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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. 
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