes of this study. It´s been conducted a field 

survey through structured and semi-structured questionnaires, information was obtained from 

30 teachers in a public school located in the eastern city of Belo Horizonte. It was considered 

10 valid questionnaires, of 16 questionnaires collected sum of the total 30 that were available 

to be applied. The study was based on descriptive research based on case study of qualitative 

nature that was divided into two phases: The first phase was made to collect primary data 

through a questionnaire structured 5-point interval scale, adapted from Brauer's model (2008) 

which consisted of 36 questions divided into 6 blocks. The problematic in this research 

involved basically three issues of research: Innovation Management, Information and 

Communication Technologies and finally, the basis of this work, Education. Soon the 

problem posed in the survey was based on the following question: How is the management of 

innovation in educational practices through information and communication technologies in 

public school, from the point of view of educators? Given the general study and analysis of 

data obtained in this research, it can be stated that the use of Information and Communication, 

in particular computers, from the point of view of this state school educators surveyed high 

school researched and fundamental fosters learning. 

Keywords: Innovation management. Information and communication technologies. 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um mundo onde as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão cada 

vez mais presentes no cotidiano do cidadão, novas formas de relações de trabalho e de 

educação, dentre outros exemplos, vão sendo estabelecidos. Homem, ambientes e a própria 

inteligência recebem, direta e indiretamente, influências diversas da metamorfose tecnológica 

dos vários dispositivos existentes na atualidade. 

As TICs podem ser compreendidas como tecnologia que se fundamenta no 

aperfeiçoamento dos microprocessadores e digitalização da informação, proporcionando 

assim maior velocidade no processamento da informação e maior capacidade de seu 

armazenamento. A interação da informática com o audiovisual e com as telecomunicações 

possibilitou a adequação de diferentes sistemas, compatíveis com a utilização de voz humana, 

textos, imagens, sons, dados estatísticos (SILVA, 2000, apud MUZI, 2010, p. 2). 

Ao abordar as tecnologias e suas possíveis influências, podem-se observar as 

consequentes mudanças causadas na sociedade e nas organizações. As muitas ocorrências de 

tecnologias nas mais diversas áreas têm contribuído com grandes transformações nos vários 

contextos em que se insere o ser humano, podendo ser destacadas: substituição de tarefas 

árduas e repetitivas e uso de tecnologias que rompem as barreiras geográficas entre pessoas. O 

tema do uso de tecnologias da informação e comunicação, foco principal desta dissertação, 

objetiva considerar aspectos sociais, especificamente na área educacional. 

Tal opção de pesquisa deve-se ao fato da necessidade de discussão acerca da gestão da 

inovação tecnológica na área educacional, assunto muitas vezes tratado pelas autoridades 

competentes, instituições de educação  e pelos profissionais de ensino, como, por exemplo, 

nos relatórios realizados anualmente, desde 2005, pela CGI.br, que explora basicamente o 

índice de penetração das TICs no território brasileiro, em suas várias dimensões. 

Compreende-se que o tema possui relevância no que tange à discussão e democratização da 

informação e de recursos tecnológicos para a população brasileira. 

Para Carvalho (2000, p. 237), apud Muzi (2010), “Informação é o conjunto de dados 

que, se fornecido sob forma e tempo adequados, melhora o conhecimento da pessoa que a 

recebe, e a habilita a desenvolver melhor determinada atividade, ou a tomar decisões 

melhores”. A informação tem o poder de mudar culturalmente a vida de homens e mulheres. 

Cabe, então, refletir pedagogicamente em como utilizá-la com sabedoria na prática docente. 
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No que se refere à educação e à comunicação, sob a ótica da pedagogia elas sempre 

andaram juntas. Os sinais de mudanças no campo tecnológico podem ser percebidos, na 

sociedade, por meio do volume de informações e novas formas de comunicação existentes no 

ambiente de aprendizagem como, por exemplo, em cursos na modalidade de ensino a 

distância. Assim, é necessário refletir como e de que maneira esses sinais são percebidos pela 

escola e se os professores acompanham essas mudanças, e se elas geram ou causam impactos 

na prática docente, especificamente na maneira de ensinar (LIBÂNEO, 2004, p. 54). 

Nesse novo cenário, caracterizado pelo uso das TICs, homem, ambientes e inteligência 

recebem, direta e indiretamente, influências diversas da incessante metamorfose tecnológica 

dos vários dispositivos existentes na atualidade. 

 No Brasil, após a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, as TICs tiveram seu valor 

formalmente reconhecido no processo educacional. No artigo 39, do capítulo III, que se refere 

à educação profissional, lê-se: “A educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996). 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o uso das TICs no 

processo educacional exerce uma grande influência no indivíduo como um todo, 

principalmente em sua capacitação a novas aptidões (BRASIL, 2000). Nesse contexto, 

entende-se que o uso de tecnologias no processo educacional não quer dizer inovação 

educacional propriamente dita, como afirma Mercado, apud Arruda (2004, p. 51): 

 

A inovação está ligada a um processo de capacitação e a possibilidades de 
instituições educativas e sujeitos, de implementação de novos programas e novas 
tecnologias, sendo um processo de construção institucional e pessoal, antes que de 
intervenção tecnológica. 

 

 Logo, nesse cenário, uma reflexão possível envolve questões de como proporcionar 

melhorias de condição seja em que âmbito for. Há de se refletir sobre as posturas com que se 

pretende atuar na nova construção de uma nova condição, bem como proporcioná-la a outrem. 

Como ainda afirma Lévy (2006, p. 116), uma das características mais salientes da nova 

inteligência coletiva é a acuidade de sua reflexão nas inteligências individuais. 

Podem ser citadas algumas ações que relacionam inovação em processos educacionais 

e uso das TICs e educação. Um exemplo desse processo é o projeto ProInfo,1 criado em 1997, 

                                                        
1 O ProInfo Integrado é um programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos 
nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV  
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que conta com alguns cursos voltados para a capacitação de profissionais da educação, e conta 

também com 418 núcleos de tecnologia educacional em todo país. O programa tem como um 

de seus principais objetivos a doação e instalação de computadores para escolas públicas 

(BRASIL, 2007). Ressalta-se, contudo, que esse contexto possui outra questão: possível 

diferença no ensino e recursos tecnológicos existentes entre escolas públicas e privadas. 

Deve-se considerar, ainda, no que se refere à escolaridade básica, ensino médio e 

fundamental, que 90% da população brasileira ocupa cadeiras do setor público de ensino e 

somente 10% ocupa cadeiras no setor privado (HADDAD, 2008). 

Com relação ao ensino médio no Brasil, de acordo com ENEM (2010), das 20 

melhores escolas de ensino médio do país, 12 estão na Região Sudeste, quatro na Região 

Centro-Oeste, quatro na Nordeste e apenas duas são públicas. A média nacional no ranking do 

ENEM, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), foi de 500 pontos. As escolas particulares conquistaram os melhores resultados e são 

maioria no ranking, com 18 das 20 posições. 

Portanto, a partir do que se expôs acima, o problema proposto na pesquisa é: como 

ocorre a gestão da inovação em práticas educacionais, por meio de Tecnologias de 

informação e comunicação na escola pública, sob o ponto de vista de educadores? 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

Como objetivo geral, propõe-se para este estudo: identificar e analisar como ocorre a 

gestão da inovação em práticas educacionais, por meio do uso de TICs, em uma escola 

pública estadual da região metropolitana de Belo Horizonte, sob o ponto de vista de 

educadores. 

Especificamente, pretende-se: 

• Identificar o uso de TICS sob as dimensões: pessoal (postura), capacitação 

informática, opinião (pessoal), institucional, didático-pedagógica e 

expectativas futuras; 

• Analisar e comparar as percepções de professores e gestores sobre inovação em 

práticas educacionais com uso de TICs. 

                                                                                                                                                                             
Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. 



19 
 

  

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Justifica-se esta proposta de pesquisa sob dois aspectos. Com foco na academia, 

pretende-se relacionar dois construtos – TICs e inovação –, a fim de identificar as definições e 

correntes atuais, e para, possivelmente, contribuir com novos estudos e reflexão da 

problemática proposta.  

Sob o enfoque gerencial e administrativo, observa-se que há relevância neste estudo, 

uma vez que o mesmo poderá auxiliar as instituições de ensino públicas e privadas e os 

professores quanto ao aspecto gerencial que envolve o processo de uso das TICs voltadas à 

educação e treinamento. As TICs, por si sós, são somente ferramentas metodológicas que 

compõem parte do processo, nesse caso o educacional, havendo necessidade de se gerir tal 

processo. 

O contexto educacional atual brasileiro, tanto público quanto privado, não é diferente 

do de alguns anos atrás. Muito se fala sobre educação, mas relativamente pouco se tem feito 

para a melhoria desse sistema. Vários fatores podem ser mencionados como desmotivadores 

ou desorganizadores do ambiente educacional em nossas escolas. O foco, nesse caso, e 

motivo de objeto dessa pesquisa, é a gestão do uso tecnológico no ambiente educacional, o 

que, conforme percebido, carece de maior atenção nas escolas públicas. 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

 

Os usos das Tecnologias da Informação e Comunicação, bem como suas implicações 

sociais, estão nas bases desse estudo, que procura inicialmente explorar quantitativamente o 

uso dessas tecnologias em nosso país. Deste modo, esta dissertação apresenta uma estrutura 

caracteristicamente descritiva, permitindo uma exploração histórico-contextual do assunto. 

O primeiro capítulo apresenta o tema proposto, problematização, objetivos, além da 

estrutura da pesquisa proposta. 
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O segundo capítulo representa a revisão teórica dos construtos que baseiam a pesquisa 

em todas as suas bases: Educação, Tecnologias da Informação e Comunicação e Gestão da 

Inovação. 

No terceiro capítulo, é exposta a metodologia de pesquisa utilizada e seus conceitos e 

adequações ao tipo de pesquisa adotado bem como unidade de análise, coleta e tratamento de 

dados. 

O quarto capítulo inicia-se com uma abordagem histórica sobre a educação no Brasil, 

explorando-se também dados secundários sobre o uso diverso das TICs no Brasil, incluindo 

seu uso para educação. 

No quinto, são explorados os dados obtidos com a pesquisa, bem como discussões ou 

proposições possíveis, a partir da análise de dados. 

As considerações finais do trabalho e as propostas de novos estudos ficam a cargo do 

sexto capítulo, fechando este trabalho. Em seguida, vêm referências, anexos e apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo analisar as contribuições teóricas que serão 

utilizadas para a estruturação deste estudo. Neste sentido, ele está dividido em sete partes, de 

acordo com a revisão de literatura necessária às linhas básicas abordadas nesse trabalho. 

A primeira parte faz um breve histórico da educação no Brasil, com foco no processo 

metodológico pelo qual a educação se pautou por vários anos e de que ainda apresenta alguns 

resquícios. 

Na segunda, são apresentadas algumas questões que envolvem o ensino público no 

Brasil, sob o enfoque dos compromissos docentes quanto institucionais de promover uma 

melhor condição educacional à escola pública. 

Na terceira parte, focaliza-se o processo educacional e sua importância. Nessa parte, 

reforça-se a necessidade de se proporcionar melhor condição a todos os envolvidos no 

processo, objetivando uma sociedade mais educadamente saudável para todos. 

A quarta parte trata da Inovação e Gestão da Inovação, que objetiva melhor definir ou 

adequar as temáticas ou definições que envolvem a inovação. Inicialmente, são apresentados e 

discutidos alguns conceitos que os termos inovação e gestão da inovação podem assumir, 

conforme as diversas áreas em que se inserem. 

Na quinta, a temática das TICs é explorada em sua essência, desde seus primórdios e 

seus benefícios à sociedade até a contemporaneidade, sob um viés educacional, objetivando 

esclarecer a importância das TICs no ambiente educacional. 

O envolvimento entre TICs e a sociedade é tratado de maneira bem particular na sexta 

parte, que contextualiza historicamente os reflexos das tecnologias ao longo dos tempos e de 

suas relações sociais. São expostos, nesse caso, dados referenciais sobre o uso das TICs no 

Brasil, bem como a importância da relação existente entre as tecnologias e a sociedade 

brasileira. 

Para a sétima parte, ficou reservada a tarefa de demonstrar detalhadamente alguns 

estudos já realizados, envolvendo o uso das TICs e suas relações com a educação. 

 

 

2.1 A Educação Ontem e Hoje 
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Historicamente, a educação no Brasil e no mundo teve vários momentos e influências 

que imprimiram características diversas a suas práticas, de acordo com cada tendência – 

política, religiosa ou científica – de época. 

Para melhor explicitar o assunto, podemos citar duas tendências marcantes: a política e 

a religiosa. Em Arruda (2004 p. 28), encontramos a seguinte afirmativa: “Historicamente, o 

trabalho do professor esteve ligado à Igreja, na Idade Média – única instituição, até as 

revoluções burguesas, a conseguir manter uma estrutura organizada e centralizada na 

sociedade daquele período”. 

Todas essas relações tinham um reflexo direto sobre a atividade discente ou sobre a 

docente,  marcado pela respectiva tendência de cada época que, por algum motivo, tornava-se 

referência. É o que se pode ver em Hypolito (1991), apud Arruda (2004, p. 28), quando 

afirma que “O trabalho docente estava ligado a concepções religiosas de trabalho, como a 

vocação2 ou o sacerdócio”. Por um bom tempo, a educação calcou-se no processo 

conservador dos ambientes religiosos. 

A evolução de vários processos com que a humanidade está envolvida não só é 

necessária como é inevitável. Se forem observados alguns fatores como: o crescimento 

populacional natural ou até mesmo as revoluções, é possível concluir que alguns desses fatos 

contribuíram de maneira marcante para que novas concepções fossem incorporadas às novas 

formas de perceber e atuar em uma sociedade reorganizada. 

Em uma análise mais ampla e profunda, é possível perceber uma transição de 

paradigma, considerando que, com as novas tendências, novas premissas passaram a fazer 

parte de um novo paradigma no cotidiano de todo cidadão, destacando-se, nesse caso, o 

contexto educacional. 

A visão baseada na educação religiosa já não atendia à nova demanda, mais moderna, 

democrática e pública da educação, como se pode ver em Arruda (2004, p. 28): “Hypolito 

(1991, p. 26) acredita que a visão de professor estimulada pela Igreja opunha-se à concepção 

moderna, liberal, baseada no profissionalismo, na laicidade, no espírito democrático e público 

da educação”. 

Com base no processo evolutivo inerente ao ser humano, também houve a evolução 

dos métodos e de seus resultados. Mudanças, por várias épocas, fizeram grandes diferenças 

em aspectos gerais da humanidade. Por exemplo, a Revolução Industrial, período considerado 

de grande abertura tecnológica e de grande influência sobre o comportamento humano. Além 

de estabelecer um sistema de produção para atender a todos que necessitassem, passou a 
                                                        
2 Inclinação para a vida religiosa. 
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exercer o saber, de maneira organizada. Isso levou a adotar, de forma marcante, a inovação 

técnica (LÉVY, 2006). 

Relativamente à ciência, houve uma mudança. O que anteriormente era descoberto de 

maneira intuitiva, leva atualmente, na mais simples das pesquisas, muitos anos, empregados 

na busca e desenvolvimento de informações e de conhecimento. Nesse caso, houve também 

toda uma revisão filosófica de busca a novas informações. Pode-se afirmar que foi necessária 

uma mudança frente às novas informações existentes – mudança de paradigma. 

Na atualidade, há outro fenômeno a ser observado: a globalização, bastante 

importante, foi responsável pela “abertura dos portos”, em vários aspectos, com influência 

para a humanidade. 

Todo esse processo de abertura, de ampliação de acessos e de reorganização das 

nações, tem uma relação direta com o saber. Charlot (2000, p. 78) afirma: “A relação com o 

saber é uma relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros. É relação 

com o mundo como conjunto de significados, mas, também, como espaço de atividades, e se 

inscreve no tempo”. 

Cabe enfatizar um fator que também é responsável pela concepção de novas relações 

com a educação e parte do que se compreende por globalização: são as novas tecnologias, 

peças fundamentais de um processo de transição educacional. 

Para que possa melhor utilizar e acompanhar o desenvolvimento das várias 

informações que fazem parte do cotidiano de cada cidadão, há necessidade de o indivíduo 

manter-se em constante atualização. 

Para Arruda (2004, p. 16), ocorre o seguinte: 

 

A premência pelo domínio das novidades tecnológicas que permeiam nossa 
sociedade torna importante analisar a implicação dessas no processo de trabalho 
docente, porque, como Silva (1996) nos alerta, há, de maneira implícita, uma 
vinculação muito estreita entre a educação e mercado de trabalho, ou seja, um 
retorno aos pressupostos da Teoria do Capital Humano (TCH). Quando se pensa no 
aluno como futuro trabalhador, estabelece-se, de acordo com essa lógica, uma 
relação entre formação do trabalhador em geral e trabalho docente. 

 

O mundo atual é mais dinâmico e atualizado, exigindo maior organização de toda a 

população, de indivíduos de todas as idades,  sem distinção de etnia ou de crença. Segundo 

Morin (2006, p. 64)  

 
A mundialização, estágio atual da era planetária, significa primeiramente, como 
disse o geógrafo Jacques Lévy: “o surgimento de um objeto novo, o mundo como 
tal”. Porém, quanto mais somos envolvidos pelo mundo, mais difícil é para nós 
apreendê-lo. Na era das telecomunicações, da informação, da Internet, estamos 
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submersos na complexidade do mundo, as incontáveis informações sobre o mundo 
sufocam nossas possibilidades de inteligibilidade. 

 
A educação, por necessidade, está diretamente inserida no processo. É possível pensar 

a educação não mundializada? 

 

 

2.2 A Escola Pública no Brasil 

 

 

Sabe-se bem que o ensino público, no Brasil, carece de algumas melhorias, como 

também é sabido que várias dessas melhorias já foram realizadas. Porém, são ainda 

insuficientes para uma população que aumenta a cada dia e necessita de uma melhor base 

educacional. 

Essas carências do ensino brasileiro não podem nem devem ser atribuídas a um único 

fator. Não se objetiva, aqui, dizer de quem é a culpa, mas dividir as responsabilidades que 

cabem a cada parte envolvida. 

Uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, de São Paulo, em 1981, investigou as 

causas mais amplas da repetência escolar. Sua finalidade foi a de explicar a repetência não só 

pelas deficiências dos alunos, mas por outros fatores como: características individuais dos 

alunos, as condições familiares, o corpo docente, a interação professor-aluno e aspectos 

internos e estruturais da organização escolar (LIBÂNEO, 1994, p. 40). Após a análise dos 

dados, as causas de reprovação foram as mais diversas. Porém, a que mais se evidenciou foi o 

fato de a escola não estar preparada, em sua organização curricular e metodológica, e não 

utilizar procedimentos didáticos adequados para trabalhar com o público alvo: no caso da 

pesquisa, crianças de baixa renda. 

A estruturação adequada de qualquer processo é um fator primordial para sua boa 

constituição, no processo educacional não será diferente. Libâneo (1994, p. 43), ao referir-se à 

alfabetização, afirma: 

 

A alfabetização bem conduzida instrumentalisa os alunos a agirem socialmente, a 
lidarem com as situações e desafios concretos da vida prática: é meio indispensável 
para a expressão do pensamento, da assimilação consciente e ativa de 
conhecimentos e habilidades, meio de conquista da liberdade intelectual e política. 
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Ressalta-se, nesse caso, a importância de uma boa educação inicial para uma melhoria, 

não somente da educação formal propriamente dita, mas também a influência desse cidadão, 

por ora educado formalmente, em toda a sociedade. 

Algumas das finalidades do ensino de 1º grau são: estimular a assimilação ativa dos 

conhecimentos sistematizados, das capacidades, habilidades e atitudes necessárias à 

aprendizagem, tendo em vista a preparação para o prosseguimento dos estudos série a série, 

para o mundo do trabalho, para a família e para as demais exigências da vida social; colocar 

os alunos em condições de continuarem estudando e aprendendo durante toda a vida e 

inculcar valores e convicções democráticas, tais como: respeito pelos companheiros, 

solidariedade, capacidade de participação em atividades coletivas, crença nas possibilidades 

de transformação da sociedade, coerências entre as palavras e ações e o sentimento de 

coletividade, onde todos se preocupam com o bem-estar de cada um e cada um se preocupa 

com o bem de todos (LIBÂNEO, 1994, p. 44). 

Ao ler a passagem acima, a sensação possível da maioria dos leitores é a de indagar 

em que mundo estamos vivendo ou de que mundo está se falando. Não é objetivo, desta 

pesquisa, sanar todos as debilidades do ensino público brasileiro, mas é grande 

responsabilidade ressaltar, na medida do possível, a intenção de fornecer subsídios que 

amenizem tais aspectos por ora vivenciados. 

Mais especificamente aos objetivos desta pesquisa, segundo Libâneo (1994, p. 44), 

cabe ressaltar algumas tarefas da escola pública: 

• Assegurar a transmissão e assimilação dos conhecimentos e habilidades que 
constituem as matérias de ensino; 

• Assegurar o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais, sobre a 
base dos conhecimentos científicos, que formem o pensamento crítico e 
independente, permitam o domínio de métodos e técnicas de trabalho intelectual, 
bem como a aplicação prática dos conhecimentos na vida escolar e na prática 
social. 

• Assegurar uma organização interna da escola em que os processos de gestão e 
administração e os de participação democrática de todos os elementos envolvidos 
na vida escolar estejam voltados para o atendimento da função básica da escola, 
o ensino. 

 

No que se refere ao uso das tecnologias e suas práticas na educação, os trabalhos 

desenvolvidos se orientaram por vários eixos. Há os que defendem a multimídia como suporte 

de ensino ou os que abordam a substituição do homem pela máquina. Nesse caso, o 

computador assumiria o papel do professor. Cabe, contudo, enfatizar que as perspectivas vão 

ao encontro do proposto por Lévy (1999, p. 172) que, referindo-se ao crescente uso das TICs, 

afirma: 
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O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa 
acompanham e amplificam uma profunda mutação na relação com o saber [...] Ao 
prolongar determinadas capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, 
percepção), as tecnologias intelectuais com suporte digital redefinem seu alcance, 
seu significado e, algumas vezes, até mesmo sua natureza. As novas possibilidades 
de criação coletiva distribuída, aprendizagem cooperativa e colaboração em redes 
oferecidas pelo ciberespaço colocam novamente em questão o funcionamento das 
instituições e os modos habituais de divisão do trabalho, tanto nas empresas quanto 
nas escolas. 

 

Há de se observar os procedimentos de práticas pedagógicas e sua atualização frente 

ao novo processo de conhecimento. Não se trata de um uso tecnológico impositivo e a 

qualquer custo, mas de um acompanhamento consciente de uma nova forma de civilização, 

que acompanha e questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a 

cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de professores e de 

alunos (LÉVY, 1999, p. 172) 

 

Para Lévy (1999, p. 172) o papel dos poderes públicos deveria ser: 

 

• garantir uma formação elementar de qualidade,3 
• Permitir a todos um acesso aberto e gratuito a midiatecas, a centros de 

orientação, de documentação e de autoformação, a pontos de entrada no 
ciberespaço, sem negligenciar a indispensável mediação humana do acesso ao 
conhecimento, 

• Regular e animar uma nova economia do conhecimento, na qual cada indivíduo, 
cada grupo, cada organização seriam considerados como recursos de 
aprendizagem potenciais ao serviço de percursos de formação contínuos e 
personalizados. 

 

As tarefas mencionadas acima são consideradas de extrema importância para um bom 

desenvolvimento, no que se refere à educação formal ou à informal, conjuminando um todo 

social mais e melhor organizado. 

 

 

2.3 O Processo Educacional 

 

 
                                                        
3 Os especialistas de política da educação reconhecem o papel essencial da qualidade e da universalidade do 
ensino elementar para o nível geral de educação para uma população. Além disso, o ensino elementar atinge 
todas as crianças, enquanto o ensino secundário e, sobretudo, o superior diz respeito apenas a uma parcela dos 
jovens. Ora, o secundário e o superior públicos, que custam muito mais caro que o elementar, são financiados 
pela totalidade dos contribuintes. Há nisso uma fonte de desigualdade particularmente gritante nos países pobres. 
Ver sobretudo Sylvain Lourié, École et tiers monde, Paris, Flammarion, 1993. (Sic). 
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O Homem é um ser coletivo que, desde o nascimento, passa a fazer parte de um meio 

constituído de procedimentos e, ou, regras que pautam suas ações. Passa-se, então, a fazer 

parte de um conjunto de relações socioinformacionais em que, a cada etapa dessas relações, 

novas informações são acessadas e, automaticamente, outras construções de conhecimento 

são formadas e, consequentemente, mais informações são acessadas com base nas aquisições 

anteriores. Todas essas informações, implícitas ou explícitas, permeadas de detalhes e 

nuanças, vão fazendo parte da estruturação do indivíduo, da composição de seu caráter,4 da 

formação de sua personalidade.5 Todo esse processo informacional será tão abrangente quanto 

maior for o acesso às informações e o indivíduo será melhor quanto mais abrangentes forem 

seus acessos a tais informações. 

Libâneo (1994, p. 79), referindo-se à educação formal, define processo de ensino da 

seguinte forma: 

 

O ensino é um processo, ou seja, caracteriza-se pelo desenvolvimento e 
transformação progressiva das capacidades intelectuais dos alunos em direção ao 
domínio dos conhecimentos e habilidades, e sua aplicação. Por isso, obedece a uma 
direção, orientando-se para objetivos conscientemente definidos; implica passos 
gradativos, de acordo com critérios de idade e preparo dos alunos. O desdobramento 
desse processo tem um caráter intencional e sistemático, em virtude do qual são 
requeridas as tarefas docentes de planejamento, direção das atividades de ensino e 
aprendizagem e avaliação. 

 

No que se refere ao processo de educacional formal, o processo de ensino-

aprendizagem se concretiza pela interligação da atividade do professor com a atividade do 

aluno. Essa é uma condição sine qua non para o processo de transmissão/assimilação ativa de 

conhecimentos e habilidades. A relação entre ambos e a informação é uma atividade dinâmica 

e esse é um processo que deve ser conduzido e estruturado conforme a necessidade, 

observados os aspectos didáticos e metodológicos da informação (LIBÂNEO, 1994, p. 77). 

Segundo Argenta e Brito (1999, p. 2), o processo é o seguinte: 

 

As sociedades têm realidades próprias e portanto diferentes concepções de 
educação, não havendo uma forma ou um modelo único, pois, esta é uma prática 
social que acontece quando há um conjunto de tarefas exigidas para a vida em 
sociedade. As relações de ensino-aprendizagem são tão antigas quanto a própria 
humanidade e ao longo da história foram adquirindo cada vez mais importância em 
cada situação (casa, na rua, no trabalho, no lazer). Porém, o ensino não é restrito à 

                                                        
4 1 Conjunto de traços psicológicos e/ou morais (positivos e negativos) que caracteriza um indivíduo ou um 
grupo.  
   2 Qualidade inerente ao indivíduo, desde o nascimento; temperamento; índole. 
5 1 O conjunto de qualidades que define  a individualidade de uma pessoa moral.  
   2 Aspecto visível que compõe o caráter individual e moral de uma pessoa, segundo a percepção alheia. 
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sala de aula, nem a escola o único lugar onde a educação acontece ou a única fonte 
de aprendizagem.  

 

Ainda segundo os autores: 

 

O conceito de educação e também o de ensino evoluíram a partir de 
questionamentos e pesquisas. Autores como Saviani (1985), Misukami (1986), 
Libâneo (1994), Vasconcellos (1995), Campos (1996) e Demo (1997) relatam as 
principais características das teorias da educação, que têm como objetivo a 
aprendizagem e que vão evoluindo e se organizando. 

 

Haydt (1996), apud Argenta e Brito (1999, p. 2), sintetiza a evolução do conceito de 

ensino da seguinte forma: 

• Conceito etimológico: “Ensinar é colocar dentro, guardar no espírito”. 
• Conceito tradicional (Aprender): “Ensinar é transmitir conhecimentos”. 
• Concepção da Escola Nova (Aprender a aprender) : “Ensinar é criar condições de 

aprendizagem”. 
• Concepção tecnicista (Aprender a fazer): “O ensino deve-se inspirar nos 

princípios de racionalidade, eficiência e produtividade”. 
 

O esquema, a seguir, explora as relações e articulações entre os elementos 

constitutivos do processo de ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que, conforme proposto 

nesta pesquisa, verifica-se o envolvimento entre as metodologias, neste caso, o uso das novas 

tecnologias utilizadas no processo, bem como suas relações com a informação, o saber e a 

aprendizagem, conforme pode ser observado na FIG. 1, abaixo. 

 



29 
 

  

 
FIGURA 1 - Componentes do Processo Didático e do Processo de Ensino 

Fonte: LIBÂNEO, 1994, p. 93. 
 

De acordo com Libâneo (1994, p. 53): 

 

A metodologia compreende o estudo dos métodos, e o conjunto dos procedimentos 
de investigação das diferentes ciências quanto aos seus fundamentos e validade, 
distinguindo-se das técnicas que são a aplicação específica dos métodos. [...] A 
metodologia pode ser geral (por ex., métodos tradicionais, métodos ativos, método 
da descoberta, método de solução de problemas etc.) ou específica, seja a que se 
refere aos procedimentos de ensino e estudo das disciplinas do currículo 
(alfabetização, Matemática, História etc.), seja a que se refere a setores da educação 
escolar ou extra-escolar (educação de adultos, educação especial, educação sindical 
etc.) 

 

As técnicas, recursos ou meios de ensino são complementos da metodologia, 

colocados à disposição do professor para o enriquecimento do processo de ensino. 

Atualmente, a expressão “tecnologia educacional” adquiriu um sentido bem mais amplo, 

englobando técnicas de ensino diversificadas, desde recursos da informática, dos meios de 

comunicação e dos audiovisuais até os de instrução programada e de estudo individual e em 

grupos (LIBÂNEO, 1994, p. 53). 

De acordo com Veiga (1991), Libâneo (1994) e Vasconcellos (1995), as metodologias 

devem levar em consideração o contexto e a diretriz pedagógica que as baseiam. As teorias, 

por sua vez, auxiliam o professor para o enriquecimento do processo de ensino, a partir de 
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toda a sua concepção de educação e de um conjunto de objetivos, centrando-se ora no 

professor, ora no aluno e ora na socialização. Técnica, recursos e meios de ensino são apenas 

complementos e, na atualidade, a tecnologia educacional adquire um sentido bem mais amplo 

e permite ao educador explorar ao máximo o processo de ensino aprendizagem, conduzindo a 

práxis educacional rumo à aquisição do conhecimento (ARGENTA; BRITO, 1999, p. 3). 

Discute-se muito sobre que fatores e condições que asseguram um bom ensino e 

resultados satisfatórios de aprendizagem. Para alguns, o principal responsável por esse 

processo é o professor, considerando seus aspectos didáticos e pedagógicos. Há também os 

que entendem que os fatores primordiais consistem no uso de bons métodos e técnicas, que 

seriam suficientes; e ainda há os que concordam que o fator principal de um bom aprendizado 

está no atendimento das necessidades e interesses espontâneos da criança. Contudo, esses 

fatores não podem ser considerados isoladamente (LIBÂNEO, 1994, p. 94). 

 

 

2.4 Inovação e Gestão da Inovação 

 

 

A temática inovação tem sido estudada e aplicada em vários setores da economia 

mundial, na atualidade, no que se refere ao desenvolvimento de perspectivas inovadoras. 

Várias pesquisas sobre o tema tiveram sua manifestação em várias áreas, com repercussões 

significativas para os respectivos setores, sendo uma alternativa para mudança ou mesmo um 

complemento (OCDE, 2005, p. 36). 

Dentre os vários aspectos que envolvem a inovação, destaca-se o uso das TICs, que 

têm contribuído de maneira significativa para a ampliação e gestão de processos inovadores. 

As TICs têm sido exploradas nos últimos anos, exaustivamente, em vários campos de 

pesquisa. Dentre eles, merece destaque a educação, tema desse trabalho, cujo uso das TICs é 

cada vez mais intenso. Contudo, vale lembrar que o uso das TICs na educação, por si só, não 

se estabelece como condição inovadora. Ou seja, a educação não se faz somente do uso das 

TICs, mas, necessariamente, do bom uso dessas ferramentas na formação de cada indivíduo, 

considerando toda estrutura didático-pedagógica necessária ao processo educacional. 

Observa-se, nesse caso, que não basta somente o incremento tecnológico para que haja 

inovação tecnológica. Percebe-se, também, que existe uma lacuna no âmbito educacional 

quanto à gestão desse processo tecnológico, para ser possível, de fato, obter maior 

aproveitamento nos processos de ensino e aprendizagem, tornando-se assim uma inovação 
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educacional. Segundo Mercado (1999, p. 34), apud Arruda (2004, p. 51), a inovação está 

ligada a um processo de capacitação e possibilidades de instituições educativas e sujeitos, de 

implantação de novos programas e novas tecnologias, sendo um processo de construção 

institucional e pessoal, antes que de intervenção tecnológica. As abordagens evolucionistas 

(NELSON; WINTER, 1982) veem a inovação como um processo dependente da trajetória, 

por meio do qual o conhecimento e a tecnologia são desenvolvidos a partir da interação entre 

vários atores e fatores (OCDE, 2005, p. 40). 

Inicialmente, cabe aqui estabelecer o conceito de empresa, em condição mais ampla, 

conforme se vê a seguir. De acordo com a OCDE (2005, p. 45), 

 

O ambiente institucional determina os parâmetros gerais com os quais as empresas 
operam. Os elementos que o constituem incluem: o sistema educacional básico para 
a população em geral, que determina padrões educacionais mínimos na força de 
trabalho e o mercado consumidor doméstico; o sistema universitário; o sistema de 
treinamento técnico especializado; a base de ciência e pesquisa; reservatórios 
públicos de conhecimento codificado, tais como publicações, ambiente técnico e 
padrões de gerenciamento; políticas de inovação e outras políticas governamentais 
que influenciam a inovação realizada pelas empresas; ambiente legislativo e 
macroeconômico como lei de patentes, taxação, regras de governança corporativa e 
políticas relacionadas a taxas de lucro e de câmbio, tarifas e competição; instituições 
financeiras que determinam, por exemplo, a facilidade de acesso ao capital de risco; 
facilidade de acesso ao mercado, incluindo possibilidades para o estabelecimento de 
relações próximas com os consumidores, assim como assuntos como o tamanho e a 
facilidade de acesso; estrutura industrial e ambiente competitivo, incluindo a 
existência de empresas fornecedoras em setores complementares. 

 

Plonski (2005, p. 27), ao referir-se a Freeman, afirma:  

 

Um dos pioneiros e, até hoje, dos mais importantes estudiosos da inovação, Freeman 
(1982), da University of Sussex (Reino Unido), alertava, já há mais de duas décadas, 
que um dos problemas em gerir a inovação é a variedade de entendimentos que as 
pessoas têm desse termo, frequentemente confundindo-o com invenção. [...] 
Inovação é o processo de tornar oportunidades em novas ideias e colocar essas em 
prática de uso extensivo. 
 
 

Tigre (2005, p. 72) ao referir-se a invenção, afirma: 

 

a invenção se refere a criação de um processo, técnica ou produto inédito. Ela pode 
ser divulgada através de artigos técnicos ou científicos, registrada em forma de 
patente, visualizada e simulada através de protótipos e plantas piloto sem, contudo, 
ter uma aplicação comercial efetiva. Já a inovação ocorre com a efetiva aplicação 
prática da invenção. 

 

A OCDE (2005, p. 56), ao referir-se a atividades inovadoras, afirma: 
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As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, 
financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de 
inovações. Algumas atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são 
atividades novas mas são necessárias para a implementação de inovações. As 
atividades de inovação também inserem a P&D que não está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento de uma inovação específica. 

 

Segundo a OCDE (2005, p. 55), uma inovação é a implementação de um produto (bem 

ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas. 

Um aspecto geral de uma inovação a ser considerado é o de que ela deve ter sido 

implementada. Um produto novo ou melhorado é implementado quando introduzido no 

mercado. Novos processos, métodos de marketing e métodos organizacionais são 

implementados quando eles são efetivamente utilizados nas operações das empresas (OCDE, 

2005).Rogers e Shoemaker (1971), apud Tigre (2005), definem inovação como “uma ideia, 

uma prática ou um objeto percebido como novo pelo indivíduo”. De acordo com Drucker 

(2001, p. 22-23), “Innovation can be defined as the task of endowing human and material 

resources with new and greater wealth-producing capacity”.6 

Conforme mencionado no início deste capítulo, a tentativa de definir a temática que 

envolve a inovação é restritiva pela própria natureza da definição. Na prática, a inovação é 

muito mais ampla. Para Joseph Schumpeter, a busca pela inovação é e será sempre um ciclo 

incessante. Segundo o autor, “os empresários procurarão fazer uso de inovação tecnológica – 

um produto/serviço ou um processo para produzi-lo – a fim de obter vantagem estratégica. 

[...] Mas é claro que outros empresários verão que foi feito e tentarão imitá-lo” (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008). 

Tidd, Bessant, Pavitt (2008, p. 27), ao referir-se à teoria da destruição criativa de 

Schumpeter, afirmam: “[...] há uma constante busca pela criação de algo novo que 

simultaneamente destrói velhas regras e estabelece novas – tudo sendo orientado pela busca 

de novas fontes de lucratividade”. 

Pode-se entender, portanto, a inovação como um processo constante de criação que 

pode ser aplicado a vários setores das mais variadas atividades, exercidas por várias empresas, 

na intenção de se obter um ganho em relação à situação anterior. 

Um ponto a ser destacado nesse contexto é a Lei de incentivo à inovação. Promulgada 

no dia 02 de dezembro de 2004, no Brasil, a Lei de incentivo à inovação, à pesquisa científica 
                                                        
6 A inovação pode ser definida como a tarefa de adoção de recursos humanos e materiais com nova e maior 
capacidade produtora de riqueza (tradução nossa). 
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e tecnológica no ambiente produtivo (Lei nº. 10. 973/04), comumente chamada de Lei de 

inovação tecnológica, torna-se um marco da inovação no cenário nacional. Ela visa a alterar o 

atual cenário das pesquisas no país, proporcionando maior abertura de todos os setores, 

incluindo indústria e universidade nas frentes inovadoras, tendo como um dos objetivos a 

abertura do conhecimento acadêmico à sociedade. 

Apesar de não apresentar-se para a inovação como condição sine qua non, as 

pesquisas em P&D – Pesquisa e Desenvolvimento representam tema central no que se refere à 

Gestão da Inovação e às políticas de incentivo, evidenciando um ponto importante a ser 

observado. Seus resultados podem representar expressivo crescimento tecnológico, que pode 

repercutir ou reverter em verdadeiros ganhos diretos para a sociedade. As atividades são 

normalmente assumidas pelas instituições de pesquisa financiadas pelo Estado, o que, em 

países desenvolvidos é, majoritariamente, realizado em empresas, contando com uma pequena 

parcela de participação do Estado. Para a OCDE (2005, p. 46) 

 

Em setores de alta tecnologia, a atividade de P&D possui um papel central entre as 
atividades de inovação, enquanto outros setores fiam-se em maior grau na adoção de 
conhecimento e de tecnologia. Diferenças na atividade de inovação entre setores 
(por exemplo, se as inovações são principalmente incrementais ou radicais) também 
posicionam diferentes demandas na estrutura organizacional das empresas, e fatores 
institucionais como regulações e direitos de propriedade intelectual podem variar 
bastante no tocante a seu papel e importância. É essencial considerar essas 
diferenças para o delineamento de políticas. Elas são também importantes para a 
mensuração, quando são coletados dados que permitem a análise entre setores e 
regiões e quando se assegura que uma estrutura de mensuração é aplicável a um 
amplo conjunto de indústrias. 

 

Outro ponto central são as agências de financiamento, que são também ponto de 

extrema importância no que se refere à inovação e à sua continuidade. Elas desempenham 

importante papel em toda atividade, especificamente, como o próprio nome diz, o de 

financiadoras dos projetos de Inovação. Segundo Tigre (2006, p. 95), o apoio das agências de 

financiamento às empresas e universidades contribui para a oferta de invenções com potencial 

comercial. A relação universidade-empresa é essencial para o desenvolvimento tecnológico, 

dada a vocação complementar das instituições. 

Os orçamentos destinados às atividades de P&D dependem do setor de atuação e 

estratégia tecnológica a ser adotada. Normalmente, as inovações são feitas por empresas de 

grande porte, embora haja pequenas empresas inovadoras. O que se percebe é que, quanto 

mais nova é a empresa, maiores são os recursos destinados às atividades de P&D. 

Com o apoio das agências de financiamento e a lei de inovação, é possível que, em um 

futuro próximo, tenhamos uma maior interação entre os ambientes de educação e os maiores 
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necessitados de um melhor conhecimento operacional, as empresas, o que pode ser definido 

como inovação cooperativa. Segundo a OCDE (2005, p. 92), a inovação cooperativa permite 

que as empresas tenham acesso ao conhecimento e à tecnologia que elas não estariam aptas a 

utilizar sozinhas. Há também um grande potencial para sinergias na cooperação, pois os 

parceiros aprendem uns com os outros. Tal modalidade de inovação visa a possibilitar uma 

maior interação entre os dois ambientes: o educacional e o empresarial, consequentemente,  

com uma maior troca de informação entre os mesmos. Esse é um dos maiores desafios de se 

ter a lei da inovação. Segundo Vettorato (2010, p. 5),  

 

O principal desafio da lei de inovação tecnológica é superar um equívoco cultural 
brasileiro que incumbiu somente às universidades toda a responsabilidade pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico do país, enquanto aos setores de produção 
caberia apenas incorporar e usufruir do conhecimento produzido. 

 

Vale lembrar que a educação é um grande indicador de inovação e as políticas de 

incentivo à inovação são de extrema importância para qualquer país. É por meio dela que, 

guardadas as devidas proporções, um país poderá emergir no cenário mundial. Segundo a 

OCDE (2005, p. 48), 

 

Os sistemas nacionais de inovação fundamentam-se na ideia de que muitos dos 
fatores que influenciam as atividades de inovação são nacionais, tais como fatores 
institucionais, cultura e valores. Ao mesmo tempo, é também claro que os processos 
de inovação são, em muitos sentidos, internacionais. Tecnologias e conhecimentos 
circulam entre fronteiras. Empresas interagem com empresas estrangeiras e 
universidades. Muitos mercados, em termos de empresas e seus competidores, são 
globais. A internet aumentou muito as oportunidades de comunicação e de 
realização de negócios com empresas de outros países. 

 

É com base em tais afirmativas que é possível refletir sobre a atual condição em que se 

encontra a educação pública, de maneira geral. Como repensar essa educação e levá-la ao 

ponto de indexador de inovação no Brasil? 

 

 

2.5 Tecnologias da Informação e Comunicação 
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A Sociedade da Informação7 é uma realidade inquestionável para uma parcela hoje, 

significativa da população brasileira. Vivemos em uma época marcada por profundas 

transformações, muitas vezes proporcionadas pelo uso das Novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (NTICs)8. Estas, aliadas a várias áreas, desde o uso pessoal, passando pelo 

comércio e indústria, até instituições governamentais e, principalmente, educacionais, nos 

possibilitam grandes oportunidades de interação, acesso a informação, educação e 

crescimento em geral. 

Em um mundo em que as TICs estão cada vez mais presentes no cotidiano do cidadão, 

novas formas de relações vão sendo estabelecidas a partir dessa nova condição. Homem, 

ambientes e a própria inteligência recebem, direta e indiretamente, influências diversas da 

metamorfose tecnológica incessante dos vários dispositivos existentes na atualidade. Na 

apresentação de uma de suas obras, Lévy (2006, p. 7) afirma: 

 

Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por uma 
informática cada vez mais avançada. Não se pode mais conceber a pesquisa 
científica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões entre 
experiência e teoria. Emerge, neste final de século XX, um conhecimento por 
simulação que os epistemologistas ainda não inventaram. 

 

Uma consideração importante para esse trabalho é o que afirma Tigre (2006, p. 55), ao 

se referir sobre as seguintes temáticas: TICs e inovação: 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), aqui referidas 
propositadamente no plural por serem uma combinação de várias tecnologias, abrem 
oportunidades para inovações secundárias que vem revolucionando a indústria e o 
sistema produtivo global. Para as empresas e organizações, a principal consequencia 
da difusão das TIC foi a abertura de novas trajetórias de inovações organizacionais, 
caracterizadas pelo desenvolvimento de modelo de gestão mais intensivos em 
informação e conhecimento. A possibilidade de integrar cadeias globais de 
suprimentos, aproximar fornecedores e usuários, e acessar informações em tempo 
real em multimídia, onde quer que elas se encontrem armazenadas, alimenta o 
desenvolvimento de uma nova infraestrutura, de novos modelos de negócios, e 
viabilizam inovações organizacionais que seriam impensáveis sem a informação e a 
comunicação digitais. 

 

Entende-se por TICs, de acordo com Pacievitch (2009), o conjunto de recursos 

tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum. As TICs são utilizadas 

                                                        
7 Sociedade da Informação é um termo - também chamado de Sociedade do Conhecimento ou Nova Economia - 
que surge no fim do Século XX, com origem no termo Globalização. Este tipo de sociedade encontra-se em 
processo de formação e expansão. 
8 Chamam-se de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) as tecnologias e métodos para 
comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, "Revolução Telemática" ou Terceira Revolução 
Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 
1990. 
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das mais diversas formas, na indústria (no processo de automação), no comércio (no 

gerenciamento, nas diversas formas de publicidade), no setor de investimentos (informação 

simultânea, comunicação imediata) e na educação (no processo de ensino aprendizagem, na 

Educação a Distância) (PACIEVITCH, 2009). 

Com seus primeiros registros significativos na década de 70, as TICs, cada vez mais, 

vêm fazendo parte de nosso cotidiano. O que, anteriormente, era privilégio de poucos, passou 

a ser, atualmente, quase que uma ferramenta obrigatória de trabalho e de acessos diversos 

para o cidadão contemporâneo, apesar das dificuldades diversas ainda presentes em nossa 

sociedade. 

Essa ferramenta importante, do grupo das TICs, teve e tem grande contribuição para a 

ampliação de várias atividades em nossa sociedade. Lévy (2006), ao referir-se à importância 

da criação dos computadores pessoais, afirma: 

 

Como tantas outras, a invenção do computador pessoal veio de fora; não apenas se 
fez independente dos grandes fabricantes da área, mas contra eles. Ora, foi esta 
inovação imprevisível que transformou a informática em um meio de massa para a 
criação, comunicação e simulação. 

 

Conforme afirmado anteriormente, as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) são aqui referidas no plural, propositadamente, por serem uma combinação de várias 

tecnologias. O resultado do uso combinado dessas tecnologias tem contribuindo 

significativamente para a ampliação de acessos diversos à comunicação e à informação. 

Castells (2003, p. 215), ao se referir ao diferencial de uso da internet, afirma: 

 

Esse uso diferencial da internet no mundo em desenvolvimento está sendo 
produzido pela imensa disparidade na infraestrutura de telecomunicações, por 
provedores de serviços e de conteúdos da internet, bem como pelas estratégias que 
estão sendo utilizadas para lhe dar com essa disparidade. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), o número 

de brasileiros que acessaram a internet cresceu 6% em 2007, se comparado ao ano anterior. 

Outro dado significativo é o de que, em 24% dos domicílios, existem computadores. E em 

relação ao Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC), pela primeira vez mais da metade da população nacional já teve acesso ao 

computador (ano base 2007). Como veremos nesse trabalho, o computador é um dos 

principais equipamentos das Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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Um ponto importante a ser observado sobre as TICs é o que afirmam Rodrigues, Filho 

e Silva (2001, p. 8) e Fell, Silva e Pizziolo (2007, p. 7). Para eles, as tecnologias apresentam 

uma dualidade: “a tecnologia é criada e modificada pela ação humana e ainda é, também, 

usada pelo homem para realizar alguma coisa.” Ainda completam: “Sendo assim, a tecnologia 

é tanto objetiva (fisicamente construída por atores trabalhando num contexto particular) 

quanto subjetiva (socialmente construída pelos atores através dos significados atribuídos a 

ela)”. Isto pode ser observado na FIG. 2: 

 

 
FIGURA 2 - Dualidade da Tecnologia 

Fonte: RODRIGUEZ FILHO; SILVA, 2001. 
 

Um ponto de reflexão importante sobre o uso das TICs é o que afirma Lévy (1996, p. 

75) : “Conforme proposto por Marshall McLuhan e André Leroi-Gourhan, diz-se às vezes que 

as ferramentas são a continuação ou extensões do próprio corpo [...] Mais que a extensão do 

próprio corpo, uma ferramenta é uma virtualização das ações”. Ao considerar tal reflexão, 

pode-se ter a dimensão das atuais ações possíveis na e para a sociedade mundial. 

 

 

2.6 As TICs e a Sociedade 

 

 

Para iniciar esta parte, faz-se menção a uma afirmativa que foi possível localizar após 

as leituras feitas no decorrer desta pesquisa: “new technologies have always existed; it is only 

the times that change”9 (MENDONÇA, 2009, p. 199). Burke (2003, p. 16), referindo-se a 

Kuhn, afirma que: 

 

[...] Quanto a Kuhn, chocou ou estimulou seus colegas ao afirmar que revoluções 
científicas são recorrentes na história e que tem uma “estrutura” ou ciclo de 
desenvolvimento semelhantes, originando-se na insatisfação com uma teoria ou 

                                                        
9 “As novas tecnologias sempre existiram o que muda são as épocas.” 
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paradigma que passa a ser visto como “ciência normal” até que outra geração de 
pesquisadores por sua vez não se satisfaça com esse conhecimento convencional. 

 

Para melhor se ter uma percepção da relevância contida no período acima, faz-se 

pertinente uma reflexão sobre a importância das novas criações ou ideias originais no 

contexto evolutivo humano. Ao pesquisar e avaliar sistematicamente a biografia dos vários 

vultos da humanidade, certamente poderão ser identificadas várias opiniões e tendências 

diversas em relação às suas criações. Nesse caso, independente da opinião ou tendência dada 

à sua nova descoberta, certamente há uma mudança de contexto. Uma vez inserida, uma nova 

informação não poderá mais ser negada, pois não há como negar o que já está sabido. O que 

se há de fazer é o bom uso de qualquer informação. 

No caso do desenvolvimento das TICs, algo semelhante ocorreu nos primórdios de sua 

criação. Várias opiniões ou tendências foram lançadas sobre elas. Porém, independente das 

expressões, muitas vezes apriorísticas, o reflexo sobre os vários contextos em que se insere foi 

expressivo. Segundo Lévy (2006): 

 

Se pensarmos com instrumentos intelectuais ligados à impressão, compartilhados os 
valores e o imaginário de uma civilização da escrita, nos encontramos na posição de 
avaliar as formas de conhecimento inéditas que mal acabaram de emergir de uma 
ecologia cognitiva em vias de formação. É grande a tentação de condenar ou ignorar 
aquilo que nos é estranho. É mesmo possível que não nos apercebamos da existência 
de novos estilos de saber, simplesmente porque eles não correspondem aos critérios 
e definições que nos constituíram e que herdamos da tradição. Da mesma forma, é 
tentador identificar certos procedimentos contemporâneos de comunicação e 
tratamento, bastante grosseiros, com o conjunto das tecnologias intelectuais ligadas 
aos computadores, confundindo assim o devir da cultura informatizada com seus 
balbucios iniciais. 

 

Quanto mais desenvolvidas forem as tecnologias, maiores ainda serão as 

possibilidades de auxílio à humanidade, nos vários contextos em que se inscrevem as relações 

sociais. Balestrin (2009), ao referir-se a Simon, afirma: 

 

Para Simon, o computador é a mais importante tecnologia surgida desde a máquina 
a vapor, talvez desde a invenção da escrita. Enfatiza que todos os cientistas da 
computação devem ter uma responsabilidade para pensar profundamente sobre as 
implicações e os recursos dessa tecnologia para a comunidade em geral. 

 

E acrescenta: 
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Em virtude do aumento dos recursos computacionais (hardware e software), Simon 
utiliza-se de sistemas de inteligência artificial, tanto para entender quanto para 
aumentar a capacidade de pensamento humano – ampliar a fronteira da 
racionalidade limitada.

10
 

 

Seja qual for o percentual de desenvolvimento, o ser humano tem a capacidade de se 

adaptar e, como tal, quão maior for sua acessibilidade a várias informações, maiores serão as 

possibilidades também de construção de conhecimento. Vecchiatti (2008, p. 59), em sua 

abordagem sobre a importância do desenvolvimento social, afirma: 

 

Quero reforçar aqui os conceitos de incremento da cidadania. De evolução social. O 
desenvolvimento do comércio eletrônico traz mais informações ao cidadão e o faz 
otimizar imensamente seu potencial. Ao ser treinado para seu trabalho, usando as 
Tecnologias da Informação por meio da informática e de computadores, este 
cidadão conhece, experimenta, aprende. E entende as vantagens que pode obter 
usando estas ferramentas, não somente para seu trabalho, mas também para facilitar 
sua vida como um todo. 

 

É importante, nesse caso, reforçar o uso das TICs como ferramenta de acesso às 

condições antes não vivenciadas pelo cidadão, considerando-se portanto uma ampliação de 

acesso à informação, bem como novas conexões neuronais formadas a partir do novo uso 

tecnológico. Segundo Arruda (2004, p. 82) “O aprender com as novas mídias traz novos 

significados ao nosso cérebro, uma nova leitura de mundo”. 

A questão das sociedades letradas, da constituição do campo artístico, das novas 

tecnologias que ocasionam mudanças cognitivas e de percepção pode ser uma abordagem de 

interesse de todas as disciplinas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, bem como 

o estudo de inter-relação, produção e recepção (BRASIL, 2000). 

Para tal, há de se observar a condição de capacitação docente, e das instituições de 

ensino no incentivo ao processo. Sobre a internet, Bolt e Crawford, apud Castells (2003, p. 

211), afirmam: 

 

[...] a Internet e a tecnologia educacional em geral só são vantajosas quando os 
professores se mostram preparados. Sob esse aspecto, nos EUA como no mundo em 
geral, há uma demora considerável entre o investimento em hardware de tecnologia 
e em conectividade on-line, por um lado, e o investimento no treinamento de 
professores e pessoal das escolas para a tecnologia, por outro. 

                                                        
10 Pressupõe-se no modelo de Racionalidade Limitada que o tomador de decisões não busque os modelos mais 
racionais, completos ou perfeitos, ao contrário, aceite soluções satisfatórias e razoáveis, muitas vezes fixando 
critérios minimamente aceitáveis de desempenho e, ao encontrar uma solução que corresponda a esses critérios 
mínimos, tome a decisão e a implemente. 
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No âmbito docente, cabe ressaltar a fundamental importância do trabalho conjunto dos 

educadores, ampliando tanto a ação quanto a visão em relação à realidade vivenciada e 

pretendida. Mercado, apud Arruda (2004, p. 32), no que se refere ao trabalho docente, afirma: 

“Os professores são facilitadores desse processo educativo e o trabalho deles não poderia ser 

concebido isoladamente, mas em conjunto com os colegas e a partir de proposições mais 

amplas que extrapolam os limites de uma disciplina ou sala de aula”. 

A formação de um indivíduo não está ligada somente a uma disciplina ou conteúdo 

ministrado por um docente em qualquer instituição de ensino que seja, mas diretamente 

relacionada com a maneira com que as disciplinas ou conteúdos são trabalhados e as 

consequentes provocações discentes, internas, são proporcionadas – o princípio do 

conhecimento. 

Tais ponderações podem parecer um paradoxo se nos basearmos nas atuais condições 

socioeducacionais em que imerge parte da população, nesse caso, a brasileira (ano base 2010), 

em que se valoriza o fazer mecanizado, robotizado, em detrimento do pensar com 

discernimento, que favoreça a emancipação do indivíduo. 

Podemos sempre lamentar o “declínio da cultura geral”, a pretensa “barbárie” 

tecnocientífica ou “a derrota do pensamento”, em que cultura e pensamento estariam, 

infelizmente, congelados em uma pseudo-essência que não é outra senão a imagem idealista 

dos bons velhos tempos. É mais difícil, mas também mais útil apreender o real que está 

nascendo, torná-lo autoconsciente, acompanhar e guiar seu movimento de forma que venham 

à tona suas potencialidades mais positivas (LÉVY, 2006). 

Cabe, portanto, refletir sobre o fato de que fazemos parte de uma sociedade coletiva, 

de que a atual conjuntura, em qualquer âmbito social e, especificamente, no educacional, é o 

reflexo do interesse dessa coletividade. Para Lévy (2005, p. 109), 

 

Agir sobre seu meio, por pouco que seja, mesmo de um modo que se poderia 
pretender puramente técnico, material ou físico, equivale a erigir o mundo comum 
que pensa diferentemente dentro de cada um de nós, equivale a secretar 
indiretamente qualidade subjetiva e trabalhar o afeto. 

 

O tratamento com a informação é outro ponto fundamental no cotidiano de qualquer 

cidadão. Estamos frente a um mundo onde a informação se estabelece em quantidade e 

velocidade nunca antes vistas. Após algumas “revoluções”, o frenético ritmo capitalista de 
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produção estabeleceu algumas exigências que o ser humano não havia ainda presenciado. 

Segundo Arruda (2004, p. 41): 

 

Essa nova realidade dinamiza todas as relações sociais, levando o ser humano a 
buscar a velocidade imposta a ele pelo sistema capitalista. Tanto nas relações de 
trabalho quanto em nosso cotidiano, precisamos estar em constante 
acompanhamento das novidades tecnológicas para que sejamos considerados 
“qualificados”, além da obrigatoriedade de possuirmos a capacidade de buscar 
sempre a autoaprendizagem, para não nos tornarmos obsoletos. 

 

Para Sorj (2003, p. 12), a transformação das estruturas produtivas, a integração dos 

mercados, os processos de internacionalização financeira e, em particular, a revolução 

tecnológica – que permite uma comunicação instantânea, eliminando as barreiras do espaço 

físico – constituem o substrato que permitiu a globalização da vida social, isto é, uma nova 

realidade política e cultural, na qual os diversos atores sociais – indivíduos, grupos, 

instituições, empresas – se orientam em função de informações, expectativas e desejos 

inspirados em referências globais (SORJ, 2003, p. 12). 

No que tange aos aspectos socioeducacionais, a valorização do indivíduo no processo 

educativo é fundamental para que as NTIC tenham de fato algum significado no trabalho 

docente e na aprendizagem dos alunos (CORRÊA, apud ARRUDA, 2004 p. 33). Segundo 

Senge (1998, p. 82), apud Carvalho (2003, p. 41), uma pessoa pode até receber mais 

informações com uso da tecnologia, mas se não possuir as capacidades necessárias para 

aproveitá-las, não adianta. 

Para tal, ressalta-se a importância da educação e a forma de se melhor proporcionar 

essa condição na atualidade, para que tenhamos um indivíduo mais integrado com o mundo e 

suas novidades. Segundo Charlot (2000, p. 59), “Nascer é ingressar em um mundo no qual 

estar-se-á submetido à obrigação de aprender. Ninguém pode escapar dessa obrigação, pois o 

sujeito só pode “tornar-se” apropriando-se do mundo.” 

A sociedade atual se desenvolve em um mundo mais dinâmico e atualizado, exigindo 

maior organização de todo o sistema. Segundo Morin (2006, p. 64), 

 

A mundialização, estágio atual da era planetária, significa primeiramente, como 
disse o geógrafo Jacques Lévy: “o surgimento de um objeto novo, o mundo como 
tal”. Porém, quanto mais somos envolvidos pelo mundo, mais difícil é para nós 
apreendê-lo. Na era das telecomunicações, da informação, da Internet, estamos 
submersos na complexidade do mundo, as incontáveis informações sobre o mundo 
sufocam nossas possibilidades de inteligibilidade. 
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Contudo, após toda essa integração e ampliação do indivíduo com o mundo, pode-se 

entender que há uma ampliação do indivíduo com o próprio mundo pessoal, no que se refere 

ao uso das TICs para a aprendizagem, uma vez que o indivíduo passa a ter um novo acesso, 

mais ativo, aos vários conteúdos necessários à sua formação. Segundo Lévy (2006, p. 40), 

quanto mais ativamente uma pessoa participa da aquisição de um conhecimento, mais ela irá 

integrar e reter aquilo que aprender. 

 

 

2.7 Alguns Estudos sobre TICs e suas relações Sócio-Educacionais 

 

 

Conforme já mencionado nesse trabalho, o uso das TICs no ambiente educacional é 

uma temática que compreende grande interesse de vários setores e é, portanto, comumente 

abordada em trabalhos científicos pertinentes à temática. 

Inicialmente, cabe destacar um trabalho que consiste um ponto de fundamental 

importância para a realização dessa dissertação: a pesquisa desenvolvida anualmente pelo 

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC). Criado 

em 2005, o CETIC é o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - 

NIC.br responsável pela coordenação e publicação de pesquisas sobre a disponibilidade e uso 

da Internet no Brasil. Esses estudos são referência para a elaboração de políticas públicas que 

garantam o acesso da população às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), 

assim como para monitorar e avaliar o impacto socioeconômico das TICs. 

Sua primeira pesquisa, em 2005, sobre o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação em Domicílios e Empresas no Brasil, realizada pelo Comitê Gestor da Internet 

no Brasil, em parceria com o Instituto Ipsos-Opinion, desempenhou um papel fundamental ao 

medir o progresso do uso das TICs no país.  

A metodologia utilizada pela pesquisa seguiu o padrão internacional da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Instituto de Estatísticas da 

Comissão Europeia (Eurostat), permitindo a comparabilidade internacional. Realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2005, a pesquisa se dividiu em TIC EMPRESAS e TIC 

DOMICÍLIOS. A amostra probabilística da pesquisa, para ambos os casos, teve uma margem 

de erro de, no máximo, 1,5% no âmbito nacional, e de 5% regionalmente. A metodologia da 

mostra de domicílios também utiliza os dados da pesquisa PNAD, levantamento estatístico 

que integra o Programa Nacional de Pesquisas Contínuas por Amostra de Domicílios do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e utilizou como dados secundários o 

Censo 2000, do IBGE. 

A pesquisa sobre TIC EMPRESAS 2005 investigou a penetração e uso da internet em 

empresas, incluindo as seguintes tecnologias: Uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação propriamente ditas; Uso da Internet; Comércio Eletrônico; Governo Eletrônico; 

e Segurança. Foram realizadas entrevistas por telefone a 2.030 empresas com mais de 10 

funcionários de todas as regiões do País, e que compõem os sete segmentos da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): Indústria de Transformação; Construção; 

Comércio e Reparação de Automóveis; Hotelaria e Alimentação; Transporte, Armazenagem e 

Comunicação; Atividades Imobiliárias; Atividades Cinematográficas, Vídeo, Rádio e TV 

(COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2006). 

No que se refere ao TIC DOMICÍLIOS 2005 o objetivo principal da pesquisa foi 

medir a penetração e uso da internet em domicílios a partir dos seguintes módulos: Acesso às 

Tecnologias da Informação e da Comunicação; Uso do Computador; Uso da internet; 

Governo Eletrônico; Comércio Eletrônico; Segurança; Acesso sem fio; Habilidades com 

Computador e a Internet; Uso do e-mail; Spam; e Intenção de Aquisição de Equipamentos e 

Serviços TIC. As entrevistas foram realizadas presencialmente, em 8.540 domicílios e com 

indivíduos a partir dos 10 anos. Os resultados permitiram a apresentação dos indicadores por 

15 regiões e áreas metropolitanas, com informações sobre classe social, grau de instrução, 

idade e sexo. 

Nota-se a importância de pesquisas como essa na promoção de debates e criação de 

novas condições para o planejamento de programas governamentais de inclusão digital e 

políticas de expansão de acesso as TICs em todo o país.11  

Outro ponto a ser destacado é o de que empresas privadas, bem como empreendedores 

possam planejar seus negócios e avaliar as tendências relacionadas ao crescimento das TICs 

na economia globalizada (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2006).12
 

De acordo com o CGI a segunda edição da Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no Brasil – TIC Empresas e TIC Domicílios 2006, reflete a 

preocupação e o comprometimento do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em 

acompanhar e divulgar informações sobre a evolução da internet, considerada ferramenta 

                                                        
11 http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-2005?pais=brasil&estado=mg&academia=academia&age=de-35-
a-44-anos&education=pos-mestrado&purpose=pesquisa-academica 
12 http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-2006?pais=brasil&estado=mg&academia=academia&age=de-35-
a-44-anos&education=pos-mestrado&purpose=pesquisa-academica 
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fundamental para o desenvolvimento sócio-econômico, assim como para a participação 

democrática de cidadãos e países na sociedade do conhecimento (COMITÊ GESTOR DA 

INTERNET NO BRASIL, 2007). 

Os resultados gerais da pesquisa mostram uma melhoria no acesso às novas 

tecnologias no Brasil, mas, apesar dos avanços obtidos, sabemos que ainda há muito a ser 

feito para que seus benefícios possam estar ao alcance da maioria da população. 

Em 2008 foi publicada a terceira edição da Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no Brasil – TIC EMPRESAS e TIC DOMICÍLIOS 2007. 

Percebeu-se nesse caso uma expressiva evolução no uso da Internet no país, com 45 milhões 

de usuários na rede, quase 10 milhões a mais do que no ano de 2006. Este crescimento sugere 

que tanto as políticas públicas que visam a ampliar o acesso à rede, quanto as iniciativas do 

setor privado para impulsionar o uso da infraestrutura no desenvolvimento do país estão 

surtindo efeito (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2008)13 

Conforme afirma o Comitê Gestor da Internet no Brasil (2008) na TIC DOMICÍLIOS, 

os destaques foram: 

 o expressivo aumento na posse de computadores em domicílios de renda familiar 

entre dois e cinco salários mínimos; o crescimento no uso da banda larga, que 

ultrapassou a conexão discada nos domicílios; e a explosão do uso das lanhouses, 

que se tornaram o principal local de acesso à Internet no país. Na TIC EMPRESAS, 

chamaram a atenção o crescimento na adoção de tecnologias como redes wireless 

(LAN sem fio) e sistemas de gestão, assim como a automatização de processos por 

meio do comércio eletrônico e do governo eletrônico Apesar dos avanços obtidos, 

ainda há muito a ser feito para que os benefícios trazidos pelo uso da rede possam 

estar ao alcance da maioria da população.  

 

Por isso, o CGI, por meio do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (CETIC.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), 

pretende continuar acompanhando e divulgando informações sobre a evolução da Internet no 

Brasil. Desta forma, estará contribuindo de maneira efetiva para a democratização das TICs, 

fornecendo subsídios para a elaboração de políticas públicas que garantam o acesso e uso da 

rede no país, bem como a evolução do mercado e da própria infraestrutura da rede.14 

                                                        
13 http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-2007?pais=brasil&estado=mg&academia=academia&age=de-35-
a-44-anos&education=pos-mestrado&purpose=pesquisa-academica 
14 http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-2007?pais=brasil&estado=mg&academia=academia&age=de-35-
a-44-anos&education=pos-mestrado&purpose=pesquisa-academica 
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A quarta edição da Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no Brasil – TIC Domicílios e TIC Empresas 2008 prosseguiu com o importante 

desafio de mapear a posse e o uso das TICs em nosso país, focando três dimensões 

fundamentais: os usuários, os domicílios e as empresas. Segundo o CGI (2008, p.9 ) 

 
Ao enfrentar esse desafio, estamos construindo séries históricas de indicadores 

relevantes para a realização de análises e estudos comparativos que, sobretudo, 

ajudem os gestores públicos a desenhar políticas públicas que atendam às 

necessidades da sociedade brasileira para a sua efetiva inclusão digital, com 

consequente desenvolvimento da sociedade da informação em um país continental. 

 

De acordo com o CGI (2009), os resultados da pesquisa TIC Domicílios 2008 

apresentam, pela primeira vez, a investigação na área rural do país, viabilizando uma análise 

completa do panorama brasileiro, no contexto das TICs e, sobretudo, a identificação dos 

fatores de desigualdade socioeconômica em função da localidade que limitam a posse e o uso 

dessas tecnologias.  

No ano de 2009 houve a intensificação em relação ao uso e a posse de TICs em todo o 

território nacional, alcançando 34% da população de efetivos usuários da Internet e, somente 

na zona urbana, esse indicador já ultrapassou os 50 milhões de usuários da rede mundial de 

computadores. A pesquisa revelou, ainda, a importância redobrada que os centros públicos de 

acesso pago têm como principal local de acesso na área rural. Essa informação, somada aos 

resultados das pesquisas anteriores que indicavam a expressão das lanhouses como centros de 

inclusão digital nas áreas urbanas, indicam o que deveria ser o âmago das políticas públicas 

que visem à universalização do acesso à Internet: incentivar as lanhouses (COMITÊ 

GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2009). 

Após cinco anos de pesquisa, essa edição traz o diferencial de apresentar um cenário 

mais completo e histórico sobre o comportamento das TICs no Brasil, que inclui, pelo 

segundo ano consecutivo, a área rural, refletindo mudanças expressivas na posse e no uso das 

TICs em nosso país. A partir da construção dos indicadores – relevantes para comparabilidade 

internacional – esta quinta edição da pesquisa traz análises e estudos específicos, 

contemplando os tradicionais três focos de estudo: domicílios, cidadãos e empresas.  

Em 2009, de acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (2010), a pesquisa TIC 

Domicílios teve uma importante novidade, um estudo adicional específico sobre a posse e uso 

das TICs por crianças de 5 a 10 anos de idade, a fim de conhecer melhor o papel dessa nova 

geração, em plena era digital. As crianças já eram notadas como usuárias de computador e 
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Internet e, como consequência, surgiu essa iniciativa pioneira, empreendida pelo CGI.br, um 

plano nacional para coletar e analisar informações do público infantil. 

No que se refere aos cidadãos, os resultados da Pesquisa TIC Domicílios 2009 

revelam o maior percentual de crescimento da posse e do uso de computador e Internet desde 

o primeiro ano da pesquisa. A proporção de usuários de Internet chegou à marca de 39% 

sobre o total da população; além disso, a análise dos resultados contida nesta publicação 

apresenta o uso a partir da distribuição por variáveis sócio-demográficas. Com esses dados, a 

pesquisa apontou que a desigualdade social e econômica persiste como fator limitativo no 

acesso às TICs. Outro aspecto interessante notado foi a incorporação de seu uso ao cotidiano 

do cidadão, o qual expandiu significativamente as atividades realizadas na rede mundial de 

computadores, embora esta ainda aconteça de maneira díspar devido às diferenças de renda, 

classe social e região geográfica (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASI, 2010). 

Já nas empresas brasileiras, ao abordar questões e aspectos do mundo empresarial em 

meio às tecnologias, a Pesquisa TIC Empresas 2009 revelou o comportamento de posse e uso 

das tecnologias no ambiente organizacional das empresas brasileiras. Percebeu-se uma 

importante mudança: harmonização com o contexto atual desse ambiente, por meio da 

migração da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 1.0 para a CNAE 

2.0.  

Outra área que merece atenção são os trabalho científicos de cunho acadêmico e 

pesquisas propostas por universidades. Um trabalho que pode ser mencionado é a dissertação 

intitulada: A WebQuest no Ensino de Matemática: aprendizagem e reações dos alunos do 8º 

ano de escolaridade, apresentado ao programa de mestrado em educação da Universidade do 

Minho, pela professora Daniela Eduarda da Silva Guimarães. 

O presente estudo tira partido das novas tecnologias ao dispor da sociedade, no auxílio 

de práticas letivas capazes de suscitarem interesse e aprendizagem nos alunos. Utilizou-se a 

World Wide Web, desenvolvendo-se uma WebQuest de longa duração, com 8 sessões de 45 

minutos, na área da Matemática, para o 8º ano, no capítulo dos “Polinômios”. O estudo 

implementado visou a investigar acerca da possibilidade da utilização da WebQuest como 

forma de ensino alternativo e válido - solicitando-se a elaboração de um portfólio e uma 

apresentação em PowerPoint como síntese para a turma - comparativamente com o ensino 

ministrado pelo professor e o ensino ministrado pelo professor e complementado com um 

trabalho em PowerPoint. Assim, utilizaram-se três grupos: grupo WQ, com 24 sujeitos, que 

utilizou a WebQuest; grupo A, constituído por 23 sujeitos, com ensino ministrado apenas pelo 



47 
 

  

professor; e grupo B, com 22 sujeitos, com ensino através do professor e com a realização de 

um trabalho em PowerPoint. 

Devido às características do estudo e uma vez que as turmas já estavam formadas no 

início do ano letivo, desenvolveu-se um estudo de tipo quasi-experimental. Para a sua 

consecução, foram utilizados vários instrumentos de coleta de dados, nomeadamente: um 

questionário de instrumentalização informática; questionários de opinião diferenciados para 

todos os grupos, de acordo com o estudo implementado para cada um, e um pré e pós-teste. 

Os testes de conhecimento (pré e pós-teste) implementados foram comparados por 

meio do teste de Kruskal-Wallis, que permitiu concluir que os grupos eram equivalentes à 

partida (p=0,113) e que os grupos eram também equivalentes no final do estudo (p=0,817). 

Também foi feita a comparação do pré e pós-teste por meio do teste Wilcoxon signed-rank, 

tendo o mesmo permitido verificar que houve aprendizagens estatisticamente significativas 

com qualquer um dos tratamentos utilizados. Os questionários de capacitação informática 

serviram para confirmar a sub-utilização que os alunos ainda fazem do computador, quer em 

casa, quer na escola. Dos questionários passados ao grupo WQ, ressalta-se a forma positiva do 

conteúdo e organização da informação na WebQuest, pois, quase de forma unânime, os 

alunos deram nota bastante positiva ao site, tendo apenas 12,5% dos alunos referido que não 

gostariam de repetir uma experiência similar. De um breve contato que o grupo A estabeleceu 

com a WebQuest, ressaltou-se de imediato a vontade de experimentar aulas com esta 

orgânica, não tendo nenhum aluno ficado com impressão contrária a uma possível 

experiência. Das reações observadas durante as aulas com a WebQuest, pode-se realçar que 

apenas na terceira sessão os alunos mudaram realmente de atitude, levando a concluir que 

uma WebQuest como esta, de curta duração, não teria resultado tão bom. 

Outro trabalho, também da Universidade do Minho, do Instituto de Educação e 

Psicologia, apresentado pela Professora Catarina Sofia Cardoso e Castro intitulado: A 

Influência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no Desenvolvimento do 

Currículo por Competências, constitui-se numa investigação de natureza predominantemente 

qualitativa, tipo estudo de caso, que objetivou compreender de que modo as TIC podem 

influenciar o desenvolvimento de um currículo por competências, isto é, averiguar a 

influência das TIC, enquanto componente do currículo de caráter transversal, como 

facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, permitindo o desenvolvimento 

de competências (saber em ação), no contexto da Reorganização Curricular do Ensino Básico. 

O estudo decorreu numa escola de ensino básico 2/3 e o corpus da investigação 

empírica foi constituído por 22 professores, que lecionam os 7º e 8º anos de escolaridade e 
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têm a seu cargo a Área de Projeto e o Estudo Acompanhado. Os métodos de coleta de dados 

utilizados foram a entrevista, a análise de documentos e o questionário. Os dois primeiros 

foram submetidos a uma análise de conteúdo e, para análise do questionário, recorreu-se ao 

cálculo de distribuição de frequências. 

Os resultados revelaram que a principal finalidade da integração curricular das TIC é 

preparar os alunos para o ingresso na vida ativa; os Projetos Curriculares de Turma são o 

documento onde mais se verificam preocupações com a integração das TIC; os professores 

consideram que este componente deveria ser transformado numa Área Curricular Disciplinar, 

ou fazer parte integrante da área de projeto; as TIC favorecem o desenvolvimento de 

competências de pesquisa e estas promovem uma relação de interatividade; as TIC permitem 

diversificar estratégias, nomeadamente recorrendo a programas lúdico-didáticos, permitindo 

aos alunos aprender através do jogo. 

O elevado número de alunos por turma, juntamente com a ausência de computadores 

em todas as salas; a escassez do tempo, devido à extensão dos programas, a falta de hábitos de 

trabalho colaborativo entre os professores das diferentes disciplinas foram os principais 

entraves, para estes professores, à integração das TIC nas áreas curriculares disciplinares. 

Os professores, enquanto responsáveis pelo desenvolvimento do currículo, 

reconheceram a utilidade das TIC, pois a maioria dos alunos tem uma forte tendência para a 

utilização das TIC, aderindo rapidamente às tarefas propostas. No entanto, é de salientar a 

ausência de uma “cultura do conhecimento informacional”, face a uma cultura mais livresca, 

dado que uma pequena minoria de professores assume ter como preocupação a divulgação de 

software e sites educativos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O estudo consiste em pesquisa descritiva baseada em estudo de caso de natureza 

qualitativa. A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva, que tem como principal 

objetivo a descrição de algo, normalmente características ou funções de um determinado 

assunto (MALHOTRA, 2001). 

Segundo Malhotra (2001, p. 108), “o principal objetivo da pesquisa descritiva é 

descrever alguma coisa – normalmente características ou funções de mercado.” Tais 

pesquisas, segundo o autor, são realizadas com os seguintes objetivos: 

 
• Descrever características de grupos relevantes, como consumidores, 
vendedores, organizações ou áreas de mercado. Por exemplo, podemos desenvolver 
um perfil dos “grandes usuários” (compradores frequentes) de lojas de 
departamentos de prestígio como Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus. 
• Estimar a percentagem de unidades em uma população específica que exibe 
um determinado comportamento; por exemplo, a percentagem de grandes usuários 
de lojas de departamentos de prestígio que também frequentam lojas de descontos. 
• Determinar as percepções de característica de produtos. Por exemplo; o que 
acham as famílias a respeito de várias lojas de departamentos em termos de fatores 
notáveis de critérios de escolha? 
• Determinar o grau até o qual as variáveis de marketing estão associadas. Por 
exemplo, até que ponto comprar em lojas de departamentos está relacionado com 
comer fora? 
• Fazer previsões específicas. Por exemplo, quanto venderá a Neiman Marcus 
(loja específica) em roupas da moda (categoria específica de produto), na área de 
Dallas (região específica). 
 

O estudo de caso, segundo Yin (2001), é a estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, quando não se pode manipular comportamentos relevantes. 

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um 

historiador: observação direta e série sistêmica de entrevistas (YIN, 2001, p. 27). 

Visando a atender aos objetivos, pretende-se dividir a pesquisa em 2 fases. 

A primeira fase contou com coleta primária por meio de questionário estruturado de 

escala intervalar de 5 pontos (de Discordo totalmente até Concordo totalmente) adaptado do 

modelo de Brauer (2008), que se compõe de 36 questões, divididas em 6 blocos, que 

relacionam os seguintes tópicos: 

Grupo 1 de questões Pessoais; 

Grupo 2 de questões: Capacidade Informática; 
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Grupo 3 de questões: Opinião; 

Grupo 4 de questões: Institucionais; 

Grupo 5 de questões: Didático-pedagógico; 

Grupo 6 de questões: Expectativas futuras. 

O questionário foi adaptado do modelo proposto na dissertação apresentada pelo 

Professor Marcus Brauer, sob orientação do Professor Doutor Alberto Luiz Albertin, ao 

programa de pós-graduação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da 

Fundação Getulio Vargas, que tem como título: Resistência à Educação a Distância na 

Educação Corporativa, cujo objetivo geral é desenvolver e validar uma estrutura teórica que 

identifique e analise as principais dimensões causadoras de resistência à Educação a Distância 

na Educação Corporativa.  

A segunda fase da pesquisa consistiu em entrevista com o diretor da escola. O roteiro 

da entrevista será concebido com base nas principais questões levantadas na primeira fase, 

sendo tratado de forma a analisar a matriz temática.  

 

 

3.1 Unidade de Análise e Observação 
 

 

A pesquisa de natureza qualitativa contará com pesquisa com os professores e gestores 

da Escola Estadual Sagrada Família. Logo, a escolha dos respondentes seguiu critérios não 

probabilísticos, de caráter intencional e por acessibilidade. Nesse tipo de abordagem, o 

pesquisador está interessado na opinião de determinados elementos da população estatística, 

mas não representativos da mesma. Nesse caso, não há um direcionamento à população em 

massa, mas sim àqueles que se pretende pesquisar, pressupondo que estes tenham a 

capacidade de representar toda a população estatística. 

Para Malhotra (2001, p. 305), a amostragem não probabilística confia no julgamento 

pessoal do pesquisador, e não na chance de selecionar elementos amostrais. O pesquisador 

pode, arbitrária ou conscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na amostra. As 

amostras não probabilísticas podem oferecer boas estimativas das características da 

população, mas não permitem uma avaliação objetiva da precisão dos dados amostrais. 

Segundo Houaiss (2004, p. 1631), o vocábulo intencional, em uma de suas acepções, 

significa o que é feito de propósito, por querer, intencionado, proposital, deliberado. E ainda 
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de acordo com Houaiss (2004, p. 52), acessibilidade é a qualidade ou caráter do que é 

acessível; facilidade no tratamento ou na aquisição. 

Na Escola Estadual Sagrada Família, há 30 professores e 02 gestores. Foram enviados 

questionários para todos os professores e foi agendada uma entrevista com um gestor. A 

população prevista para este estudo será composta de professores do ensino médio e 

fundamental da escola. 

A escola está localizada na região leste da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Atende, atualmente, ao público de aproximadamente 1.200 alunos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. 

 

 

3.2 Coleta de dados 

 

 

A pesquisa contou com duas fases de coleta de informações, sendo que a primeira 

usou questionário semiestruturado (Apêndice A), direcionado aos professores da escola 

pesquisada. 

O questionário semiestruturado foi baseado em modelo da tese de Marcus Brauer 

(2008), intitulada Resistência à educação a distância na educação corporativa, apresentada 

ao programa de pós-graduação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da 

Fundação Getulio Vargas, no ano de 2008. 

Fez-se a adaptação do questionário de acordo com a proposta da pesquisa, observando 

objetivos e metodologia adotada, bem como respectivas referências bibliográficas, conforme 

TAB. 1, abaixo: 

 

TABELA 1 - O Questionário 

Dimensão Definição Questões 
Fontes 

Bibliográficas 

Não tenho interesse em relação a informática. 

Prefiro estudar com o auxílio de computador. 

Sou disciplinado (a). 

Gosto de utilizar computadores. 

Tenho um perfil mais conservador. 

Pessoal Interesse do educador 
em relação as TICs. 

Tenho facilidade em usar computadores. 

LÉVY, 1999;                     
ARRUDA; 2004,   
LÉVY, 2006; 

Utilizo a internet com destreza. 

Utilizo redes sociais. (Orkut, Facebook, etc.)  

Utilizo ferramentas básicas com desenvoltura (Word, Excel, 
Powerpoint). 

Capacidade 
Informática 

Conhecimentos, 
experiências, 

habilidades de um 
educador em relação 

às TICs. 

Utilizo e-mails. 

BRASIL, 1996; 
CASTELLS, 2003;  
MIRANDA, 2005; 
LÉVY, 2006 
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Utilizo periféricos com destreza (Scanners, Câmeras, 
Projetores). 

Utilizo softwares pedagógicos relacionados a minha disciplina 
frequentemente. 

Considero o computador útil para o meu trabalho. 

Utilizar o computador como ferramenta de ensino implica muito 
trabalho ao professor. 

O computador amplia, inova e qualifica minhas atividades como 
professor. 

O uso do computador aumentou minhas oportunidades 
profissionais. 

Sou contra a introdução do uso de computadores na formação 
de professores. 

Opinião 

Grau em que um 
educador acredita que 
o uso do computador 

poderá auxiliá-lo. 

O computador permitiu aumentar a qualidade do meu trabalho. 

LÉVY, 1999   
ARRUDA, 2004;             
LÉVY, 2006;           
TIGRE, 2006; 

Meus colegas de trabalho acham que eu deveria usar 
computador. 

Conto com estrutura institucional de laboratórios disponível para 
o uso do computador. 

Recebo treinamentos constantes para uso de ferramentas de 
informática. 

Tenho sempre uma pessoa disponível para dar suporte quando 
preciso. 

Dirigentes da instituição em que trabalho incentivam o uso de 
computador. 

Institucional 

Percepção do 
educador em relação 

à instituição e ao 
grupo com os quais 

trabalha. 

Conto com suporte pedagógico no auxílio de softwares 
educacionais. 

LIBÂNEO, 1994; 
BRASIL, 1996;        
BRASIL, 2000; 
CASTELLS, 2003;      

Ao usar o computador em minhas atividades docentes percebo 
maior interação entre os alunos. 

Com o uso dos computadores os alunos tendem a dispersar e 
perder o foco principal da aula. 

Monitoro e oriento sempre as atividades com uso de 
computadores. 

As aulas ficaram mais dinâmicas com a inserção do 
computador. 

Incentivo meus alunos a fazerem pesquisas em ambientes 
virtuais. 

Didático-
pedagógico 

Percepção do 
educador em relação 

ao uso do computador 
sobre o ponto de vista 
didático-pedagógico. 

Ao inserir o uso do computador em minhas atividades docentes 
não percebo alteração alguma. 

LIBÂNEO, 1994; 
BRASIL, 1996;        
BRASIL, 2000;        
ARRUDA, 2004;        

Pretendo continuar fazendo uso de computador em minhas 
atividades educacionais. 

O uso de computadores em atividades educacionais me 
preocupa. 

O conhecimento sobre computadores será necessário para o 
exercício docente em um futuro próximo. 

Recomendo aos meus colegas o uso de computadores. 

Os computadores substituirão os professores no futuro. 

Expectativas 
Futuras 

Percepção do 
educador em relação 
a utilização futura das 

TICs no âmbito 
educacional. 

O uso de computadores está favorecendo, cada vez mais, o 
processo de ensino-aprendizagem. 

CHARLOT, 2000;       
CASTELLS, 2003;     
OCDE, 2005;        
MORIN, 2006; 

Fonte: BRAUER, 2008. 

 

Após pré-teste do questionário, realizado no mês de abril do corrente ano, em outra 

escola, com 20 professores, ele foi reproduzido. Os questionários foram entregues à diretoria 

da escola no dia 9 de junho de 2011, sendo devolvidos em duas fases: a primeira, no dia 21 de 

junho de 2011(14 questionários); e a segunda; no dia 27 de junho de 2011 (02 questionários). 
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Observa-se que foram mantidas suas linhas gerais, entenda-se: frases do questionário, 

o agrupamento das sentenças, tempos verbais e modelo de estrutura. Porém, fizeram-se 

necessárias adaptações e alterações pontuais para adequação ao conteúdo pesquisado, público 

alvo e, principalmente, à organização frente aos objetivos de pesquisa (TAB. 2) 

 

 

TABELA 2 - Paralelo entre modelos 

Paralelo entre modelos 

Questões do modelo original Questões do modelo adaptado 

1   

Prefiro aulas onde tenha contato face-a-face com o professor. Não tenho interesse em relação a informática. 

Prefiro estudar sozinho do que com outra (s) pessoa (s). Prefiro estudar com o auxílio de computador. 

Tenho bom rendimento estudando sozinho. Sou disciplinado (a). 

Sou disciplinado. Gosto de utilizar computadores. 

Tenho facilidade em priorizar minhas atividades. Tenho um perfil mais conservador. 

Tenho facilidade em realizar as coisas que priorizei. Tenho facilidade em usar computadores. 

Costumo adiar as coisas que tenho que fazer.  

2   
Tenho muito conhecimento em informática. Utilizo a internet com destreza. 

Tenho muita experiência em internet. Utilizo redes sociais. (Orkut, Facebook, etc.)  

Posso me considerar um expert em informática. 
Utilizo ferramentas básicas com desenvoltura (Word, Excel, 
Powerpoint). 

Tenho facilidade em usar computadores. Utilizo e-mails. 

Gosto de utilizar computador. Utilizo periféricos com destreza (Scanners, Câmeras, Projetores). 

Gosto de utilizar internet. 
Utilizo softwares pedagógicos relacionados a minha disciplina 
frequentemente. 

Tenho pouco interesse em relação a informática.   

3   
Considero que a EAD é útil para o meu trabalho. Considero o computador útil para o meu trabalho. 

A EAD permitiu aumentar a qualidade do meu trabalho. 
Utilizar o computador como ferramenta de ensino implica muito 
trabalho ao professor. 

Usar a EAD não aumentou minha produtividade. 
O computador amplia, inova e qualifica minhas atividades como 
professor. 

Usar a EAD aumentou minhas chances de crescimento na empresa. 
O uso do computador aumentou minhas oportunidades 
profissionais. 

O sistema de EAD que utilizo é claro e fácil. 
Sou contra a introdução do uso de computadores na formação de 
professores. 

Foi fácil adquirir habilidade na utilização da EAD. O computador permitiu aumentar a qualidade do meu trabalho. 

Acho fácil usar os recursos do sistema de EAD.   

Aprender a usar a EAD foi fácil para mim.   

4   

As pessoas que influenciam meu comportamento pensam que eu 
deveria usar o sistema de EAD. Meus colegas de trabalho acham que eu deveria usar computador. 

Meu superior tem cooperado no meu uso da EAD. 
Conto com estrutura institucional de laboratórios disponível para o 
uso do computador. 

Em geral, a organização tem apoiado o uso da EAD. 
Recebo treinamentos constantes para uso de ferramentas de 
informática. 

Quando há problemas na EAD, é fácil de se resolver. 
Tenho sempre uma pessoa disponível para dar suporte quando 
preciso. 

Eu tenho os recursos necessários para utilizar o sistema de EAD. 
Dirigentes da instituição em que trabalho incentivam o uso de 
computador. 
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O sistema de EAD que utilizo tem muitos problemas de 
funcionamento. 

Conto com suporte pedagógico no auxílio de softwares 
educacionais. 

Uma pessoa específica (ou grupo) está disponível para dar 
assistência nas dificuldades com o sistema de EAD. 

  

Recebi incentivo (s) para fazer o curso a distância.   

5   

Na EAD que tive, a interatividade entre professor e os alunos foi alta. 
Ao usar o computador em minhas atividades docentes percebo 
maior interação entre os alunos. 

Na EAD que tive, o professor me estimulou bastante. 
Com o uso dos computadores os alunos tendem a dispersar e 
perder o foco principal da aula. 

Na EAD que tive, existiu muito entrosamento entre os alunos. 
Monitoro e oriento sempre as atividades com uso de 
computadores. 

Em minha organização existe um bom veículo de comunicação entre 
os alunos virtuais e os responsáveis pela EAD. 

As aulas ficaram mais dinâmicas com a inserção do computador. 

Na EAD que tive o professor monitorou bastante meu aprendizado. Incentivo meus alunos a fazerem pesquisas em ambientes virtuais. 

Fiz o curso a distância sem ser consultado antes. 
Ao inserir o uso do computador em minhas atividades docentes 
não percebo alteração alguma. 

Fiz o curso a distância conhecendo as vantagens da EAD.   

Tive o treinamento necessário para fazer cursos a distância.   

Minha organização me comunicou bem a respeito de curso de EAD.   

Na EAD que tive, o feedback (retorno) do professor foi rápido.   

6   

Pretendo, por vontade própria, continuar usando a EAD. 
Pretendo continuar fazendo uso de computador em minhas 
atividades educacionais. 

Eu recomendaria o uso da EAD a amigos. O uso de computadores em atividades educacionais me preocupa. 

Aulas presenciais são mais agradáveis que as aulas a distância. 
O conhecimento sobre computadores será necessário para o 
exercício docente em um futuro próximo. 

Fazer cursos a distância foi algo bom para mim. Recomendo aos meus colegas o uso de computadores. 

Passar a educação presencial da empresa para EAD me preocupa. Os computadores substituirão os professores no futuro. 

Para mim, existem mais vantagens na EAD do que desvantagens. 
O uso de computadores está favorecendo, cada vez mais, o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Se em minha empresa houvesse um grupo de empregados que gosta 
de EAD, eu faria parte deles. 

  

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

A segunda fase da pesquisa contou com entrevista baseada em roteiro de questões, 

feita com a gestora da escola (Apêndice B). O roteiro foi criado a partir das principais 

questões levantadas na primeira fase da pesquisa. A entrevista foi realizada no dia 11 de 

agosto 2011 e gravada. 

 

 

3.3 Tratamento de Dados 
 

 

Quanto ao tratamento dos dados, visando a atender ao objetivo da pesquisa, 

realizaram-se duas fases de tratamento de dados. Na primeira, descreveu-se estatisticamente a 

percepção dos professores quanto ao uso das TICS, sob as dimensões: pessoal (postura), 
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capacitação em informática, opinião (pessoal), institucional, didático pedagógica e 

expectativas futuras. 

Esta fase permitiu, por meio de análise estatística descritiva básica, apontar a 

frequência, média e desvio-padrão referente às questões abordadas no questionário enviado 

aos professores. 

Segundo Piana (2011, p. 21), a estatística descritiva tem por finalidade a utilização de 

tabelas, gráficos, diagramas, distribuições de frequência e medidas descritivas para: 

• Examinar o formato geral da distribuição de dados; 

• Verificar a ocorrência de valores atípicos; 

• Identificar valores típicos que informem sobre o centro da distribuição; 

• Verificar o grau de variação presente nos dados. 

 

De acordo com Oliveira (2008, p. 9), o objetivo básico da estatística descritiva é o de 

sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma 

visão global da variação desses valores  e organizar e descrever os dados de três maneiras: por 

meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 

Na segunda fase, a partir da entrevista a ser concedida por gestores, pode-se, por meio 

de análise de conteúdo, identificar a percepção da gestão frente aos principais pontos 

abordados pelos professores. Para Minayo (2003, p. 74), a análise de conteúdo visa a verificar 

hipóteses e, ou, descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto. De acordo com 

Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens (quantitativos ou não),a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Tendo estas duas fases concluídas, pôde-se realizar uma triangulação dos métodos, o 

que consiste uma estratégia de diálogo entre áreas distintas de conhecimento, capaz de 

viabilizar o entrelaçamento entre teoria e prática e de agregar múltiplos pontos de vista – seja 

das variadas formulações teóricas utilizadas pelos pesquisadores, seja a visão de mundo dos 

informantes da pesquisa – utilizados de modo articulado no estudo empreendido pelos autores 

(GARNELO, 2006). 

Triangulação é um conceito que vem do interacionismo simbólico e é desenvolvido 

por Denzin (1979), significando (a) a combinação e o cruzamento de múltiplos pontos de 

vista; (b) a tarefa conjunta de pesquisadores com formação diferenciada; (c) a visão de vários 
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informantes e (d) o emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha 

o trabalho de investigação. Seu uso, na prática, permite interação, crítica intersubjetiva e 

comparação (MINAYO, 2005)  

Avaliação por Triangulação de Métodos 4 pode ser compreendida como expressão de 

uma dinâmica de investigação e de trabalho, que integra a análise das estruturas, dos 

processos e dos resultados, a compreensão das relações envolvidas na implementação das 

ações e a visão que os atores diferenciados constroem sobre todo o projeto: seu 

desenvolvimento, as relações hierárquicas e técnicas, fazendo dele um constructo específico 

(MINAYO, 2005). 
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4 TECNOLOGIAS DA INOVAÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE SECUNDÁRIA DE 

DADOS 

 

 

Inicialmente, nos primórdios da educação, tinha-se uma prática que se baseava no falar 

e expor ideias provindas, basicamente, de uma única fonte, o professor. Esse estereótipo de 

saber único e supremo foi estabelecido, talvez, pelo simples fato de professores serem os 

únicos a terem um acesso mais profundo e intenso à informação, nessa época. 

Nos tempos atuais, em contrapartida, temos um professor que, se consciente do 

processo educacional atual, tem também ciência de que o educador contemporâneo é muito 

mais um provedor de novos conhecimentos e um organizador das informações do que um 

veículo em si. 

As tecnologias utilizadas inicialmente no processo educacional, provavelmente, 

seguiam a mesma linha. Os instrumentos utilizados promoviam um fechamento do foco sobre 

o principal veículo de conhecimento da época, o professor. Portanto, os artefatos utilizados 

para auxiliar na organização e gestão do conhecimento e das pessoas eram algo compatíveis 

com a forma. Atualmente, como mencionado, tem-se um novo conteúdo e uma nova 

audiência. Torna-se, portanto, pertinente observar essas variáveis para que haja uma educação 

condizente à demanda social, econômica e cultural de nosso país, para que seja adotada uma 

nova forma, mais adequada à demanda existente. 

Em Landry (2002, p.120), apud Arruda (2004, p. 82), temos a seguinte afirmativa: 

 

Há mais de um século, o modelo de “aula” construído em torno da lição do 
professor é o modelo canônico dominante de dispositivos de ensino e de formação. 
Dada a sua boa adequação à organização taylorista do trabalho, resistiu até aqui, 
com certo êxito, à invasão das técnicas que, por outro lado, transformaram a 
sociedade. 

 

Em relação à audiência, poucos anos atrás os alunos faziam registro de informações 

em uma pedra, composta de uma única “página”, uma superfície plana em que se escrevia o 

que interessava momentaneamente. Porém, em um segundo momento, era apagado para que 

fosse escrita uma outra informação: a lousa. 

Quadro e giz faziam parte da “transmissão” do conhecimento, complementado pela 

fala do professor, o que, na maioria das vezes, até hoje se resume em um ponto de vista 

focado no professor. 
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A escola, desde o século XIX, não possuía outra organização do espaço físico e foi 

pouco além da utilização das tecnologias do giz e quadro-negro (ARRUDA, 2004, p. 70). 

Na atualidade, os instrumentos metodológicos seguem uma linha mais ampla e 

proporcionam uma maior abertura à informação. A audiência participa mais ativamente de 

todo o processo de construção e gestão de seu próprio conteúdo cognitivo, tendo, portanto, 

maior autonomia e responsabilidade sobre o conhecimento adquirido. 

Com base na afirmativa, torna-se pertinente e necessário que se tenha uma visão mais 

ampla do processo educacional para que tornemos a audiência mais ativa sobre a produção e 

gestão de seu próprio conhecimento, para que se possa, por um lado, haver uma maior 

descentralização do saber e, consequentemente, uma maior emancipação do indivíduo. Todo 

esse processo depende também das tecnologias utilizadas. Para tal, é necessário que tenhamos 

uma “pedagogia ativa”, mais abrangente, em que o indivíduo possa construir e gerir, 

conjuntamente, seu conhecimento e não apenas repita o que ouviu. Castells (2003, p. 227) ao 

referir-se ao sistema educacional, afirma: 

 

Não há reestruturação mais fundamental que a do sistema educativo. E muito poucos 
países e instituições estão verdadeiramente voltados para ela, porque, antes de 
começarmos a mudar a tecnologia, a reconstruir as escolas, a reciclar os professores, 
precisamos de uma nova pedagogia, baseada na interatividade, na personalização e 
no desenvolvimento da capacidade autônoma de aprender e pensar. 

 

Segundo Maximiano (2005), apud Miranda (2006, p. 49), “não usar o potencial dos 

recursos da TI no ensino é comprometer a qualidade do conteúdo e da metodologia”. 

Ressalta-se, nesse caso, a necessidade de se manter a criticidade em relação ao aspecto que 

envolve o consumismo tecnológico, pois, para o educador, a responsabilidade torna-se ainda 

maior quando simplesmente assimila ou rejeita acriticamente uma nova realidade tecnológica. 

Somos nós, professores, os responsáveis pela formação dos que um dia serão os novos 

consumidores de informações: se serão críticos ou acríticos só o processo dirá (KENSKI, 

2003, p. 27). 

No que diz respeito à educação de base, os jovens estão cada vez mais acessando 

informações de várias fontes. Sendo assim, adquirem conhecimento sobre várias informações 

fora do ambiente educacional formal, pois eles estão autointegrados nesse novo paradigma de 

sociedade, preferindo o lar, com todas as tecnologias à disposição, à escola, que ainda se 

encontra obsoleta. É importante para as instituições de ensino e para os professores se 

adequarem ao novo perfil de cidadão, em sintonia com as novidades tecnológicas. É 

importante também que os responsáveis diretos pela educação informal desses jovens 
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acompanhem de maneira mais eficaz as etapas desse momento educacional inicial, que é de 

fundamental importância para a formação do indivíduo. 

Para uma melhor visualização e quantificação das reflexões propostas, ao analisar o 

quadro abaixo, é possível ter uma visão geral sobre o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação no Brasil e ver que a maioria do público, que utiliza o computador, são 

indivíduos entre 10 e 24 anos. Outro dado importante é que são estudantes cursando desde o 

ensino fundamental até o ensino universitário. 

Outro dado a ser explorado é o quesito classe social. Nessa análise, 95% dos 

indivíduos pertencentes à classe A já utilizaram computadores, enquanto somente 28% dos 

indivíduos pertencentes às classes D e E os utilizaram. Esses dados nos demonstram, 

parcialmente, a necessidade de se democratizar o acesso ao uso dos computadores, seja 

através de programas de aquisição ao equipamento, seja por programas de instrumentalização 

e uso dos mesmos. Essa análise pode ser confirmada quando nos referimos ao quesito renda 

familiar, dado constante da mesma referência. Nas famílias com renda até R$ 380,00, somente 

28% dos indivíduos tiveram acesso aos computadores; nas famílias com renda superior a 

R$3.801,00, o índice é considerável, alcançando 87% dos indivíduos. 
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TABELA 3 - Proporção de indivíduos que já utilizaram o computador 

 
Fonte: Pesquisa sobre o uso das TCIs no Brasil (2007, p.146). 

 

 

Com base em toda informação já apresentada nesse trabalho, torna-se pertinente um 

questionamento: de acordo com informações sobre a educação no passado, como estão sendo 

desenvolvidas as atividades educacionais atualmente? 

Essa e outras perguntas fazem parte de uma reflexão sobre assunto, na intenção de 

proporcionar uma nova forma de pensar e gerir a educação na atualidade, mesmo porque os 
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alunos de hoje não são como os de ontem. Portanto, como estamos nós, professores e 

instituições, que nascemos antes? 

Deve-se observar que o indivíduo que produz uma argumentação interna e, 

consequentemente, tem posturas mais ativas, terá mais responsabilidade no processo 

educacional, de maneira geral. Por conseguinte, terá maiores condições de intervir 

produtivamente no meio social em que vive. Portanto, é preciso que saibamos como conduzir 

o processo educacional na intenção de capacitar, cada vez mais, cidadãos críticos e 

formadores de opinião em nossa sociedade. 

 

TABELA 4 - Proporção de Indivíduos que usam a Internet para Educação 

 
Fonte: Pesquisa sobre o uso das TCIs no Brasil (2007, p.163). 
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Relacionando o uso dos computadores ao uso conjunto da internet, é possível, na 

tabela acima, obter algumas informações relevantes. Os indivíduos que compõem o topo da 

cadeia na educação, ou seja, os que estão cursando os ensinos médio ou universitário detêm a 

liderança do uso da internet para fins educativos. 

No que diz respeito à finalidade para o uso da internet, observamos que as atividades 

de pesquisa com o uso dessa ferramenta lideram o ranking. Nos educandos com grau de 

instrução fundamental, temos um índice de entrevistados de 71% de usuários; para os de nível 

médio, temos um índice de 67%; e, para os universitários, é de 84%. Esses são fatores 

consideráveis, que merecem a atenção de nossas instituições governamentais, de ensino, e dos 

educadores. 

Os dados utilizados nessa pesquisa são secundários, oriundos do levantamento anual 

feito pelo Comitê Gestor da internet no Brasil (CGI), através do Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil (CETIC). 

Estudos atuais feitos pelo CETIC comprovam que o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação vem crescendo. Tomando como referência o uso do computador e 

analisando a tabela abaixo, nota-se o alto percentual de uso diário no que se refere a área 

urbana, 59%.  Mas o percentual declina conforme o período de utilização, sendo de 3% o 

percentual dos usuários que acessam menos do que uma vez por mês, conforme pode ser 

observado na TAB. 6. 

 

TABELA 5 - Computador e Internet: Posse 
B3 - FREQUÊNCIA DE USO INDIVIDUAL DO COMPUTADOR 

Percentual sobre o total de usuários de computador 1  

Percentual (%) Diariamente Pelo menos uma 
vez por semana 

Pelo menos uma 
vez por mês 

Menos do que 
uma vez por mês 

TOTAL BRASIL 58 30 9 3 
URBANA 59 29 9 3 

ÁREA 
RURAL 39 44 10 7 

SUDESTE 60 28 9 3 
NORDESTE 51 35 9 5 

SUL 58 30 8 4 
NORTE 55 31 9 4 

REGIÕES DO PAÍS 

CENTRO-OESTE 61 28 9 2 
Masculino 60 28 8 4 

SEXO 
Feminino 55 32 9 3 

Analfabeto/Educação 
infantil 

34 47 13 6 

Fundamental 46 36 13 6 
Médio 59 30 9 3 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Superior 79 17 3 1 
De 10 a 15 anos 47 39 11 4 
De 16 a 24 anos 60 29 8 3 

FAIXA ETÁRIA 

De 25 a 34 anos 63 25 9 3 



63 
 

  

B3 - FREQUÊNCIA DE USO INDIVIDUAL DO COMPUTADOR 
Percentual sobre o total de usuários de computador 1  

Percentual (%) Diariamente Pelo menos uma 
vez por semana 

Pelo menos uma 
vez por mês 

Menos do que 
uma vez por mês 

De 35 a 44 anos 60 27 8 5 
De 45 anos ou mais 61 28 8 3 

Até R$465 33 43 16 8 
R$466-R$930 43 39 12 6 

R$931-R$1395 56 30 10 3 
R$1396-R$2325 68 25 5 1 
R$2326-R$4650 77 18 3 2 

RENDA FAMILIAR 

R$4651 ou mais 88 10 3 - 
A 85 13 2 - 
B 74 20 5 1 
C 53 33 10 4 

CLASSE SOCIAL 3 

DE 33 44 15 8 
Trabalhador 62 27 8 3 

Desempregado 53 32 12 3 SITUAÇÃO DE 
EMPREGO Não integra a população 

ativa 2 
50 35 11 4 

1 Base: 8.662 entrevistados que usaram o computador nos últimos três meses. Respostas estimuladas.  
2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa. 
3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de 
utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a 
uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E). 
Fonte: Pesquisa sobre o uso das TICs no Brasil (2009, p.15). 

 

Nota-se também que o percentual de uso dos computadores cresce conforme aumenta 

o grau de instrução formal dos indivíduos. Os entrevistados com grau superior de instrução 

que utilizam computadores todos os dias somaram um total de 79%, mas somente 1% com 

grau superior usa o equipamento menos de uma vez por mês. Com relação aos de menor grau 

de instrução, dos analfabetos ou dos com educação infantil, 34% utilizam o computador todos 

os dias e 6% usam o equipamento menos de uma vez por mês. Esses dados se referem 

somente ao uso dos computadores, sem estabelecer os fins da utilização. 

Ainda sobre o uso dos computadores, porém analisando os dados levando em 

consideração as classes sociais, os percentuais chamam a atenção. Quanto mais alta a classe 

social, maior é a frequência e percentual de uso. Conforme decresce a classe social, decresce 

também a frequência e percentual de usuários, como observado em outras fontes e análises. 

Dos indivíduos pertencentes à classe A, 85% dos que responderam ao questionário fazem uso 

do computador todos os dias; já em relação ao período de menos de uma vez por mês, o valor 

não foi computado, podendo ser considerado inferior a um (1) indivíduo. Já para os 

indivíduos considerados pertencentes às classes D e E, somente 33% fazem uso do 

computador todos os dias, e 8% usam o equipamento menos de uma vez por mês.  

Apesar dos números, considerando a condição de aquisição de computadores e uso da 

internet, em 2009 houve um crescimento considerável de 8% em relação ao ano de 2008. E, 

no que se refere aos computadores, em relação ao crescimento da internet, o percentual é de 
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7% para o mesmo período, o que representa os maiores índices de crescimento da pesquisa, 

desde seu início, em 2005, conforme expresso no GRAF. 1. 

 

 
GRÁFICO  1 - Computador e Internet: Posse 

Fonte: Pesquisa sobre o uso das TICs no Brasil (2009, p.15). 

 

Na TAB. 6, abaixo, estão dados referentes ao uso da internet para busca de 

informações e serviços. Dentre as informações e serviços, tem-se: diversão e entretenimento, 

bens e serviços, saúde ou serviços relacionados, enviar currículos, viagens ou quaisquer outras 

informações. Independente da informação, nota-se que há um percentual relativamente bom 

sobre o uso das tecnologias utilizadas nas atividades. O maior percentual geral foi do uso da 

internet para fins de diversão e entretenimento, com um percentual de 60%, o que também 

ocorre com o público de classe A, pois tem um total de 77% de acesso a internet para esse 

fim, conforme a TAB. 6. 

 

TABELA 6 - Atividades Desenvolvidas na Internet – Busca de Informações e Serviços Online. 
C9 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE 

Percentual sobre o total de usuários de Internet 1  

Percentual (%) 

Procurar 
informações 

sobre diversão e 
entretenimento 

Procurar 
informações 
sobre bens e 

serviços 

Procurar 
informações 
relacionadas 
à saúde ou a 
serviços de 

saúde 

Buscar 
emprego/enviar 

currículo 

Procurar 
informações  

sobre viagens 
e 

acomodações 

Procurar 
outras 

informações 

TOTAL ÁREA URBANA 60 50 33 29 23 5 
SUDESTE 59 50 33 33 25 6 

NORDESTE 61 44 28 27 16 5 
SUL 64 56 33 20 24 4 

NORTE 57 46 38 27 21 5 
REGIÕES 
DO PAÍS 

CENTRO-
OESTE 

63 54 39 26 26 5 

SEXO Masculino 63 52 30 29 25 4 
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Feminino 57 48 36 29 21 6 
Analfabeto/ 
Educação 

infantil 
49 20 9 5 5 2 

Fundamental 55 29 16 13 10 4 
Médio 60 53 33 35 23 6 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Superior 68 72 54 40 39 7 
De 10 a 15 

anos 
58 17 10 5 6 5 

De 16 a 24 
anos 

68 50 32 37 23 4 

De 25 a 34 
anos 

59 64 42 41 28 6 

De 35 a 44 
anos 

53 67 43 29 34 8 

De 45 a 59 
anos 

52 65 49 22 35 5 

FAIXA 
ETÁRIA 

De 60 anos ou 
mais 

46 63 54 11 32 11 

Até R$415 49 31 15 20 6 5 
R$416-R$830 55 36 21 25 12 5 

R$831-R$1245 60 48 32 28 17 6 
R$1246-
R$2075 

65 57 38 33 26 7 

R$2076-
R$4150 

64 66 50 34 38 4 

RENDA 
FAMILIAR 

R$4151 ou 
mais 

74 68 51 35 53 5 

A 77 76 61 28 51 5 
B 65 62 43 34 37 6 
C 58 46 29 28 17 6 

CLASSE 
SOCIAL3  

D E 55 33 17 21 8 3 
Trabalhador 61 60 39 35 28 5 

Desempregado 60 42 29 44 22 5 SITUAÇÃO 
DE 

EMPREGO 
Não integra a 

população 
ativa2 

58 29 21 14 12 6 

1 Base: 8.207 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de 
Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas. Entrevistas realizadas em área urbana.  
2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa. 
3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de 
utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a 
uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E). 
Fonte: NIC.br – set./nov. 2008. 
 

No que se refere ao processo educacional, confirmando o que já afirmado acima, o uso 

das TICs está se tornando cada vez mais presente. No item referente à internet, uma das 

ferramentas tecnológicas, a proporção de indivíduos que a utilizam para fins educacionais é 

considerável: 72% dos que responderam a pesquisa afirmaram utilizar a internet com fins 

educacionais. 82% dos pesquisados com nível educacional superior também afirmaram usar 

tal ferramenta para os mesmos fins. Essa análise também remete aos representantes da classe 

A, que somam 81% do total de participantes da pesquisa. 
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TABELA 7 - Proporção de indivíduos que usam a internet para educação 
C14 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS QUE USAM A INTERNET PARA EDUCAÇÃO 

Percentual sobre o total de usuários de Internet 1 
Percentual (%) Sim Não 

TOTAL ÁREA URBANA 72 28 
SUDESTE 70 30 
NORDESTE 77 23 
SUL 62 38 
NORTE 85 15 

REGIÕES DO PAÍS 

CENTRO-OESTE 77 23 
Masculino 69 31 

SEXO 
Feminino 74 26 
Analfabeto/ Educação infantil 63 37 
Fundamental 70 30 
Médio 67 33 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

Superior 82 18 
De 10 a 15 anos 87 13 
De 16 a 24 anos 75 25 
De 25 a 34 anos 66 34 
De 35 a 44 anos 63 37 
De 45 a 59 anos 48 52 

FAIXA ETÁRIA 

De 60 anos ou mais 25 75 
Até R$415 66 34 
R$416-R$830 72 28 
R$831-R$1245 69 31 
R$1246-R$2075 70 30 
R$2076-R$4150 74 26 

RENDA FAMILIAR 

R$4151 ou mais 78 22 
A 81 19 
B 70 30 
C 72 28 

CLASSE SOCIAL3 

D E 72 28 
Trabalhador 68 32 
Desempregado 68 32 SITUAÇÃO DE EMPREGO 
Não integra a população ativa2 79 21 

1 Base: 8.207 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de 
Internet). Entrevistas realizadas em área urbana.  
2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa. 
3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de 
utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a 
uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E). 
Fonte: NIC.br – set./nov. 2008. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O estudo desenvolvido pretendeu identificar e analisar como ocorre a gestão da 

inovação em práticas educacionais com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

sob o ponto de vista de educadores. Mais especificamente, pretendeu-se identificar o uso de 

TICs sob as dimensões: pessoal (postura), capacitação informática, opinião (pessoal), 

institucional, didático-pedagógica e expectativas futuras, bem como analisar e comparar as 

percepções de professores e gestores sobre inovação em práticas educacionais com uso de 

TICs. 

Para a implementação da pesquisa, foram utilizados dois grupos de questionários: um 

destinado aos professores (Apêndice A) e gestores; outro, estruturado, destinado aos gestores 

da escola (Apêndice B). 

Inicialmente, foi elaborada uma tabela que orientasse a elaboração do questionário 

com base no modelo desenvolvido e validado por Brauer (2008), a ser aplicado aos 

professores com base nas referências trabalhadas nessa pesquisa. 

 

 

5.1 Dados Gerais 

 

 

Os dados apresentados referem-se à coleta de dados da pesquisa, denominada de 1ª 

fase, que teve como população de pesquisa os professores e gestores. Trata-se de resultados 

obtidos por meio de questionário estruturado, de escala intervalar de 5 pontos (de Discordo 

totalmente até Concordo totalmente), adaptado do modelo de Brauer (2008), composto de 36 

questões divididas em 6 blocos. 

Foram considerados, para fins de análise de dados, 10 questionários válidos de um 

somatório de 16 questionários recolhidos, do total de 30, que foram disponibilizados para 

serem aplicados.  

 No que se refere à análise demográfica, conforme TAB. 8, quanto ao gênero, os 

respondentes são do sexo masculino (70%) e do sexo feminino (30%). 

No tocante à faixa etária, 30% dos respondentes têm entre 21 e 30 anos; outros 30% 

têm entre 31 e 40 anos, somando a maioria dos respondentes. Dos restantes, 20% estão entre 

41 e 50 anos; os outros 20%, entre 51 e 60 anos. 
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Na divisão por áreas de formação, 20% são da área de ciências exatas; 20%, da área 

biológica; a maioria, 60%, é de representantes das áreas humanas, conforme TAB. 8. 

 

TABELA 8 - Dados Gerais 
Dados Categorias Total Percentual 

Masculino 7 70% 
Sexo 

Feminino 3 30% 
entre 21 e 30 anos. 3 30% 

entre 31 e 40 anos. 3 30% 
entre 41 e 50 anos. 2 20% 

Idade 

entre 51 e 60 anos. 2 20% 
Exatas 2 20% 
Biológicas 2 20% Formação 

Humanas 6 60% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 

5.2 Quanto ao uso de TICs 

 

 

A análise referente ao uso das TICs se deu com base em seis perfis, denominados de 

dimensões, que foram organizadas da seguinte forma: pessoal, capacitação informática, 

opinião, institucional, didático-pedagógicas e expectativas futuras. 

 

 

5.2.1 Dimensão pessoal 

 

 

Quanto à dimensão pessoal, um dos objetivos específicos desta dissertação, objetivou-

se acessar informações referentes ao perfil pessoal de cada professor e seu interesse em 

relação ao uso de computadores. 

Dos questionários considerados válidos, 80% dos respondentes discordaram 

totalmente na questão Q1.1, que continha a seguinte afirmativa: Não tenho interesse em 

relação à informática. 10 % dos representantes responderam que concordaram totalmente e 

10% discordaram parcialmente. No Q1.2, referente à questão Prefiro estudar com o auxílio 

de computador, 50% concordaram totalmente; sendo que nenhum discordou totalmente; 20% 

concordaram parcialmente, 20% ficaram indecisos e somente 10% discordaram parcialmente. 
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Quando indagados sobre a disciplina pessoal, Q1.3, 50% dos respondentes concordaram 

totalmente em serem disciplinados; 40% concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos e 

nenhum discordou totalmente. Sobre o gosto pelos computadores, Q1.4, 60% dos 

respondentes concordaram totalmente; e os outros 40% concordaram parcialmente. No Q1.5, 

que se refere ao perfil do pesquisador, 20% discordaram totalmente; 40% discordaram 

parcialmente; 10% ficaram indecisos; e 30% concordaram parcialmente em serem mais 

conservadores. Na última questão, Q1.6, 60% dos respondentes concordaram totalmente sobre 

a facilidade em usar computadores; os 40% restantes concordaram parcialmente, conforme 

pode-se verificar na TAB. 9. 

 

TABELA 9 - Dimensão Pessoal 

 Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 

Disc. Totalmente. 8 0 0 0 2 0 
Disc. Parcialmente. 1 1 0 0 4 0 

Indeciso 0 2 1 0 1 0 
Conc. Parcialmente. 0 2 4 4 3 4 
Conc. Totalmente. 1 5 5 6 0 6 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
Q1.1 Não tenho interesse em relação a informática. Q1.2 Prefiro estudar com o auxílio de computador. Q1.3 Sou disciplinado (a). Q1.4 
Gosto de utilizar computadores. Q1.5 Tenho um perfil mais conservador. Q 1.6 Tenho facilidade em usar computadores. 

 

Pode-se perceber, portanto, que houve uma aproximação das premissas feitas por 

Arruda (2004), em que se reforça o uso das novas tecnologias pelos professores e sua 

atualização metodológica. Observa-se também, em Lévy (1999, 2006) e Arruda (2004), que 

com o acesso tecnológico amplia-se a atuação do indivíduo e a amplitude das informações 

acessadas. Passa-se da atuação de uma inteligência individual para uma inteligência mais 

ampla, a coletiva, o que propicia maior sinergia entre competências, devido ao acesso 

tecnológico, adequação metodológica ao perfil contemporâneo e produção do conhecimento, 

que prime pela troca de saberes e em que o professor passe, de simples difusor de 

conhecimentos, a patrocinador de aprendizagens e a incentivador da autonomia de 

pensamento rumo à emancipação do indivíduo. 

Perante a análise de dados acima, levanta-se a seguinte questão: Esse pode ser 

somente um perfil de educadores de ensino médio e fundamental em escolas públicas no 

contexto pesquisado ou pode ser ampliado de maneira geral ao ensino brasileiro? 
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5.1.2 Dimensão Capacitação em Informática 

 

Na análise sobre a capacitação em informática, objetivou-se a coleta de dados 

observando a desenvoltura, ou seja: conhecimentos, experiências, habilidades de um educador 

em relação às TICs e à frequência de utilização de computadores e seus periféricos. 

Como pode ser observado no TAB. 10, 60% dos respondentes concordaram totalmente 

na questão Q2.1, referente à destreza de uso da internet; 30% concordaram parcialmente; e 

10% ficaram indecisos. Na Q2.2, 30% concordaram totalmente; 30% concordaram 

parcialmente. Dos 40% restantes, 20% discordaram parcialmente e os outros 20% 

discordaram totalmente sobre a utilização de redes sociais. Em Q2.3, onde os respondentes 

foram indagados sobre a utilização de ferramentas básicas com desenvoltura, 40% 

concordaram totalmente; outros 40% concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; e 

10% discordaram parcialmente. Na questão Q2.4, sobre a utilização de e-mails, 100% 

respondentes concordaram totalmente. Na Q2.5, sobre a utilização de periféricos, 60% 

concordaram totalmente; 40% concordaram parcialmente. Quando questionados sobre 

softwares pedagógicos, Q2.6, 60% concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; 20% 

discordaram totalmente; e 10% discordaram totalmente, como se vê na  TAB. 10. 

 

TABELA 10 - Dimensão Capacitação em Informática 

 Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 

Disc. Totalm. 0 2 0 0 0 1 
Disc. Parc. 0 2 1 0 0 2 
Indeciso 1 0 1 0 0 1 

Conc. Parcialm. 3 3 4 0 4 6 
Conc. Totalm. 6 3 4 10 6 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Q2.1 Utilizo a internet com destreza. Q2.2 Utilizo redes sociais. (Orkut, Facebook, etc.). Q2.3 Utilizo ferramentas básicas com desenvoltura 
(Word, Excel, Powerpoint) Q2.4 Utilizo e-mails. Q2.5 Utilizo periféricos com destreza (Scanners, Câmeras, Projetores). Q2.6 Utilizo 
softwares pedagógicos relacionados a minha disciplina frequentemente. 
 

 

Conforme pode ser observado, houve uma culminância de informações entre os dados 

pesquisados e o que propõe Miranda (2005) sobre a importância da habilidade de uso das 

TICs, bem como o que propõe Castells (2003) sobre a importância das sociedades em rede, 

considerando os prós e contras de quaisquer ambientes de relações sociais. Ressalta-se, nesse 

caso, observando-se o confirmado pelos números contidos nos dados da pesquisa, a 

necessidade de se preparar continuamente os professores para o uso da internet. Nesse caso, 

os índices são satisfatórios no que se refere ao uso da internet. Confirma-se a tese de que há 



71 
 

  

de se ter, por parte dos educadores, um maior domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos, pressupostos na produção da educação moderna, para que os educandos possam  

também ser instrumentalizados em tais áreas, conforme Brasil (1996). 

 

5.1.3 Dimensão Opinião (pessoal) 

 

 

No que foi denominado de dimensão pessoal, objetivou-se a coleta de informações 

concernentes ao aspecto pessoal de cada respondente da pesquisa, em relação ao grau em que 

um educador acredita que o uso do computador poderá auxiliá-lo. 

Na questão Q3.1, que objetivou explorar a relação de utilidade do computador ao 

trabalho docente, 70% dos respondentes concordaram totalmente; os 30% restantes 

concordaram parcialmente. Na questão Q3.2, 30% discordaram totalmente; 30% discordaram 

parcialmente; outros 30% concordaram parcialmente; e 10% concordaram totalmente no que 

se refere ao trabalho do professor e utilização do computador. Na Q3.3, referente aos aspectos 

inovadores gerados pelo uso das TICs, 60% concordaram totalmente com essa questão e os 

40% restantes concordaram parcialmente. A questão Q3.4 demonstrou uma maior divergência 

de opiniões no que se refere ao aumento de oportunidades profissionais, devido ao uso do 

computador: 40% dos respondentes concordaram totalmente com essa questão; 30% 

concordaram parcialmente; 10% se mostraram indecisos; e 20% discordaram totalmente. No 

que se refere à formação tecnológica continuada de professores, questão Q3.5, 10% 

concordaram totalmente, 20% discordaram parcialmente e 70% discordaram parcialmente. Na 

questão Q3.6, referente à qualidade de trabalho apresentada e sua relação com o uso dos 

computadores, 40% concordaram totalmente; 50% concordaram parcialmente; e 10% são 

indecisos em relação a essa questão, conforme pode ser analisado na TAB. 11. 

 

TABELA 11 - Dimensão Opinião (pessoal) 

  Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 

Disc. Totalm. 0 3 0 2 7 0 
Disc. Parc. 0 3 0 0 2 0 
Indeciso 0 0 0 1 0 1 

Conc. Parcialm. 3 3 4 3 0 5 
Conc. Totalm. 7 1 6 4 1 4 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
Q3.1 Considero o computador útil para o meu trabalho. Q3.2 Utilizar o computador como ferramenta de ensino implica muito trabalho ao 
professor. Q3.3 O computador amplia, inova e qualifica minhas atividades como professor. Q3.4 O uso do computador aumentou minhas 
oportunidades profissionais. Q3.5 Sou contra a introdução do uso de computadores na formação de professores. Q3.6 O computador permitiu 
aumentar a qualidade do meu trabalho. 
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 Os dados da pesquisa, de maneira geral, concordam com o que afirmam Arruda 

(2004), Lévy (2006) e Tigre (2006), no que tange ao bom uso dos computadores para a 

melhoria e inovação em relação à formação e trabalho docente.  

 

5.1.4 Dimensão Institucional 
 
 

Na análise sob o prisma da dimensão institucional, objetivou-se averiguar a percepção 

do educador em relação à instituição e ao grupo com os quais trabalha, levando em 

consideração as influências possíveis, do ponto de vista institucional e das relações 

profissionais. 

Na primeira questão, Q4.1, que trata da influências das relações de trabalho em 

relação ao uso do computador, 20% concordaram totalmente; 20% concordaram parcialmente; 

30% ficaram indecisos; 10% discordaram parcialmente; e 20% discordaram totalmente. Na 

Q4.2, referente à disponibilidade tecnológica institucional; 40% concordaram parcialmente 

sobre a disponibilidade de laboratórios de informática para o exercício do trabalho docente; 

20% discordaram parcialmente; e 40% discordaram totalmente. Q4.3 refere-se à formação de 

educadores em TICs: 10% ficaram indecisos; 10% discordaram parcialmente; e 80% 

discordaram totalmente. Sobre o suporte ao uso das TICs, Q4.4, 20% ficaram indecisos; 10% 

discordaram parcialmente; e 70% discordaram totalmente sobre a questão. Na questão Q4.5, 

que explora a postura dos gestores escolares em relação ao uso do computador, 20% 

concordaram totalmente; 10% concordaram parcialmente; 30% ficaram indecisos; 30% 

discordaram parcialmente; e 10% discordaram totalmente. Na relação sobre o suporte 

pedagógico e o uso de softwares educacionais, Q4.6, 30% se mostraram indecisos; 20% 

discordaram parcialmente; e 30% afirmaram discordar totalmente, conforme pode ser 

analisado na TAB. 12. 

 

TABELA 12 - Dimensão Institucional 

  Q4.1 Q4.2 Q4.3 Q4.4 Q4.5 Q4.6 

Disc. Totalm. 2 4 8 7 1 5 
Disc. Parc. 1 2 1 1 3 2 
Indeciso 3 0 1 2 3 3 

Conc. Parcialm. 2 4 0 0 1 0 
Conc. Totalm. 2 0 0 0 2 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Q4.1 Meus colegas de trabalho acham que eu deveria usar computador. Q4.2 Conto com estrutura institucional de laboratórios disponível 
para o uso do computador. Q4.3 Recebo treinamentos constantes para uso de ferramentas de informática. Q4.4 Tenho sempre uma pessoa 
disponível para dar suporte quando preciso. Q4.5 Dirigentes da instituição em que trabalho incentivam o uso de computador. Q4.6 Conto 
com suporte pedagógico no auxílio de softwares educacionais. 

 

 No que se refere ao âmbito institucional, as percepções da realidade concordam com o 

previsto em Brasil (1996, 2000) sobre uma melhor organização estrutural didático-

pedagógica, no que se refere ao uso das TICs na educação. Torna-se, portanto, iminente que 

se reverta o quadro educacional atual, tornando-o mais favorável ao uso dessas tecnologias, 

bem como se considere o que afirma Castells (2003) sobre a formação de professores no 

ambiente tecnológico. 

 

 

5.1.5 Dimensão Didático Pedagógica  
 
 

Nesta dimensão de análise de dados, objetivou-se analisar a percepção do educador em 

relação ao uso do computador sob o ponto de vista didático-pedagógico. 

Na questão proposta em Q5.1, 40% dos respondentes concordaram totalmente; 10% 

concordaram parcialmente; outros 40% se mostraram indecisos; e 10% discordaram 

parcialmente em relação à percepção de maior interação entre os alunos quando há uso de 

computadores em suas atividades. Em relação aos fatores: uso de computadores e dispersão 

dos alunos, questão Q5.2, 20% concordaram totalmente com essa ocorrência; 10% 

concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; 30% discordaram parcialmente; e 30% 

discordaram totalmente. Quando levantada a questão referente ao acompanhamento das 

atividades exercida por alunos pelos professores, Q5.3, não houve concordância total com 

essa questão e somente 30% concordaram parcialmente; 30% ficaram indecisos; 10% 

discordaram parcialmente; e 30% discordaram totalmente. Esse, talvez, um grande 

levantamento dessa pesquisa. Os dados podem ser analisados na TAB. 13. 

 

TABELA 13 - Dimensão Didático Pedagógica 

  Q5.1 Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5 Q5.6 

Disc. Totalm. 0 3 3 0 0 4 
Disc. Parc. 1 3 1 1 1 2 
Indeciso 4 1 3 1 0 3 
Conc. Parcialm. 1 1 3 6 5 0 
Conc. Totalm. 4 2 0 2 4 1 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Q5.1 Ao usar o computador em minhas atividades docentes percebo maior interação entre os alunos. Q5.2 Com o uso dos computadores os 
alunos tendem a dispersar e perder o foco principal da aula. Q5.3 Monitoro e oriento sempre as atividades com uso de computadores. Q5.4 
As aulas ficaram mais dinâmicas com a inserção do computador. Q5.5 Incentivo meus alunos a fazerem pesquisas em ambientes virtuais. 
Q5.6 Ao inserir o uso do computador em minhas atividades docentes não percebo alteração alguma. 

 

 No quesito uso de computadores para atividades docentes, falta por parte dos 

professores mais qualificação para melhor explorar o uso tecnológico, conforme previsto em 

Brasil (1996), que prevê a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

 

 

5.1.6 Expectativas Futuras 

 

 

Sobre as expectativas futuras, a intenção foi levantar informação sobre a percepção 

dos educadores em relação à utilização futura das TICs no âmbito educacional. 

Na questão Q6.1, 60% responderam concordar totalmente em relação à continuidade 

de uso dos computadores em suas atividades docentes; 30% concordaram parcialmente; 10% 

se mostraram indecisos, não havendo qualquer manifestação de discordância parcial ou total. 

Em Q6.2, que analisa a opinião dos educadores sobre a preocupação do uso de computadores 

em atividades educacionais, não houve concordância total com a questão: 10% concordaram 

parcialmente; 10% se mostraram indecisos; outros 10% discordaram dessa questão 

parcialmente; e 70% discordaram totalmente. Na Q6.3, referente ao conhecimento a médio 

prazo sobre computadores para o exercício docente, 70% dos educadores concordaram 

totalmente com essa questão; 20% concordaram parcialmente; 10% se manifestaram 

indecisos, não havendo discordância parcial ou total. Ao recomendar o uso de computadores 

aos colegas de trabalho, questão Q6.4, 50% concordaram totalmente com a proposta e 50% 

concordaram parcialmente. A questão Q6.5 trata curiosamente do mito de que os 

computadores substituirão os professores no futuro: 10% dos educadores concordaram 

totalmente com essa questão; 10% concordaram parcialmente; 20% discordaram 

parcialmente; e 60% discordaram totalmente, não havendo indecisos. Essa, provavelmente, 

seja uma informação que respalde questões abordadas no corpo dessa pesquisa. No que se 

refere à otimização do processo de ensino aprendizagem, Q6.6, 30% concordaram totalmente 

com a questão; 60% concordaram parcialmente; e 10% se mostraram indecisos, não havendo 

discordância parcial ou total, conforme pode ser observado na TAB. 14, abaixo. 
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TABELA 14 - Expectativas Futuras 

  Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4 Q6.5 Q6.6 

Disc. Totalmente 0 7 0 0 6 0 
Disc. Parcialmente 0 1 0 0 2 0 
Indeciso 1 1 1 0 0 1 
Conc. Parcialmente 3 1 2 5 1 6 
Conc. Totalmente 6 0 7 5 1 3 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
Q6.1 Pretendo continuar fazendo uso de computador em minhas atividades educacionais. Q6.2 O uso de computadores em atividades 
educacionais me preocupa. Q6.3 O conhecimento sobre computadores será necessário para o exercício docente em um futuro próximo. Q6.4 
Recomendo aos meus colegas o uso de computadores. Q6.5 Os computadores substituirão os professores no futuro. Q6.6 O uso de 
computadores está favorecendo, cada vez mais, o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

5.3 Gestores e professores  
 
 

A coleta de dados da segunda fase da pesquisa constou de um questionário 

estruturado, que foi aplicado a um dos gestores da escola, conforme roteiro no Apêndice B. 

 

Questionário: Roteiro de Entrevista ao Gestor 

1. Qual a sua opinião sobre o uso das TICs na educação como ferramenta metodológica? 
2. Como se dá essa prática na escola pública? 
3. Que pontos podem ser considerados positivos e negativos em relação a essa prática? 
4. Que estrutura é oferecida aos professores para o desenvolvimento de um bom trabalho 

das TICs com seus alunos? 
5. Os professores recebem apoio didático-pedagógico para o desenvolvimento de suas 

atividades educacionais? 
6. Qual a sua opinião sobre o futuro a ser vislumbrado sobre o uso das TICs e a educação 

pública? 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Quando se questionou o gestor sobre o uso das TICs na educação, como ferramenta 

metodológica, ressaltam-se alguns pontos sobre as dimensões 1 e 2. Quanto à importância do 

uso frente a uma expectativa positiva, por parte dos professores que dizem preferir o uso de 

tecnologias, tem-se uma divergência na fala da direção, indicando que os professores ainda 

não têm o hábito de levar os alunos ao laboratório que deveria ser ambiente de estudo dos 

alunos: 

 

[...] Agora a gente está usando esse laboratório, apesar de ainda não ser dos 
professores, por que na verdade o objetivo é o seguinte: o professor sair da sala de 
aula, levar os alunos e explorar a questão do computador, da internet, toda essa 
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questão tecnológica na sala de aula..., eles ainda não fazem isso, é uma falta hábito, 
a gente está começando [...]  (Gestor) 

 
Isto diverge do proposto por Lévy (1999, p. 170), que afirma que: “Alguns 

dispositivos informatizados de aprendizagem em grupo são especialmente concebidos para o 

compartilhamento de diversos bancos de dados e o uso de conferências e correios 

eletrônicos”. 

Quanto à dimensão 2, pode-se ressaltar que a percepção sobre o uso das TICs foi 

positiva, esboçando-se, por parte do gestor, a necessidade de implementação do hábito, o que, 

nesse caso, corrobora Lévy (2006), para quem as coletividades cognitivas se auto-organizam, 

se envolvem e se mantêm, transformando-se pelo envolvimento permanente dos indivíduos 

que as compõem. As técnicas de comunicação e de processamento das representações também 

desempenham, nelas, um papel igualmente essencial. E, acrescenta ainda Lévy, é preciso 

ampliar as coletividades cognitivas frente às outras técnicas, e mesmo frente a todos os 

elementos do universo físico que as ações humanas implicam (LÉVY, 2006, p. 144). 

Quando questionado sobre o uso das TICs na educação pública e suas práticas, o ponto 

chave é referente à dimensão 4, sobre as relações institucionais. Percebe-se que o principal 

ponto é a questão cultural. Há a disponibilidade financeira para ser empregada em tecnologia, 

bem como sua manutenção. Entretanto, falta uma cultura que absorva esse investimento. 

 

[...] Eu tava até colocando isso um dia que a escola pública, ela, tinha até mais 
favorecimento do que a particular. Por que se a gente verificar o que a gente recebe, 
o que a gente tem de equipamento, nós temos o que? Na base de trinta 
computadores, disponíveis pro aluno, né? E quando esse computador fica obsoleto a 
gente acaba trocando ele. Quer dizer, na rede pública, ele deveria ser muito mais 
utilizado do que na rede particular. (Gestor) 
 

Ainda acrescenta: 

 

E ainda é questão de cultura, é questão de cultura que os professores falam assim: eu 
tenho cuspe e giz. Isso me mata, e na verdade... tá aí, a internet tá aí, você pode 
explorar seu conteúdo o tempo inteiro. Mas ainda é uma falta... uma forma cultural 
de trabalhar isso na escola, e na escola pública, eu acho que ela está aí... ela está 
sendo para usar, quase todas as escolas, senão todas as escolas já tem, o que é um dó 
é que a maioria não se abre a... o laboratório de informática, então vai passando o 
tempo, os aparelhos vão ficando, né, fora de moda, fora de uso e vai se perdendo. 
Mas que a escola pública tem, ela tem uma abertura para essa questão de 
informatização. É muito grande. (Gestor) 

 

Tais afirmativas concordam com o proposto por Arruda (2004), de que a educação, 

por muito tempo, se pautou em princípios que a deixaram em um ponto de obsolescência, o 
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que não a favoreceu em sua atualização, fazendo com que tornasse incompatível com as 

tecnologias da atualidade. 

Essa postura diverge do que propõe Lévy (2006, p. 145), de que a instituição por si só 

é uma estrutura intelectual e, qualquer que seja, cabe a ela arrumar e ordenar onde exerce suas 

atividades constituintes e institucionais numa coletividade, de que os indivíduos apoiam-se 

sobre as ordens institucionais. Isso vale também para as tecnologias intelectuais. 

Observa-se, contudo, uma divergência entre as falas de gestores e professores, de 

acordo com dados da pesquisa e o foco proposto, contido na dimensão 1, que analisa a postura 

pessoal dos professores em relação às TICs. Segundo os dados, por interpretação, 90% dos 

respondentes disseram ter interesse em relação à informática, o que se confirma também com 

a análise dos dados de pesquisa que se referem à dimensão 5, em que, ao se depararem com a 

seguinte afirmativa, Utilizo a internet com destreza, 60% concordaram totalmente. Frente à 

questão Utilizo ferramentas básicas com desenvoltura (Word, Excel, Powerpoint), 40% 

afirmaram concordar totalmente e, em relação à indagação sobre a utilização de e-mails, 

100% dos respondentes concordaram totalmente. Porém, quando levados a refletir sobre a 

utilização de softwares pedagógicos relacionados à disciplina com que trabalham, não houve 

concordância total com a afirmativa. Essa análise demonstra uma fragilidade na utilização das 

TICs, no que tange à relação entre a disciplina trabalhada, aspectos pedagógicos institucionais 

e as TICs em geral. 

Sobre os pontos positivos e negativos em relação às praticas acima afirmadas, 

concernentes especificamente à dimensão 5, observa-se que há uma percepção muito positiva 

do todo que envolve o uso das TICs e as práticas pedagógicas. Sobre os pontos negativos, 

houve uma percepção de um assunto já levantado sobre as tecnologias: o uso inadequado de 

ferramentas para situações de educação.  

 

Ooo, é, positivo, todos, todos! Por que cê ta com uma dificuldade numa sala, num... 
num conteúdo, cê tem todo um mundo ali na sua frente pra você analisar, cê não tem 
que ficar buscando, na hora tá ali. Negativo, eu acho que a falta de disciplina que ta 
usando. Porque, na verdade, a gente tem essa forma de tecnologia, então ela tem que 
saber ser usada. 

 

Isso se confirma em opinião expressa por professores, quando frente à seguinte 

afirmativa: Monitoro e oriento sempre as atividades com uso de computadores. Não houve 

concordância alguma nesse ponto e 30% discordaram totalmente. 

Cabe ressaltar que, conforme afirmado na entrevista, não cabe às TICs suprir uma 

deficiência em sala de aula para “tirar” os alunos desse ambiente. Cabe afirmar a atuação 
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conjunta dos ambientes e das metodologias utilizadas ao favorecimento discente/docente no 

desenvolvimento do saber, ampliando-o, integrando o sujeito com o mundo e tornando-o um 

cidadão (CHARLOT, 2000). 

Entende-se que todo esse trabalho educacional ocorra de maneira mais adequada e 

satisfatória, atendendo as necessidades básicas educacionais. Procurou-se obter informações 

sobre o apoio aos professores no que se refere às questões didático-pedagógicas que envolvem 

o processo educacional. Notou-se, na opinião do gestor, que, apesar da grande prática em 

gestão educacional, baseada no tempo de trabalho, desde 1986, há um desconhecimento de 

causa em relação à realidade vivenciada na atual gestão, o que culminou em falta de apoio ao 

professor. Conforme afirmado: 

 

O, no momento nenhum. Nessa escola, né? É..., também eu cheguei agora, tem 
pouco tempo que eu tô na direção, é tem pouco tempo que a gente ta entrando e a 
nossa..., o nosso objetivo é... Porque, na verdade, o quê que acontece, a escola foi 
informatizada... 

 

Essa análise concorda com a opinião emitida pelos professores na coleta de dados da 

pesquisa, em que 60% dos respondentes discordaram total ou parcialmente em relação à 

seguinte afirmativa: Conto com estrutura institucional de laboratórios disponível para o uso 

do computador. Isso se confirmou com os resultados da afirmativa posterior: Recebo 

treinamentos constantes para uso de ferramentas de informática. Nesse caso, 80% dos 

respondentes discordaram totalmente; 10% discordaram parcialmente; e outros 10% se 

mostraram indecisos. 

O que deveria ser um apoio didático-pedagógico foi, momentaneamente, confundido 

com suporte técnico prático sobre as TICs. Entende-se que esse apoio deve acontecer para que 

se possa obter um todo coeso em relação ao uso das TICs. Porém, não se exime da 

responsabilidade didático-pedagógica pelo apoio técnico. Contrariamente, o apoio didático-

pedagógico torna-se ainda mais importante com o uso das tecnologias. 

Percebe-se que o uso tecnológico está, cada vez mais, inserido nas mais variadas 

estruturas, nesse caso, o suporte a estrutura administrativa: 

 

[...] Então, primeira coisa, você tem que assessorar primeiro é que o profissional 
tenha o material em mãos. Não adianta eu ficar dando meu curso e ele não tem o 
material. Então, qual que é a nossa intenção: que a escola tenha, pelo menos, uns 
cinco ou seis notebooks que fiquem aqui, à disposição de quem vai para a sala, você 
entendeu? Por quê? A frequência é feita eletronicamente, a..., o conteúdo também, 
ocorrência de aluno a gente coloca tudo no site pros pais poderem ter acesso a isso. 
Só que eu não posso cobrar uma coisa que a escola no momento ainda não, não tá 
dando condições de fazer. Então o objetivo é o seguinte: é, primeiro que eles tenham 
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esse material em mãos, e depois a gente já tá vendo, no caso dessa escola, é 
verificando que a gente pode arrumar um profissional pra que possa tirar dúvidas ou 
mesmo ensinar, uma coisa nesse sentido, por enquanto ainda não está sendo feito. 

 
 

Essa afirmativa não condiz com os dados colhidos da análise feita e a maioria das 

respostas obtidas pela pesquisa, quando frente à seguinte afirmativa: Dirigentes da instituição 

em que trabalho incentivam o uso de computador. Somente 20% dos respondentes 

concordaram totalmente. 

Torna-se pertinente acompanhar a instauração dessa nova estrutura e acompanhar o 

desenvolvimento, fornecendo os suportes necessários aos usuários para que se tenha uma boa 

adaptação ao novo funcionamento do processo. Mas não devem se contentar somente com 

essa etapa, pois não se entende que esse processo seja um fator primordial. Não se trata, nesse 

caso, do processo educacional, mas da estruturação administrativa. 

Sobre o futuro das TICs e a educação pública, especificamente relacionada à dimensão 

6 dessa pesquisa, percebeu-se uma dicotomia no processo. Houve uma expectativa positiva no 

que se refere ao acompanhamento da informação: a da atualização tecnológica, possibilitando 

ao indivíduo uma maior conexão com o mundo: 

 

[...] Agora em questão positiva, é que cê ta aí, cê tem que andar junto com a..., tá 
chegando, cê tem que acompanhar, não tem como cê ficar esperando, né? Não tem 
como, você falar... há, há..., na verdade você tem que colocar o positivo na frente de 
tudo. Que não tem como mudar, nós chegamos numa era que computador, celular, 
não tem como cê viver sem ele. A minha geração não tinha isso, agora eu não 
consigo, se eu conseguir... deixar o celular em casa eu tenho que buscá-lo, cê não 
consegue viver sem o “bichinho”, né, cê vai buscar correndo, nó..., ta faltando 
alguma coisa, é o celular, né? E não tem como você chegar em casa, cê você não 
trabalha acessando o computador, não tem como você chegar em casa, pode ser duas 
horas da manhã que você liga e quer saber se alguém te mandou alguma coisa, cê tá 
sempre ligado. Então assim, acho que pegar isso como aspecto positivo que cê tá 
ligado o tempo inteiro, acho que a questão de formação continuada mesmo, é uma 
formação com um profissional, eu tava falando o seguinte: que a escola pública, ela 
tem tudo pra ser muito melhor do que a escola particular, porque o que entra na 
escola, o que entra de tudo, de verbas de todo um processo, é... só que aí não 
valoriza o profissional, é aí que começam essas greves, por que, na verdade, 
ninguém discute o que não tem na escola, cê já viu fazer greve por que não tem o 
computador, não se discute pela questão física, não se discute. É sempre a 
valorização profissional, não pelo que a escola não está oferecendo que também foge 
ao nosso controle, por que quem faz o pagamento é a questão do governo, a escola 
oferece só que se você não tiver satisfeito financeiramente, cê não consegue 
acompanhar a tecnologia, não acompanha nada. 

 
O que mais chamou atenção foi o ponto negativo, que reflete bem a visão geral do 

aspecto tecnológico sobre a educação, a de que algum dia “o computador vai substituir o 

homem”, conforme a seguir: 
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[...] Por que na verdade a máquina..., o homem é muito fácil ser substituído pela 
máquina, isso é ponto, não tem que se discutir. É, é, é... eu acho que tem que saber 
conciliar as duas coisas, usar o homem com a tecnologia o que a gente não pode 
fazer é dispensar o homem pela tecnologia, eu acho que esse é um receio que eu 
vejo. Por que, de repente, essa educação a distancia que está aí, o governo tá 
apoiando e cada dia aumenta mais, você vê que a pessoa não tem noção de nada, ela 
chega lá apenas, liga... liga o computador lá e faz uma vídeo conferência e você fica 
lá com um profissional, então é isso que eu vejo como receio.” 

 

Esse ponto não concorda, em sua maioria, com a análise de dados colhidos pelos 

professores, em que 60% dos respondentes discordam de afirmativa a seguir: Os 

computadores substituirão os professores no futuro. Somente 10% concordaram totalmente 

com esse ponto, o que se confirmou na análise dos dados da seguinte afirmativa: O uso de 

computadores em atividades educacionais me preocupa. 70% dos respondentes discordaram 

totalmente dessa afirmativa. 

Nesse momento da entrevista, foi levantada uma questão não prevista anteriormente 

na elaboração do questionário: a questão da valorização profissional. Torna-se pertinente tal 

observação, pois se torna antagônico esperar que um profissional da educação cumpra sua 

função sem estar profissionalmente satisfeito, conforme pode ser observado: 

 

[...] só que aí não valoriza o profissional, é aí que começam essas greves, por que, na 
verdade, ninguém se discute o que não tem na escola, cê já viu fazer greve por que 
não tem o computador, não se discute pela questão física, não se discute. É  sempre a 
valorização profissional, não pelo que a escola não está oferecendo, que também 
foge ao nosso controle, por que quem faz o pagamento é a questão do governo, a 
escola oferece só que se você não tiver satisfeito financeiramente, cê não consegue 
acompanhar a tecnologia, não acompanha nada. 

 
 

Cabe o registro da informação e também ressaltar que esse não foi o foco principal 

dessa pesquisa, até porque o uso das novas tecnologias no processo educacional é um campo 

restrito para levantamento de dados e informações necessárias a uma avaliação mais 

abrangente. 

Por uma questão de direcionamento e objetivando explorar mais o conteúdo da 

entrevista concedida pelo gestor, inseriu-se uma nova pergunta não prevista no questionário, 

que se ateve ao aspecto de valorização do profissional, pois se percebeu que, no geral, trata-se 

de um fator que acomete a maioria da população docente: a sensação de desvalorização 

profissional, conforme pode ser observado: 

 

Eu acho que falta na escola pública é a valorização. É a valorização. Por que na 
verdade chega muito, chega verba pra tudo. A gente não pode... se eu falar com você 
que não chega eu vou tá mentindo, chega verba pra tudo, chega verba pros alunos ter 
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conforto, merenda escolar é... é uma... excelente, a verba que chega fica à autonomia 
nossa, a gente tá comprando, a escola serve assim... é almoço mesmo. O que não 
compra na minha casa, de marca, a escola compra..., um azeite espanhol, uma 
azeitona preta, uma coisa assim que a gente vai comprar, compra um vidro 
pequenininho e tal. Então, de repente, assim, o que tá faltando... o que eu vejo na 
escola pública é a valorização profissional mesmo, assim em questão do ganho, do 
dinheiro mesmo, porque... é o financeiro, eee... 

 

Conforme pode ser lido, não faltam verbas para a escola pública, o que surpreende as 

expectativas dessa pesquisa. Investimentos são feitos, em larga escala, para que sejam 

melhoradas as condições educacionais gerais. Cabe ressaltar que, quando se fala de educação, 

fala-se primeiramente dos sujeitos envolvidos: esses são os protagonistas desse processo. A 

estrutura tem a importância e seu lugar, mas não se trata do primordial. 

 

[…] nessa escola nós estamos com uma obra de seiscentos e dez mil reais. É, 
começou em março, dia 5 de abril, começou. Nós estamos com a previsão dela ficar 
até novembro. Mais assim, mudamos tudo, mudamos os banheiros, a cozinha, 
estamos mudando a estrutura daqui, vou aumentar a sala, então, assim, é uma 
mudança, assim, radical. Então tem... tem verba pra mexer no espaço físico, tem 
verba pra comprar material e tem verba... nós tivemos agora... o kit informática. Nós 
recebemos o kit informática, é..., né..., não tenho porque não falar, recebemos o kit 
informática, dez mil reais, pra comprar o “kit” informática. Não é prá comprar o 
computador pros alunos, é pra poder colocar nessa questão. Tem isso também... tem 
esse kit separado que nós temos que olhar e comprar, pra essa questão, então tem 
investimento pra informática sim, a tecnologia tá... tá muito voltada, então a gente 
tem que tá aproveitando, agora aproveita da forma que você achar que pode, né? 

 

Tal postura se coaduna com o que afirma Lévy (2006, p. 135): “a inteligência ou a 

cognição são o resultado de redes complexas onde interage um grande número de atores 

humanos, biológicos e técnicos”. Porém, não expressa a opinião total do grupo de professores 

entrevistados, frente à seguinte afirmativa: O uso de computadores está favorecendo, cada vez 

mais, o processo de ensino-aprendizagem. 60% dos professores discordaram totalmente dessa 

proposta. 

Essas foram algumas das relações principais passíveis de se estabelecer um paralelo 

entre elas. Vários outros paralelos poderiam ser traçados na intenção de se estabelecer 

relações entre novas ideias e práticas, entre as temáticas pesquisadas e seus benefícios à 

educação, o que poderá ser levantadas e pesquisadas em estudos futuros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa pretendeu analisar o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação e seu uso na educação por professores de ensinos fundamental e médio do 

ensino público. 

O tema do uso de tecnologias da informação e comunicação, foco principal desta 

dissertação, objetiva analisar aspectos sociais, especificamente na área educacional. Tal opção 

de pesquisa deve-se ao fato da necessidade de discussão acerca da gestão da inovação 

tecnológica na área educacional, assunto muitas vezes tratado pelas autoridades competentes, 

instituições de educação, bem como pelos profissionais de ensino, como, por exemplo, nos 

relatórios realizados anualmente, desde 2005, pela CGI.br. Compreende-se que o tema possui 

relevância no que tange à discussão e democratização da informação e de recursos 

tecnológicos para a população brasileira. 

A problemática dessa pesquisa envolveu basicamente as três temáticas pesquisadas: 

Gestão da Inovação, Tecnologias da Informação e Comunicação e, por fim, a base do 

trabalho, a educação. Logo, o problema proposto na pesquisa baseou-se na seguinte questão: 

Como ocorre a gestão da inovação em práticas educacionais por meio de Tecnologias de 

informação e comunicação na escola pública, sob o ponto de vista de educadores? 

Objetivou-se, de maneira geral, a identificação e análise de como ocorre a gestão da 

inovação em práticas educacionais por meio do uso de TICs em escola pública e, 

especificamente, pretendeu-se a identificação do uso de TICS sob as dimensões: pessoal 

(postura), capacitação informática, opinião (pessoal), institucional, didático-pedagógica e 

expectativas futuras, bem como a análise e comparação das percepções entre professores e 

gestores sobre inovação em  práticas educacionais com uso de TICs. 

O estudo realizado pautou-se em pesquisa descritiva baseada em estudo de caso de 

natureza qualitativa que se dividiu em duas fases: na primeira fase, fez-se a coleta primária de 

dados por meio de questionário estruturado, de escala intervalar de 5 pontos (de Discordo 

totalmente até Concordo totalmente) adaptado do modelo de Brauer (2008), e composto de 36 

questões, divididas em 6 blocos, que relacionam os seguintes tópicos:Questões Pessoais; 

Questões sobre Capacidade Informática; Questões sobre Opinião; Questões Institucionais; 

Questões Didático-pedagógico; Questões referentes a Expectativas futuras. 

A segunda fase da pesquisa contou com entrevista concedida pelo gestor da escola. O 

roteiro da entrevista foi concebido com base nas principais questões levantadas na primeira 



83 
 

  

fase; e o conceito de a matriz temática, cujo nome já indica que o conceito central é o tema, a 

partir do qual é possível se obter um feixe de relações, que pode ser apresentado através de 

uma palavra, uma frase ou resumo (MINAYO, 2003, 2005). 

Os resultados obtidos por meio de questionários foram, em sua maioria, ao encontro 

dos levantados no referencial teórico desse trabalho. 

No que se referiu à dimensão pessoal, 80% dos respondentes discordaram totalmente 

na questão Q1.1, referente ao desinteresse pela informática. 10% dos representantes 

responderam que concordaram totalmente e 10% discordaram parcialmente. No Q1.2, 

referente à preferência em estudar com o auxilio de computadores, 50% concordaram 

totalmente, sendo que nenhum discordou totalmente; 20% concordaram parcialmente; 20% 

ficaram indecisos; e somente 10% discordaram parcialmente. Quando indagados sobre a 

disciplina pessoal, Q1.3, 50% dos respondentes concordaram totalmente; 40% concordaram 

parcialmente; 10% ficaram indecisos e nenhum discordou totalmente. Sobre o gosto pelos 

computadores, Q1.4, 60% dos respondentes concordaram totalmente e os outros 40% 

concordaram parcialmente. No Q1.5, que se refere ao perfil do pesquisador, 20% discordaram 

totalmente; 40% discordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; e 30% concordaram 

parcialmente em serem mais conservadores. Na última questão, Q1.6, 60% dos respondentes 

concordaram totalmente sobre a facilidade em usar computadores; os 40% restantes 

concordaram parcialmente. Os resultados analisados sob o ponto de vista da dimensão 

proposta não apresentaram resultados surpreendentes em quaisquer das questões propostas, 

sendo previstos também nas referências nesse âmbito. A questão que maior divergência 

apresentou foi a Q1.5, Tenho um perfil mais conservador, o que também era esperado. 

Na análise sobre a dimensão capacitação em informática 60% dos respondentes 

concordaram totalmente na questão Q2.1, referente à destreza de uso da internet; 30% 

concordaram parcialmente; e 10% ficaram indecisos. Na Q2.2, 30% concordaram totalmente; 

30% concordaram parcialmente; dos 40% restantes, 20% discordaram parcialmente e os 

outros 20% discordaram totalmente sobre a utilização de redes sociais. Em Q2.3, onde os 

respondentes foram indagados sobre a utilização de ferramentas básicas com desenvoltura, 

40% concordaram totalmente; outros 40% concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; 

e 10% discordaram parcialmente. Na questão Q2.4, Sobre a utilização e e-mails, 100% 

respondentes concordaram totalmente. Na Q2.5, sobre a utilização de periféricos, 60% 

concordaram totalmente e 40% concordaram parcialmente. Quando questionados sobre 

softwares pedagógicos, Q2.6, 60% concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; 20% 

discordaram totalmente; e 10% discordaram totalmente. Os dados obtidos com o 
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levantamento da pesquisa foram, no geral, esperados. Um ponto a ser observado em relação às 

questões propostas é a Q2.5, sobre a utilização de softwares pedagógicos: não houve 

concordância total com essa questão por nenhum respondente. 

No que se refere à dimensão pessoal, na questão Q3.1, a qual objetiva explorar a 

relação de utilidade do computador ao trabalho docente, 70% dos respondentes concordaram 

totalmente; os 30% restantes concordaram parcialmente. Na questão Q3.2 30% discordaram 

totalmente, 30% discordaram parcialmente; outros 30% concordaram parcialmente; e 10% 

concordaram totalmente no que se refere ao trabalho do professor e utilização do computador. 

Na Q3.3, referente aos aspectos inovadores gerados pelo uso das TICs, 60% concordaram 

totalmente com essa questão e os 40% restantes concordaram parcialmente. A questão Q3.4 

demonstra uma maior divergência de opiniões no que se refere ao aumento de oportunidades 

profissionais devido ao uso do computador. 40% dos respondentes concordaram totalmente 

com essa questão; 30% concordaram parcialmente; 10% se mostraram indeciso; e 20% 

discordaram totalmente. No que se refere à formação tecnológica continuada de professores, 

questão Q3.5, 10% concordaram totalmente; 20% discordaram parcialmente; e 70% 

discordaram parcialmente. Na questão Q3.6, referente à qualidade de trabalho apresentada e 

sua relação com o uso dos computadores, 40% concordaram totalmente; 50% concordaram 

parcialmente; e 10% são indecisos em relação a essa questão. Nessa dimensão, chama-se a 

atenção para a questão Q3.2, a qual levanta a condição de que a utilização do computador 

como ferramenta de ensino implica muito trabalho para o professor. 40% dos respondentes 

concordaram parcial ou totalmente. Entretanto, na Q3.5, referente à introdução do uso dos 

computadores na formação docente, 80% concordaram total ou parcialmente com a questão 

proposta. 

Na análise sob o prisma da dimensão institucional, na questão Q4.1, em que se tratou 

da influências das relações de trabalho em relação ao uso do computador, 20% concordaram 

totalmente; 20% concordaram parcialmente; 30% ficaram indecisos; 10% discordaram 

parcialmente; e 20% discordaram totalmente. Na Q4.2, referente à disponibilidade tecnológica 

institucional, 40% concordaram parcialmente sobre a disponibilidade de laboratórios de 

informática para o exercício do trabalho docente; 20% discordaram parcialmente; e 40% 

discordaram totalmente. Q4.3 refere-se à formação de educadores em TICs: 10% ficaram 

indecisos; 10% discordaram parcialmente; e 80% discordaram totalmente. Sobre o suporte ao 

uso das TICs, Q4.4, 20% ficaram indecisos; 10% discordaram parcialmente; e 70% 

discordaram totalmente sobre a questão. Na questão Q4.5, em que se explora a postura dos 

gestores escolares em relação ao uso do computador, 20% concordaram totalmente; 10% 
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concordaram parcialmente; 30% ficaram indecisos; 30% discordaram parcialmente; e 10% 

discordaram totalmente. Na relação entre o suporte pedagógico e o uso de softwares 

educacionais, Q4.6, 30% se mostraram indecisos; 20% discordaram parcialmente; e 30% 

afirmaram discordar totalmente. Essa, certamente, a dimensão que causou maior impacto, 

apesar de o resultado ter sido previsto. Na análise desta dimensão, chama a atenção a questão 

Q4.2, Conto com estrutura institucional de laboratórios disponível para o uso do computador, 

em que 80% dos respondentes discordaram total ou parcialmente. Na Q4.3, outra questão que 

merece atenção, diz respeito ao treinamento recebido pelos professores em ferramentas de 

informática: 80% dos respondentes discordaram total ou parcialmente, não havendo qualquer 

concordância, parcial ou total, com a questão. A Q4.6, referente ao suporte pedagógico 

recebido pelos professores para auxiliá-los no uso de softwares educacionais, 70% dos 

respondentes discordam total ou parcialmente, não havendo concordância alguma com a 

questão. 

No que tange aos aspectos didático-pedagógicos, na questão proposta em Q5.1, 40% 

dos respondentes concordaram totalmente; 10% concordaram parcialmente; outros 40% se 

mostraram indecisos; e 10% discordaram parcialmente em relação à percepção de maior 

interação entre os alunos, quando há uso de computadores em suas atividades. Em relação ao 

uso de computadores e dispersão dos alunos, questão Q5.2, 20% concordaram totalmente com 

essa ocorrência, 10% concordaram parcialmente; 10% ficaram indecisos; 30% discordaram 

parcialmente; e 30% discordaram totalmente. Quando levantada a questão referente ao 

acompanhamento das atividades exercidas por alunos, pelos professores, Q5.3, não houve 

concordância total com essa questão e somente 30% concordaram parcialmente; 30% de 

indecisos; 10% discordaram parcialmente; e 30% discordaram totalmente. Essa, talvez, tenha 

sido um grande levantamento dessa pesquisa. Nesse caso, duas questões chamaram muito a 

atenção. Uma, a Q5.3, Monitoro e oriento sempre as atividades com uso de computadores. 

Nesse caso, não houve concordância total com a questão: somente 30% concordaram 

parcialmente. Faz-se entender que o computador, como ferramenta metodológica, pode estar 

sendo utilizado de maneira equivocada, podendo comprometer os resultados “esperados” 

pelos docentes. Não fosse a Q5.6, sobre a percepção dos professores em atividades com o uso 

de computadores, Ao inserir o uso do computador em minhas atividades docentes  não 

percebo alteração alguma, 60 dos respondentes discordam total ou parcialmente sobre a 

questão, mostrando que alguma alteração é percebida pelos docentes. 

Sobre as expectativas futuras, o assunto tratado na última dimensão a ser analisada, 

na questão Q6.1, 60% responderam concordar totalmente em relação à continuidade de uso 
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dos computadores em suas atividades docentes; 30% concordaram parcialmente; 10% se 

mostraram indecisos, não havendo qualquer manifestação seja de discordância parcial ou 

total. Em Q6.2, que analisa a opinião dos educadores sobre a preocupação do uso de 

computadores em atividades educacionais, não houve concordância total com a questão: 10% 

concordaram parcialmente; 10% se mostraram indecisos; outros 10% discordaram dessa 

questão parcialmente; e 70 discordaram totalmente. Na Q6.3, referente ao conhecimento a 

médio prazo sobre computadores para o exercício docente, 70% dos educadores concordaram 

totalmente com essa questão; 20% concordaram parcialmente; 10% se manifestaram 

indecisos, não havendo discordância parcial ou total. Ao recomendar o uso de computadores 

aos colegas de trabalho, questão Q6.4, 50% concordaram totalmente com a proposta e 50% 

concordaram parcialmente. A questão Q6.5 trata curiosamente do mito de que os 

computadores substituirão os professores no futuro: 10% dos educadores concordaram 

totalmente com essa questão; 10% concordaram parcialmente; 20% discordaram parcialmente 

e 60% discordaram totalmente, não havendo indecisos. Essa, provavelmente, seja uma 

informação que respalde questões abordadas no corpo dessa pesquisa. No que se refere à 

otimização do processo de ensino aprendizagem, Q6.6, 30% concordaram totalmente com a 

questão; 60% concordaram parcialmente; e 10% se mostraram indecisos, não havendo 

discordância parcial ou total. Uma questão chama a atenção, a Q6.5, Os computadores 

substituirão os professores no futuro: 20% dos respondentes concordam total ou parcialmente 

com a questão. 

Tendo em vista o estudo feito e a análise geral dos dados obtidos com a pesquisa, sob 

o ponto de vista dos educadores desta escola pública estadual pesquisada de ensino médio e 

fundamental, pode-se afirmar que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, em 

particular os computadores, fomenta a aprendizagem. 

 

 

6.1 Limitações e propostas de novos estudos 
 

 

Entende-se que algumas limitações, encontradas ao longo da dissertação, ultrapassam 

questões de escolha de método e procedimentos adotados. 

Inicialmente, evidencia-se o próprio limite das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Cabe ressaltar que a proposta dessa pesquisa, envolvendo as TICs, é a de abrir 
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e ampliar o uso dessas tecnologias a favor da educação, observando seus limites e adequações 

ao meio. Não se trata de exaltação tecnológica na condição de panaceia universal, que 

pretenda solucionar todos os percalços a serem superados no âmbito educacional. 

Pode-se ressaltar, também, que o atual momento em que se encontra a educação 

pública estadual, em infindáveis discussões junto ao governo de Minas Gerais, que 

culminaram em paralisações sucessivas, desde meados do ano de  2011, gerou várias 

adversidades no que se refere à pesquisa de campo e, principalmente, à coleta de dados. 

Embora tenha sido um condicionante negativo, sob diversos aspectos, percebe-se que 

a pesquisa foi realizada dentro do proposto, o que instiga novas reflexões, como: 

• A percepção sobre gestão da inovação em práticas educacionais por meio de 

TICs deve ser diferente entre escolas públicas e privadas? 

• O Estado de Minas Gerais investe em qualificação tecnológica apropriada aos 

professores e técnicos envolvidos no ambiente educacional? 

• Em que ponto as TICs auxiliam na melhoria de qualidade de trabalho do 

professor e da qualidade educacional? 
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ANEXOS 
 

Questionário original utilizado como base para esta pesquisa. 
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APÊNDICE A 
 

Questionário Criado para Pesquisa nesse Estudo de Caso 
 

 
 

Pesquisa: TICs e Educação 
Observando a legenda abaixo, marque um "X" na sua opinião sobre cada uma das frases a seguir. 
DT - Discordo Totalmente; DP - Discordo Parcialmente; I – Indeciso; CP - Concordo Parcialmente; CT - Concordo Totalmente 

Questionário 

1 DT DP I CP CT 

Não tenho interesse em relação a informática.           
Prefiro estudar com o auxílio de computador.           
Sou disciplinado (a).           
Gosto de utilizar computadores.           

Tenho um perfil mais conservador.           
Tenho facilidade em usar computadores.           
2 DT DP I CP CT 

Utilizo a internet com destreza.           
Utilizo redes sociais. (Orkut, Facebook, etc.)            
Utilizo ferramentas básicas com desenvoltura (Word, Excel, Powerpoint).           

Utilizo e-mails.           
Utilizo periféricos com destreza (Scanners, Câmeras, Projetores).           
Utilizo softwares pedagógicos relacionados a minha disciplina frequentemente.           
3 DT DP I CP CT 

Considero o computador útil para o meu trabalho.           
Utilizar o computador como ferramenta de ensino implica muito trabalho ao professor.           

O computador amplia, inova e qualifica minhas atividades como professor.           
O uso do computador aumentou minhas oportunidades profissionais.           
Sou contra a introdução do uso de computadores na formação de professores.           
O computador permitiu aumentar a qualidade do meu trabalho.           
4 DT DP I CP CT 

Meus colegas de trabalho acham que eu deveria usar computador.           

Conto com estrutura institucional de laboratórios disponível para o uso do computador.           
Recebo treinamentos constantes para uso de ferramentas de informática.           
Tenho sempre uma pessoa disponível para dar suporte quando preciso.           
Dirigentes da instituição em que trabalho incentivam o uso de computador.           
Conto com suporte pedagógico no auxílio de softwares educacionais.           
5 DT DP I CP CT 

Ao usar o computador em minhas atividades docentes percebo maior interação entre os alunos.           
Com o uso dos computadores os alunos tendem a dispersar e perder o foco principal da aula.           
Monitoro e oriento sempre as atividades com uso de computadores.           
As aulas ficaram mais dinâmicas com a inserção do computador.           
Incentivo meus alunos a fazerem pesquisas em ambientes virtuais.           
Ao inserir o uso do computador em minhas atividades docentes não percebo alteração alguma.           
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6 DT DP I CP CT 

Pretendo continuar fazendo uso de computador em minhas atividades educacionais.           

O uso de computadores em atividades educacionais me preocupa.           
O conhecimento sobre computadores será necessário para o exercício docente em um futuro próximo.           
Recomendo aos meus colegas o uso de computadores.           
Os computadores substituirão os professores no futuro.           
O uso de computadores está favorecendo, cada vez mais, o processo de ensino-aprendizagem.           
Sexo:      
(   ) Masculino   (   ) Feminino      
      
Idade:      
(   ) até 20 anos.      
(   ) entre 21 e 30 anos.      
(   ) entre 31 e 40 anos.      
(   ) entre 41 e 50 anos.      
(   ) entre 51 e 60 anos.      
(   ) mais de 60 anos.      
      
Qual a sua formação?:      
(   ) Exatas      
(   ) Biológicas      
(   ) Humanas      
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APÊNDICE B 
 

Questionário: Roteiro de Entrevista ao Gestor 
1 Qual a sua opinião sobre o uso das TICs na educação como ferramenta metodológica? 
2 Como se dá essa prática na escola pública? 
3 Que pontos podem ser considerados positivos e negativos em relação a essa prática? 
4 Que estrutura é oferecida aos professores para o desenvolvimento de um bom trabalho 

das TICs com seus alunos? 
5 Os professores recebem apoio didático-pedagógico para o desenvolvimento de suas 

atividades educacionais? 
6 Qual a sua opinião sobre o futuro a ser vislumbrado sobre o uso das TICs e a educação 

pública? 
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APÊNDICE C 
 

Qual a sua opinião sobre o uso das TICs na educação como ferramenta metodológica? 

Ela é de uma importância imensa, né? E a escola..., nós estamos agora com laboratório de 

informática que há um tempo atrás não se usava. Agora a gente está usando esse laboratório, 

apesar de ainda não ser dos professores, por que na verdade o objetivo é o seguinte: o 

professor sair da sala de aula, levar os alunos e explorar a questão do computador, da internet, 

toda essa questão tecnológica na sala de aula..., eles ainda não fazem isso, é uma falta hábito, 

a gente vai estar começando a... a... trabalhar, isso aí, mas até isso, eles começarem a ter essa 

formação essa ideia, nós já arrumamos um rapaz, que ta vindo aqui pelo menos pra começar 

ééé..., trabalhar com os meninos de 6ª ao, ao 8º ano, a gente já ta trabalhando com isso, fora 

com outra turma né? Para que eles possam ter uma noção do que é trabalhar essa questão. E a 

tecnologia pra nós da informática, ela é de uma importância fantástica, a escola está toda 

sendo informatizada, agente ta tentando colocar tudo dentro da informatização e, e, e, até os 

nossos diários agora são eletrônicos, as nossas chamadas já são feitas pelo computador 

mesmo, então a gente ta voltando toda a situação para isso, então é um... de grande valia, é 

muito importante pra nós. 

 

Como se dá essa prática na escola pública? 

Eu acho que...., eu não vejo muita diferença entre escola pública e particular, eu não vejo essa 

diferença. Eu tava até colocando isso um dia que a escola pública, ela, tinha até mais 

favorecimento do que a particular. Por que se a gente verificar o que a gente recebe, o que a 

gente tem de equipamento... nos temos o que? Na base de trinta computadores, disponível pro 

aluno, né? E quando esse computador fica obsoleto a gente acaba trocando ele. Quer dizer, na 

rede pública ele deveria ser muito mais utilizado do que na rede particular. E ainda é questão 

de cultura, é questão de cultura que os professores falam assim: eu tenho cuspe e giz. Isso me 

mata, e na verdade... tá aí, a internet ta aí, você pode explorar seu conteúdo o tempo inteiro. 

Mas ainda é uma falta... uma forma cultural de trabalhar isso na escola, e na escola pública, eu 

acho que ela está aí... ela está sendo para usar, quase todas as escolas, senão todas as escolas 

já tem, o que é um dó é que a maioria não se abre a... o laboratório de informática, então vai 

passando o tempo, os aparelhos vão ficando, né, fora de moda, fora de uso e vai se perdendo 

mas que a escola pública, ela tem uma abertura para essa questão de informatização é muito 

grande 
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Que pontos podem ser considerados positivos e negativos em relação a essa prática? 

Ooo, é, positivo, todos, todos! Por que cê ta com uma dificuldade numa sala, num..., num 

conteúdo, cê tem todo um mundo ali na sua frente pra você analisar, cê não tem que ficar 

buscando, na hora tá ali. Negativo, eu acho que a falta de disciplinar que ta usando. Por que 

na verdade agente tem essa forma de tecnologia, então ele tem que saber ser usada. O que eu 

vejo negativo hoje, o que pode acontecer é se o professor não tiver um domínio e deixar o 

aluno naquele momento que ele está pesquisando um conteúdo ele tá pesquisando outra... 

outra questão, bate-papo, essas questões assim. Por que a gente não tem como controlar o 

tempo inteiro, então negativo eu acho que é só isso. O positivo acho que tudo, cê tá ali pra... a 

informação chega é... do mundo inteiro em questão de segundos, isso é produtivo. 

 

Os professores recebem apoio didático-pedagógico para o desenvolvimento de suas 

atividades educacionais? 

O, no momento nenhum. Nessa escola, né? É... também eu cheguei agora, tem pouco tempo 

que eu tô na direção, é tem pouco tempo que a gente ta entrando e a nossa..., o nosso objetivo 

é ..., por que na verdade o quê que acontece, a escola foi informatizada. É, nem todo mundo 

tem um notebook, não tem. Então primeira coisa você tem que assessorar primeiro é que o 

profissional tenha o material em mãos. Não adianta eu ficar dando meu curso e ele não tem o 

material, então qual que é a nossa intenção: que a escola tenha, pelo menos, uns cinco ou seis 

notebooks que fiquem aqui a disposição de quem vai para a sala, você entendeu? Por quê? A 

ferquência é feita eletronicamente, a... o conteúdo também, ocorrência de aluno a gente coloca 

tudo no site pros pais podem ter acesso a isso. Só que eu não posso cobrar uma coisa que a 

escola no momento ainda não, não ta dando condições de fazer. Então o objetivo é o seguinte: 

é, primeiro que eles tenham esse material em mãos, e depois a gente já ta vendo, no caso 

dessa escola, é verificando que a gente pode arrumar um profissional pra que possa tirar 

dúvidas ou mesmo ensinar, uma coisa nesse sentido, por enquanto ainda não está sendo feito. 

 

Qual a sua opinião sobre o futuro a ser vislumbrado sobre o uso das TICs e a educação 

pública? 

Eu acho que tem dois pontos. Eu tenho uma expectativa positiva e tenho um receio negativo 

né, vamos dizer assim. Por que na verdade a máquina..., o homem é muito fácil ser substituído 

pela máquina, isso é ponto, não tem que se discutir. É, é, é... eu acho que tem que saber 

conciliar as duas coisas, usar o homem com a tecnologia o que a gente não pode fazer é 
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dispensar o homem pela tecnologia, eu acho que esse é um receio que eu vejo. Por que, de 

repente, essas educação a distancia que estão aí, o governo ta apoiando e cada dia aumenta 

mais, você vê que a pessoa não tem noção de nada, ela chega lá apenas, liga..., liga o 

computador lá e faz uma vídeo conferência e você fica lá com um profissional, então é isso 

que eu vejo como receio. Agora em questão positiva, é que cê ta aí, cê tem que andar junto 

com a..., ta chegando, cê tem que acompanhar, não tem como cê ficar esperando, né? Não tem 

como, você falar... há, há..., na verdade você tem que colocar o positivo na frente de tudo. 

Que não tem como mudar, nos chegamos numa era que computador, celular, não tem como cê 

viver sem ele. A minha geração não tinha isso, agora eu não consigo, se eu conseguir..., deixar 

o celular em casa eu tenho que busca-lo, cê não consegue viver sem o “bichinho”, né, cê vai 

buscar correndo, nó..., ta faltando alguma coisa, é o celular, né? E não tem como você chegar 

em casa, cê você não trabalha acessando o computador, não tem como você chegar em casa, 

pode ser duas horas da manhã que você liga e quer saber se alguém te mandou alguma coisa, 

cê ta sempre ligado. Então assim, acho que pegar isso como aspecto positivo que cê tá ligado 

o tempo inteiro, acho que a questão de formação continuada mesmo, é uma formação com um 

profissional, eu tava falando o seguinte: que a escola pública, ela tem tudo pra ser muito 

melhor do que a escola particular, porque o que entra na escola, o que entra de tudo, de verbas 

de todo um processo, é..., só que aí não valoriza o profissional, é aí que começa essas greves, 

por que, na verdade, ninguém se discute o que não tem na escola, cê já viu fazer greve por que 

não tem o computador, não se discute pela questão física, não se discute, é sempre a 

valorização profissional, não pelo que a escola não está oferecendo que também foge ao nosso 

controle, por que quem faz o pagamento é a questão do governo, a escola oferece só que se 

você não tiver satisfeito financeiramente, cê não consegue acompanhar a tecnologia, não 

acompanha nada. 

 

Na sua opinião, é o que falta na escola pública? 

Eu acho que falta na escola pública é a valorização. É a valorização. Por que na verdade chega 

muito, chega verba pra tudo. A gente não pode... se eu falar com você que não chega eu vou 

ta mentindo, chega verba pra tudo, chega verba pros alunos ter conforto, merenda escolar é... 

é uma... excelente, a verba que chega fica à autonomia nossa, a gente ta comprando, a escola 

serve assim... é almoço mesmo. O que não compra na minha casa, de marca, a escola 

compra... um azeite espanhol, uma azeitona preta, uma coisa assim que a gente vai comprar, 

compra um vidro pequenininho, e tal. Então, de repente, assim, o que tá faltando... o que eu 

vejo na escola pública é a valorização profissional mesmo, assim em questão do ganho, do 
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dinheiro mesmo, por que... é o financeiro, eee..., cê vê nessa escola nos estamos com uma 

obra de seiscentos e dez mil reais. É começou em março, dia 5 de abril, começou. N´ss 

estamos com a previsão de ela ficar até novembro. Mais assim, mudamos tudo, mudamos os 

banheiros, a cozinha, estamos mudando a estrutura daqui, vou aumentar a sala, então assim, é 

uma mudança, assim radical. Então tem... tem verba pra mexer no espaço físico, tem verba 

pra comprar material e tem verba... nós tivemos agora... o kit informática. Nós recebemos o 

kit informática, é... né... não tenho por que não falar, recebemos o kit informática, dez mil 

reais, pra comprar o “tique” informática. Não é pra comprar o computador pros alunos é pra 

poder colocar nessa questão. Tem isso também... tem esse kit separado que nós temos que 

olhar e comprar, pra essa questão, então tem investimento pra informática sim, a tecnologia 

tá... tá muito voltada, então a gente tem que tá aproveitando, agora aproveita da forma que 

você achar que pode, né? 

 

 


