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RESUMO 

 

 

Este estudo enquadra-se no tema desenvolvimento e sociedade uma vez que que 
tanto a educação quanto o uso das tecnologias digitais impactam na formação dos 
jovens, que como futuros atuantes do mundo do trabalho devem ter uma formação 
ampla e em sintonia com a tecnologia que os rodeia. Quanto a delimitação, a pesquisa 
foi realizada nas quatro escolas estaduais de ensino médio na cidade de Videira, SC, 
no ano de 2019, e tem por objetivo geral analisar as tecnologias digitais disponíveis e 
como estão sendo integradas ao processo de ensino aprendizagem para então avaliar 
como essas tecnologias digitais potencializam o processo na visão dos professores. 
O método utilizado é qualitativo, com obtenção das informações através de entrevistas 
e questionários aplicados à população constituída pela direção das quatro escolas e 
por um total de sessenta e três professores das escolas pesquisadas. As questões 
relevantes apresentadas no estudo são referentes às tecnologias digitais existentes, 
se são utilizadas em aula e, se quando utilizadas, potencializam o processo de ensino 
e aprendizagem. Os principais resultados são que há conhecimento das ferramentas 
dentro da escola e apenas metade delas são utilizados. Dos professores pesquisados 
72% reconhecem que o uso dos recursos tecnológicos motiva os alunos e aumentam 
o interesse no processo de ensino e aprendizagem. Todas as escolas possuem 
laboratórios de informática, sendo que é utilizado por menos da metade dos 
professores. O datashow também está presente em todas as escolas, sendo o recurso 
mais utilizado. Conclui-se que existe o fornecimento de recursos tecnológicos para as 
escolas através de uma política de Estado quanto ao fornecimento, porém não 
abrange a utilização e a integração deles nas metodologias de ensino. Há 
reconhecimento dos professores que a utilização de tecnologias digitais em aula 
potencializa o processo de ensino e aprendizagem.  

  
 

Palavras-chave: TDICs. Ensino. Educação Básica. Prática pedagógica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

This study belongs to the development and society theme, considering that both 
education and the usage of digital technologies have an impact in the education of 
young individuals, who as future active members in the professional field must have a 
wide education and consistent within the technology surrounding them. The research 
was developed in the four public high schools in the city of Videira, SC, in 2019, and 
its overall objective is to analyze the accessible digital technologies in the schools and 
how they have being combined into the teaching-learning process and then evaluate 
in which way these digital technologies improve the process in the opinion of the 
teachers. The method used is qualitative, acquiring the information through interviews 
and surveys applied to the direction of the four schools and a total of sixty-three 
teachers. The main questions presented in this work are related to the current digital 
technologies, whether they are used in classes and, when used, if they improve the 
teaching and learning process. The main results are the existent knowledge of the 
technology inside the school but only half of them are used. From all the teachers who 
answered the survey, 72% recognize that the use of technological resources inspires 
students and increases attention in the teaching and learning process. All schools have 
computer labs, but less than half of the teachers make use of them. The data projector 
is likewise presented in all schools, being the most used technology tool. It can be 
concluded that there is a significant amount of technological resources for schools 
through a State policy, however it does not take care of technological incorporation in 
teaching methodologies. Teachers recognize that the use of digital technologies in 
class improve the teaching and learning process.  

 

Keywords: TICs. Learning. Teaching. Basic education.  Pedagogical practice. 
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 INTRODUÇÃO  

A educação como um processo de ensinar e aprender, é impactada pelo 

avanço das tecnologias, assim como a sociedade como um todo. As tecnologias 

alteraram os processos de produção e consequentemente a forma como as pessoas 

participam desse processo. Tal mudança transformou a forma como as pessoas se 

comunicam e interagem, afetando também a velocidade com que as informações 

circulam, tornando-as disponíveis rapidamente entre todos que possuem os recursos 

necessários para acessá-las. Na atualidade, é difícil imaginar alguma atividade 

humana que não seja afetada pela tecnologia.  

Os recursos necessários hoje em dia para ter acesso a informações se 

resumem a qualquer equipamento com conexão à Internet e a informação disponível 

na rede pode ser consumida; principalmente após a popularização dos telefones 

inteligentes, conhecidos como smartphones. No Brasil, em 2017, 74,9% dos 

domicílios utilizavam Internet, enquanto a presença de celulares foi de 93,2% (IBGE, 

2018). Isso mostra que a maioria da população brasileira possui tanto o equipamento 

quanto o meio para acessar as informações disponíveis na Internet. Ainda, segundo 

o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018), 84,5% dos 

adolescentes entre 14 e 17 anos utilizavam a Internet no período pesquisado. 

Na região Sul do Brasil, dos jovens matriculados no ensino médio, 86%  tem 

idades dentre 15 e 19 anos (MEC, 2008), faixa etária que está entre as que mais 

acessam a Internet, atrás apenas do grupo dos 20 aos 24 anos. Sendo que dos 25 

anos em diante, quanto maior a idade  menor é o porcentual que se utiliza a Internet 

(IBGE, 2018). Este dado, torna evidente a diferença entre as gerações com relação 

ao uso das tecnologias digitais.  

A Internet é utilizada em maior proporção entre jovens de 14 a 17 anos quando 

comparados com os adultos acima de 30 anos (IBGE, 2018), colocando os 

professores desses jovens em uma situação em que apenas tratar do conhecimento 

não é mais o suficiente, visto que os jovens têm maior facilidade em encontrar as 

informações na Internet. Neste contexto, o professor torna-se um mediador entre a 

informação e o conhecimento, através da utilização de recursos e tecnologias, como 
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o uso de computadores, celular e o acesso à Internet. Enquanto em outros momentos 

históricos, ele era o depositário da informação. 

O desenvolvimento da tecnologia ocorre de maneira rápida, forçando 

mudanças tanto para as escolas como para os professores. As escolas também 

precisam estar preparadas, em relação aos equipamentos e ao meio de acesso à 

Internet. Não menos importante é a utilização dos equipamentos disponíveis, uma vez 

que podem estar à disposição e não serem utilizados. Da mesma forma como podem 

estar sendo utilizados sem uma metodologia adequada. 

Projetos e programas do governo federal brasileiro trataram de incentivar o 

uso das TICs (tecnologias de informação e comunicação) nas escolas. Os primeiros 

programas, a partir de 1981, incentivavam a implementação dos sistemas de 

informática nas universidades e, em 1997, foi lançado o ProInfo, Programa Nacional 

de Informática na Educação, que prevê o uso pedagógico das TICs nas escolas de 

ensino básico da rede pública. Demais programas ocorreram após essa data, os 

principais entre eles são: Banda Larga na Escola, Um Computador por Aluno (UCA), 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais e Programa Gesac 

(CORDEIRO; BONILLLA, 2018). Com exceção do UCA, os demais programas citados 

continuam atualmente ativos. 

Academicamente os termos educação e tecnologia possuem relevância, 

como pode ser observado com uma busca simples em portais de periódicos. Como, 

por exemplo, a busca pelos termos educação e tecnologia no Portal de Periódicos da 

Capes tem mais de 25 mil resultados, sendo que destes mais de 15 mil são 

correspondentes aos últimos 10 anos. Percebe-se, desta forma, ser uma área em que, 

apesar do debate acadêmico, ainda não se esgotam as possibilidades de estudo. 

O debate ocorre de forma ampla, em nível teórico e epistemológico, devendo 

ter uma atenção local com relação a essa temática, nesse sentido foi escolhida a 

cidade de Videira, Santa Catarina, cidade situada no meio oeste catarinense que está 

distante 450km da capital Florianópolis, com população de aproximadamente 50 mil 

habitantes. A economia local é baseada nas atividades industriais, comerciais e 

agrícolas. Seu PIB (produto interno bruto) no ano de 2016 foi R$1,1M, e seu IDH 

(índice de desenvolvimento humano) é considerado elevado, tendo um índice de 

0,851 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, 2016). 
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 As instituições estaduais de ensino médio regular em Videira são quatro, 

sendo elas: EEB (Escola de Educação Básica) Inspetor Eurico Rauen, com um total 

de 245 matrículas; EEB Madre Terezinha Leoni, com 80 matrículas; EEB Professora 

Adelina Regis, com 805 alunos; e a EEB Governador Lacerda, com 335 alunos. Com 

relação aos professores são um total de 169 professores nessas escolas e, estas 

correspondem a 65% do total de alunos do ensino médio da cidade (MOURA, 2018). 

Percebe-se uma necessidade de averiguação local das tecnologias presentes 

e utilizadas nas escolas estaduais do município, assim como outros temas 

relacionados com metodologias e formas de utilização, pois nos últimos anos 

houveram o incentivo e a demanda fomentada para a utilização de tecnologias digitais 

no processo educativo de maneira a melhorá-lo e preparar os jovens para o 

desenvolvimento e a utilização das tecnologias que ainda estão por vir. Uma mudança 

dos métodos pedagógicos ocorreu e ainda ocorre, a educação tem passado por 

quebra de paradigmas, uma vez que o aluno passa a ser o protagonista da própria 

educação, e muda a forma de atuação do professor na educação dos jovens. Com 

essa mudança “será necessário repensar como os professores planejam e executam 

os processos de ensino e aprendizagem, e ajudá-los a colocarem prática essa nova 

visão” (PEDRÓ, 2017). 

A importância dessa pesquisa está relacionada com a busca por dados que 

ressaltam sobre a presença e o uso de tecnologias digitais na educação nas escolas 

de ensino médio na cidade de Videira, SC, uma vez que inclusive os professores 

podem não conhecer a tecnologia encontrada em suas escolas. 

Quanto ao desenvolvimento regional esta dissertação apresenta relevância 

uma vez que não se pode dissociar a educação da tecnologia na formação ampla dos 

cidadãos, posto que que tanto as relações sociais quanto as do mundo do trabalho já 

fazem uso dessas tecnologias. 

No livro Aprendizagem Móvel no Brasil (ROSA; AZENHA, 2015) as ações para 

implementação das TICs na educação têm ocorrido de forma incompleta, pois não 

contemplam aquilo que Rosa e Azenha (2015) consideram como os três pilares do 

uso de tecnologias digitais: a infraestrutura, os conteúdos digitais e recursos humanos 

capacitados. 
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Entre as justificativas para a pesquisa está a pouca formação dos docentes 

na área de tecnologia. Aguiar e Basso (2018) indicam que na formação do pedagogo 

as tecnologias digitais não são abordadas de forma significativa. Segundo os autores, 

dos 10 cursos de pedagogia mais bem avaliados pelo Índice Geral de Cursos (IGC) 

no ano de 2016, apenas 4 possuíam em seu curriculum disciplinas obrigatórias 

voltadas à tecnologia com carga horária máxima de 60h. 

Outro argumento para a realização deste trabalho está na área legal, quando 

principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) traz 

em seu texto o uso da tecnologia de forma maciça desde a compreensão ao uso dela, 

interligando os saberes clássicos como linguagens, matemática, ciências da natureza 

e ciências humanas (BRASIL, 1996). 

Ainda a lei nº 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet, traz em seu 

artigo 26:  

O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, 
em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação integrada a outras práticas 
educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como 
ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 
desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2014a). 

 

Tendo a educação como um meio para a formação integral do cidadão, o uso 

das tecnologias digitais se torna obrigatório, considerando-se a sociedade atual onde 

o real e o virtual estão cada vez mais próximos. Eisenstein e Estefenon (2011), já 

alertavam que “O mundo virtual vai, progressivamente, confundindo os seus limites 

com o mundo real no cotidiano de crianças e adolescentes”, não sendo diferente com 

a educação e suas tecnologias. 

Como justificativa pessoal, por ser professor do ensino médio da rede federal 

de ensino, onde existe estrutura que possibilita a implantação de diversas 

metodologias que envolvem o uso das tecnologias digitais, surge a curiosidade de 

saber como as escolas de ensino médio do mesmo município estão atuando quanto 

aos recursos digitais que possuem, quais são e como influenciam no formação dos 

jovens. 
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Metodologicamente falando, o uso das tecnologias digitais tem se mostrado 

um importante objeto de aprendizagem, uma vez que pode tornar o processo de 

ensino mais ativo por parte dos discentes, tornando-os atores dinâmicos no processo 

de ensino e aprendizagem, diferentemente da maneira histórica em que o aluno era 

passivo neste processo. Um objeto de aprendizagem, segundo o Instituto de 

Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, IEEE (2002), é qualquer coisa usada para 

aprendizagem, educação ou treinamento, podendo ser digital ou não. 

Rosa e Azenha (2015) mostram que em função do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - IDEB, a educação em geral passa por constante monitoramento 

e avaliação, enquanto são raras as avaliações de iniciativas e programas de 

implementação de tecnologias digitais, tendo menos acompanhamento objetivo no 

sentido de identificar sua existência e utilização, principalmente quando avaliado de 

forma local. 

Por fim, como docente atuante no ensino médio técnico integrado ao ensino 

médio desde 2012, ter presenciado o constante desafio do uso efetivo das tecnologias 

digitais em favor da educação é uma motivação pessoal para compreender a situação 

de professores diante desse desafio. 

O questionamento que norteou esse trabalho foi identificar quais são as 

tecnologias educacionais disponíveis, e se, quando integradas ao processo de ensino 

aprendizagem, potencializam o processo na visão dos professores das instituições de 

ensino médio estaduais da cidade de Videira, SC, no ano de 2019. 

O objetivo geral é analisar as tecnologias digitais disponíveis e como estão 

sendo integradas ao processo de ensino aprendizagem, visando avaliar se essas 

tecnologias digitais potencializam ou não o processo de ensino aprendizagem na 

visão dos professores das instituições de ensino médio estaduais da cidade de 

Videira, SC, no ano de 2019. 

Os objetivos específicos 

- Identificar as tecnologias digitais disponíveis nas escolas sob a ótica da 

direção das escolas. 

- Identificar quais são as tecnologias educacionais percebidas pelos 

professores dentro de sua escola. 
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- Identificar quais as tecnologias educacionais são utilizadas pelos 

professores. 

- Avaliar se os professores percebem mudanças na motivação dos alunos em 

sala de aula e no interesse pela disciplina com a utilização das tecnologias. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, no primeiro capítulo 

apresentada a fundamentação teórica, mostrando pontos relevantes quanto aos 

assuntos envolvidos, construindo um instrumental capaz de subsidiar teoricamente o 

desenvolvimento do trabalho.  

No segundo capítulo está o tipo de pesquisa adotada e seus delineamentos, 

além de forma de coleta e análise dos dados. No terceiro capítulo foi realizada uma 

abordagem teórica a fim de responder ao questionamento da pesquisa através da 

análise de dados e o confrontamento com referências bibliográficas que tratam de 

assuntos similares.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais deste trabalho, trazendo 

as conclusões e sugestões para futuras pesquisas. Ainda, ao final constam as 

referências utilizadas na elaboração desta dissertação. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta revisão da literatura são abordados os temas que embasam 

teoricamente esta dissertação, trazendo estudos sobre gerações, pois professores e 

alunos são geralmente de diferentes gerações, sendo necessário entender as 

características individuais de cada uma. O levantamento bibliográfico sobre as 

tecnologias digitais também foi necessário a fim de apresentar as terminologias 

utilizadas e apresentar a conceitualização do termos abordados. 

A relação Educação e Tecnologia foi abordada de maneira histórica, 

apresenta o desenvolvimento da educação no Brasil e como as tecnologias foram 

utilizadas nas metodologias durante a história brasileira. A apresentação das políticas 

públicas é necessária, uma vez que essa dissertação envolveu escolas públicas no 

seu desenvolvimento.  

O assunto educação a distância, diante das possibilidades que as tecnologias 

digitais apresentam, se fez necessário, apresentando como ocorre e os aspectos 

envolvidos. Na expectativa dos possíveis recursos que poderiam ser encontrados nas 

escolas, o tema ferramentas de tecnologias digitais utilizadas apresenta os principais 

recursos disponíveis no mercado para o uso na educação. E, finalmente, é 

apresentado o ensino híbrido ou blended learning, necessário para entender o rumo 

que a educação trilha diante da utilização das tecnologias digitais. 

1.1 GERAÇÕES 

A sociedade é dividida em gerações, com diferentes características, um conceito 

clássico para uma geração é de Karl Mannheim (1993) que determina uma geração 

como pessoas que experimentam a mesma situação cultural e sociopolítica. 

As principais gerações em 2019 são Baby Boom, com idades de 55 a 73 anos, 

a Geração X, com idades dos 39 a 54 anos, Millenials com idades dos 23 a 38 anos e 

a Geração Z ou pós Millenials com idades dos 7 aos 22 anos (DIMOCK, 2019; FRY; 

PARKER, 2018). 

A este estudo em questão trata-se da geração Z, que corresponde aos nascidos 

entre 1997 e 2012, pois são estes indivíduos que hoje cursam o ensino médio, que 
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em 2019 estavam com idade entre 15 e 19 anos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  [s. 

d.]). 

A Geração Z, também é conhecida como sendo os nativos digitais, pois já 

nasceram e cresceram com o uso da Internet principalmente os smartphones, tendo 

como parâmetro o lançamento do iPhone em 2007 (DIMOCK, 2019). 

Prensky (2001) em seu artigo “Nativos Digitais, Imigrantes Digitais”, cria o termo 

nativos digitais, onde explica que essa é a primeira geração a crescer com a nova 

tecnologia, tiveram toda a sua vida não só rodeada por ela, mas também fazendo uso 

dessa tecnologia. Ainda, segundo o autor, são nativos na linguagem dos 

computadores, vídeo games e Internet. 

Por outro lado,  Prensky (2001) cita também os imigrantes digitais, como as 

gerações que aprenderam, umas melhores que outras, porém sempre com uma 

espécie de sotaque, ou nas palavras do autor “um pé no passado”. 

Como características da geração Z estão o pragmatismo, pois são jovens 

práticos, autodidatas, também são indefinidos e não se importam com estereótipos ou 

definições de gênero, dialogam e compreendem as diferenças. A polarização dos 

Millenials dá lugar a espontaneidade, pois os indivíduos dessa geração transitam por 

múltiplas comunidades, e sempre encontram um ponto em comum aos diferentes 

grupos. Outra característica muito importante é com relação a linguagem, baseada 

em memes e emojis, com capacidade de criticar com o uso de uma mensagem rápida, 

instantânea e bem-humorada (MEIR, 2017). 

Com tantas características exclusivas da Geração Z, em contraste com a 

geração dos professores que são da geração Millenials ou ainda X, fica evidente o 

desafio dos educadores em acompanhar as tendências da tecnologia que hoje são 

destinados a geração Z, sem deixar de cumprir seu papel de educador, fomentando a 

curiosidade e ainda ensinando o pensamento crítico a seus alunos. 

1.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS  

Desde o final dos sec. XIV e XX a energia elétrica se converteu em um 

elemento essencial no desenvolvimento e vida da sociedade. O impacto da 
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eletricidade foi imediato, se desenvolveram a indústria e o comércio, gerando uma 

mudança cultural rapidamente. 

Assim como a energia elétrica teve seu impacto no século passado, no início 

do sec. XXI ocorreu uma nova revolução, a das tecnologias digitais, que mudaram a 

sociedade na forma de se comunicar, se divertir e até mesmo se comportar. Desde o 

aspecto econômico até o pessoal as tecnologias digitais fazem parte da vida, e como 

não deixaria de ser fazem parte também da educação, seja na forma direta, com o 

uso dela na metodologia envolvida, seja indiretamente, como nas preparações das 

aulas ou na busca por materiais de estudo. 

As tecnologias digitais tomaram tamanha proporção que em 1998 Chaves já 

mencionava como a sociedade entraria em colapso caso os computadores deixassem 

de funcionar (CHAVES, 1998). Anos depois a população mundial ficou ainda mais 

dependente do uso das tecnologias digitais quando, em 2007, a chegada do primeiro 

iPhone no mercado revolucionou a relação com a tecnologia, causando impacto 

econômico e cultural com a chegada dos smartphones (ORENSTEIN, 2017).  

As tecnologias digitais permitem a transformação de imagens, sons, vídeos, 

que podem ser transformador em zeros e uns para então ser lidos em equipamentos 

variados, genericamente chamados de computadores (RIBEIRO,  [s. d.]). Entre as 

tecnologias digitais existem diversas nomenclaturas que são utilizadas para 

determinar a sua utilização, tecnologia da informação (TI), tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), tecnologia digital de informação e comunicação (TDIC), novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTICs), assim como as diferentes 

evoluções da Internet utilizando os termos WEB 1.0, 2.0 e 3.0. 

As tecnologias da informação (TI) são um conjunto de recursos 

computacionais que tratam do armazenamento, acesso, gerenciamento e facilitam a 

utilização de informações (PEREIRA, 2014; ALECRIM, 2013). Em uma instituição de 

ensino, pode-se exemplificar o uso de TI como um sistema de gestão acadêmico, 

onde os professores o alimentam com informações como presenças e notas, essas 

informações podem então ser consultadas pela coordenação do curso, pelo registro 

acadêmico e pelos próprios alunos. A informação apesar de seguir diversos 

destinatários, segue em apenas um fluxo. 
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As tecnologias de informação e comunicação (TICs) é o uso de um conjunto 

de recursos tecnológicos com o objetivo de comunicação. Destacam-se a utilização 

de Internet, telefone, mensagens eletrônicas, computadores entre outros inúmeros 

recursos digitais (CRUZ, 2018). Entre essas tecnologias está o e-mail, atualmente 

indispensável ferramenta de comunicação (ALVES, 2018). Em um ambiente escolar 

podemos citar como exemplos fóruns de discussão, utilização de aplicativos de 

mensagens, redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) é uma variação 

das TICs, porém exclusivamente de uso digital. Apesar de amplamente utilizada 

atualmente, não faz sentido separar TIC e TDIC, uma vez que até mesmo serviços 

antigamente analógicos, como a telefonia, hoje em dia são feitas através de um meio 

digital. 

A Internet é utilizada como o principal meio de transmissão de dados das TI e 

especialmente das TICs, passou por fases, a primeira dela chamada de WEB 1.0, 

onde a Internet era basicamente unidirecional, sendo que o usuário era apenas um 

consumidor de informação, pode-se fazer uma analogia com a televisão atualmente. 

Logo em seguida, surgiu A WEB 2.0 devido a mudanças no comportamento e 

necessidade dos usuários, serviços foram sendo implementados, onde o usuário 

tornou-se também criador de conteúdo, foi quando ocorreu a expansão de serviços 

como as redes sociais, nas quais é possível que o conteúdo seja gerado 

exclusivamente pelos usuários, sendo a Internet apenas uma plataforma (VAZ, 2015). 

A WEB 3.0, ou Internet inteligente, se caracteriza como sendo personalizada, 

onde tanto o conteúdo como principalmente a publicidade é mostrado ao usuário 

baseado no seu histórico (VAZ, 2015). Uma característica da WEB 3.0 são as 

chamadas bolhas sociais, que é quando o conteúdo apresentado é tão específico à 

demanda dos usuários, que estes tem a impressão que tudo e todos concordam com 

suas ideias (SOUZA, 2017).  

Quanto ao equipamento utilizado para acesso à informação e à comunicação, 

com a popularização dos smartphones (celulares inteligentes), as informações estão 

literalmente na palma da mão através do acesso à Internet (IPE,  [s. d.]). Atualmente, 

com equipamentos cada vez mais acessíveis a sociedade passou e ainda passa por 

uma revolução na comunicação, onde as informações dão a volta no mundo em 
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questão de segundos, sendo a Internet centro dessa revolução na comunicação 

mundial, modificando comunidades e relações sociais (RECUERO, 2000). 

1.3 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

Educação, palavra derivada do verbo em latim educare, que possui o sentido 

de fazer crescer, criar. “Etimologicamente, poderíamos afirmar que educação, do 

verbo educar, significa ‘trazer à luz a ideia’ ou filosoficamente fazer a criança passar 

da potência ao ato, da virtualidade à realidade” (MARTINS, 2005, p. 33) .  

A educação nas sociedades primitivas era informal, a convivência em 

sociedade fazia com que valores e costumes fossem transmitidos entre as gerações, 

não existiam registros, se limitava exclusivamente à memória dos indivíduos. Com o 

surgimento da escrita, a transmissão de conhecimento ficou menos vulnerável ao 

esquecimento e a adulteração (COSTA; RAUBER, 2009).  

No Brasil, a educação formal teve início no período colonial, onde a sociedade 

dominante tinha como sustento a agrícola rudimentar, onde não eram necessárias 

pessoas letradas, pois eram necessários poucos para administrar. Assim, a educação 

inserida era voltada para o espiritual, sendo que Companhia de Jesus tinha como 

missão a catequização da população indígena, assegurando a sua conversão à fé 

católica e à passividade aos senhores brancos. A educação média era voltada 

totalmente aos homens da classe dominante e a educação superior era exclusiva para 

a aristocracia, sendo realizada na colônia para entrar na classe sacerdotal ou na 

Europa, de onde voltariam para administrar o Brasil (RIBEIRO, 1993). 

No Brasil a educação passou por nove fases, cada uma delas marcadas pela 

economia, governo e políticas de Estado. Segundo Vilela (2018), os períodos podem 

ser divididos em : 

• Período Jesuítico (1549 – 1759) 

• Período Pombalino (1760 – 1821) 

• Período Imperial (1822 – 1888) 

• Período da Primeira República (1889 – 1929) 

• Era Vargas (1930 – 1945) 

• Período da Nova República (1946 – 1963) 
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• Período do Regime Militar (1964 – 1985) 

• Período da Abertura Política (1986 – 2003) 

• Dias atuais 

No Período Jesuítico, no início da colônia, o objetivo da educação era a 

evangelização dos índios, sendo o início da educação formal, que posteriormente 

consolidou a pedagogia dos jesuítas, tendo como método empregado a repetição, 

memorização e provas periódicas (VILELA, 2018). 

No Período Pombalino, com a expulsão dos jesuítas, o sistema de educação 

foi sendo gradativamente extinto, dando lugar a educação fornecida pelo estado. Em 

1975 foram instituídas as aulas régias ou avulsas das disciplinas de Latim, Grego, 

Filosofia e Retórica. As aulas régias eram autônomas e isoladas, com um professor 

por disciplina que não se articulavam entre elas, o ensino foi fragmentado, baseado 

em aulas isoladas. As aulas régias constituíram a primeira experiência promovida pelo 

estado com relação a educação (SECO; AMARAL,  [s. d.]). Os professores eram em 

sua maioria os mesmos das escolas jesuítas, mantendo os métodos pedagógicos 

autoritários (RIBEIRO, 1993). 

Durante o Império iniciou-se as primeiras tentativas de organização da 

educação no país, mudanças políticas e econômicas fizeram surgir os burgueses 

como uma nova classe social, desempenhou papel importante sobre a educação 

escolarizada (RIBEIRO, 1993). Em 1924 a constituição tinha com relação a educação 

“A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos”, sendo mais tarde aprovada 

uma lei especifica estabelecendo que “em todas as cidades, vilas e lugares populosos 

haverá escolas de primeiras letras que forem necessárias”. Apesar das intenções, não 

houve uma política efetiva para providenciar materiais e infraestrutura necessárias. A 

presença do estado era quase imperceptível, ainda elaborada para formar a elite que 

administraria o Brasil (NACIMENTO,  [s. d.]). 

Durante a Primeira República, sob o movimento positivista, várias reformas 

educacionais foram promovidas com o objetivo de melhorar o ensino primário e 

secundário. Foi criado o Grupo Escolar, onde nessa modalidade o ensino era seriado, 

com alunos distribuídos homogeneamente sob a orientação de um só professor. As 

escolas passaram a ter uma arquitetura própria, construída com esse fim (CLARK,  [s. 

d.]). 
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Na Era Vargas, a modernização capitalista possibilitou a expansão de novas 

camadas sociais, além da possibilidade da mobilidade social, sendo a educação 

escolar reconhecida por ampla parcela da população como um meio para a inserção 

social (ANDREOTTI,  [s. d.]). Com uma visão populista, houve uma política de levar a 

educação a todos, pois era tida como ferramenta para manipular as classes mais 

baixas (REGERT; BAADE, 2018). A educação do ponto de vista do estado era 

considerada como propulsora do progresso. Quanto ao método de ensino iniciou-se 

uma mudança de foco do ensinar para o aprender, onde a criança surge como 

protagonista. Sendo essas iniciativas chamadas de escola ativa ou de iniciativa. Sob 

o movimento construtivista os novos métodos de ensino visavam à autoeducação, 

aprender a aprender (ANDREOTTI,  [s. d.]).  

No período da Nova República é que foi promulgada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases para a educação, no ano de 1961. Na lei, o Estado deveria manter 

e expandir as escolas oficiais que deveriam oferecer ensino obrigatório, gratuito e 

laico. A estrutura era similar a legislação anterior, sendo ensino pré-primário, primário, 

com no mínimo 4 séries anuais, e médio, sendo dividido em dois ciclos, o ginásio com 

quatro anos e o colegial com no mínimo de três anos (FGV,  [s. d.]). Sob influência da 

concepção produtivista foi empregada a pedagogia tecnicista, pois o desenvolvimento 

econômico do país era o pressuposto para a melhoria das demais instâncias da 

sociedade (NASCIMENTO,  [s. d.]). 

Durante o Regime Militar a educação ficou caracterizada por uma visão 

utilitarista, a escola devia estabelecer uma relação direta entre educação e sistema 

produtivo, o objetivo era a formação de mão de obra. Durante esse período foi 

implantado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) com a finalidade de 

alfabetização em substituição aos métodos de Paulo Freire (SILVA,  [s. d.]). A 

educação não estava voltada a atender as necessidades da sociedade, mas em 

atender a necessidade do governo, sendo que o ensino profissionalizante era o único 

tido como importante (REGERT et al., 2019). 

O mais recente dos períodos, a Abertura Política, é caracterizada por fatores 

políticos de importância mundial, como o fim da guerra fria, queda do muro de Berlim 

e o avanço da globalização, além do avanço e do desenvolvimento das tecnologias 

digitais, como a chegada e a popularização da Internet no Brasil, a utilização cada vez 
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maior dos computadores e dos celulares. Essas tecnologias mudaram a sociedade 

em termos de forma e velocidade de comunicação e consequentemente a forma e até 

mesmo o curriculum escolar, haja visto que no início deste período o ensino da 

informática era curricularizado. 

Atualmente, pode-se perceber as diferentes tendências pedagógicas que 

influenciaram historicamente a educação no Brasil, as quais estão apresentadas na 

imagem 1.  

 
Imagem 1 - Tendências Pedagógicas Brasileiras. 

 
Fonte: (FOGAÇA,  [s. d.]). 

 

A tendência tradicional na educação leva o conteúdo como papel principal 

(AGUIAR; CORREIA, 2019), os conhecimentos se encontram centrados no professor 

e nos livros, sendo verdades que devem ser passadas aos alunos sem levar em conta 

outras considerações (GEIJO, 2008). 
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A tendência liberal renovadora progressiva defende a ideia de “aprender 

fazendo”, senso centrado no aluno, valoriza a experiência, a pesquisa e deve levar 

em conta os interesses do aluno, sendo o ambiente apenas um meio estimulador (DA 

SILVA, 2000). 

A escola nova ou a tendência liberal renovadora progressiva, tem como 

característica a auto avaliação, é centrada no aluno, porém objetiva a mudança do 

aluno, que deve se adaptar ao ambiente. O professor é apenas um facilitador (DA 

SILVA, 2000).  

O tecnicismo, ou tendência liberal tecnicista, tem como objetivo a ordem 

social, produzindo indivíduos com foco apenas para o trabalho, sendo os alunos 

apenas depositários passivos, separando-os do contexto social. O tecnicismo é de 

certa forma a escola tradicional modernizada (DA SILVA, 2000). 

Associada a Paulo Freire está a Tendência Progressista Libertadora, que 

ajuda a compreender a relação entre professor e aluno, onde a aprendizagem surge 

com a mobilização do aluno em direção a solução, deixando de ser apenas um 

receptor de informações (FETZNER, 2015). Os discentes têm diálogo constante com 

o professor, que deve incentivar criações, reflexões e criticidade, além de estar aberto 

a curiosidade (BRIGHENTE et al., 2016). 

Na tendência progressista libertária se pressupõe que o aluno somente 

incorpora o que é vivido e utilizado (DA SILVA, 2000). A educação progressista está 

baseada em 4 pilares:  a educação integral, a educação-cooperação, o ensino racional 

e a educação pelo fortalecimento da razão contra prêmios e castigos (OLIVEIRA, 

2019). 

Finalmente, a tendência crítico-social dos conteúdos, na qual é ensinado ao 

aluno tendo como base o que ele já sabe, a escola tem como objetivo preparar o aluno 

para a vida adulta, sendo que através dos conteúdos adquiridos ele poderá ter uma 

participação na sociedade (DA SILVA, 2000). 

Nos mais diferentes momentos históricos da educação e nas mais diferentes 

tendências pedagógicas presentes no Brasil sempre existiu a relação aluno professor. 

Essa relação ora focada no professor ora no aluno pode ocorrer das mais diferentes 

formas, desde a tradicional sala de aula, com as suas diversas configurações, até 
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ambientes totalmente virtuais onde em alguns casos o professor e aluno jamais se 

encontram pessoalmente. 

O emprego da tecnologia independente da tendência pedagógica e da 

metodologia empregada que pode ser usada como uma ferramenta a serviço da 

educação. Do quadro negro ao datashow, de uma palestra ao vídeo na Internet, a 

educação sempre se ocupou das tecnologias disponíveis. 

Segundo Moran (2005) a digitalização traz diversas possibilidades de 

escolhas de interação, pois “permite registrar, editar, combinar, manipular toda e 

qualquer informação, por qualquer meio, em qualquer lugar, a qualquer tempo” e isso 

afetou a educação. As tecnologias hoje são muito acessíveis e o que faz a diferença 

não é a tecnologia em si, mas o uso que o professor dá a ela (MORAN, 2007). 

Por outro lado, o uso da tecnologia acarreta alguns desafios, pois os 

professores se encontram em um universo tecnológico e precisam buscar formas de 

como trabalhar com esses recursos, além do choque de geração, onde o professor 

precisa aprender a utilizar recursos que para os alunos é algo natural, um conflito entre 

os nativos e os imigrantes digitais (DA SILVA et al., 2017).  

Dentre alguns dos pensadores que influenciaram e influenciam a educação 

destacam-se três: Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, que segundo Bonfim (2019) 

“descrevem formas de aprendizagem que podem ser utilizados como referência 

teórica pelos professores em qualquer ramo do ensino”. Estas formas de ensino 

podem utilizar das tecnologias digitais como ferramentas que auxiliam no emprego 

das metodologias correspondentes. 

As tecnologias digitais podem ser aplicadas nas mais diferentes teorias do 

discurso pedagógico. A exemplo de Paulo Freire, explicando que a autonomia do 

aluno pode ser atingida com a utilização dos computadores, facilitando para que eles 

possam tornar-se sujeitos de sua própria educação. Já em Vygotsky, podemos utilizar 

as tecnologias digitais como ambiente onde se desenvolvem os pensamentos críticos 

reflexivos e utilizar esse ambiente na mediação da aprendizagem através da zona 

proximal1. A utilização das tecnologias digitais, seguindo a ideia de Piaget pode ser 

 
1 Zona proximal é um conceito originalmente formulado por Vigotsky que representa a distância entre 
o desenvolvimento atual de alguém e o nível de desenvolvimento potencial, com a ajuda de adultos ou 
colegas mais experientes (BREGUNCI,  [s. d.]). 



30 

 

usada conforme as fases de desenvolvimento2 de aprendizagem dos alunos 

(PEIXOTO; ARAÚJO, 2012). 

1.4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

A utilização de tecnologias digitais fez parte das políticas públicas de Estado 

deste que surgiu a possibilidade de sua utilização vinculada à educação, incentivando 

e regulamentando a utilização das tecnologias digitais na educação. 

O primeiro evento a relacionar tecnologia digitais e educação no Brasil foi 

realizado em Brasília, no ano de 1981,  com o título de I Seminário de Informática na 

Educação (MORAES, 2012; NASCIMENTO, 2009). Até o ano de 1997 outros 

seminários foram realizados em Salvador (BA), Campinas (SC), Florianópolis (SC) e 

Petrópolis (RJ).  

Desde 1997 até hoje o ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional) tem o objetivo de promover no ensino básico da rede pública o uso de 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Estados e municípios, em 

parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), podem 

adquirir equipamentos através desse programa (FNDE,  [s. d.]). 

Na tabela 1 estão os principais eventos que relacionaram as tecnologias 

digitais com educação, desde o I Seminário de Informática na Educação em 1981 até 

a criação do ProInfo em 1997.   

 

Tabela 1 - Principais eventos sobre educação e tecnologias. 

Data Evento 

Agosto 1981 Realização do I Seminário de Informática na Educação, Brasília/DF, UNB. 
Promoção MEC/SEI/CNPq. 

Dezembro 1981 Aprovação do documento: Subsídios para a implantação do programa de 
Informática na Educação - MEC/SEI/CNPq/FINEP. 

 
2 Fases de desenvolvimento postulados por Jean Piaget consistem em 4 estados, sendo eles: Sensório-
motor (0 a 2 anos); Pré-operatório (2 a 7/8 anos); Operatório-concreto (8 a 11 anos); Operatório-
formal(12 anos em diante) (FURTADO,  [s. d.]). 
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Agosto 1982 Realização do II Seminário Nacional de Informática na Educação, 
UFBa/Salvador/Bahia. 

Janeiro 1983 Criação da Comissão Especial Nº 11/83- Informática na Educação, Portaria 
SEI/CSN/PR Nº 001 de 12/01/83. 

Julho 1983 Publicação do documento: Diretrizes para o estabelecimento da Política de 
Informática no Setor de Educação, Cultura e Desporto, aprovado pela Comissão 
de Coordenação Geral do MEC, em 26/10/82. 

Agosto 1983 Publicação do Comunicado SEI solicitando a apresentação de projetos para a 
implantação de centros-piloto junto as universidades. 

Março 1984 Aprovação do Regimento Interno do Centro de Informática Educativa 
CENIFOR/FUNTEVÊ_, Portaria nº 27, de 29/03/84. 

Julho 1984 Assinatura do Protocolo de Intenções MEC/SEI/CNPq/FINEP/ FUNTEVÊ_ para a 
implantação dos centros-piloto e delegação de competência ao CENIFOR. 

Julho 1984 Expedição do Comunicado SEI/SS nº 19, informando subprojetos selecionados: 
UFRGS, UFRJ, UFMG, UFPe e UNICAMP. 

Agosto 1985 Aprovação do novo Regimento Interno do CENIFOR , Portaria FUNTEVÊ_ nº246, 
de 14/08/85. 

Setembro 1985 Aprovação Plano Setorial: Educação e Informática pelo CONIN/PR. 

Fevereiro 1986 Criação do Comitê Assessor de Informática na Educação de 1º e 2º graus - 
CAIE/SEPS. 

Abril 1986 Aprovação do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação. 

Maio 1986 Coordenação e Supervisão Técnica do Projeto EDUCOM é transferida para a 
SEINF/MEC. 

Julho 1986 Instituição do I Concurso Nacional de "Software" Educacional e da Comissão de 
Avaliação do Projeto EDUCOM. 

Abril 1986 Extinção do CAIE/SEPS e criação do CAIE/MEC. 

Junho 1987 Implementação do Projeto FORMAR I, Curso de Especialização em Informática 
na Educação, realizado na UNICAMP. 

Julho 1987 Lançamento do II Concurso Nacional de Software Educacional. 

Novembro 1987 Realização da Jornada de Trabalho de Informática na Educação: Subsídios para 
políticas, UFSC, Florianópolis/SC. 

Novembro 1987 Início da Implantação dos CIEd. 

Setembro 1988 Realização do III Concurso Nacional de Software Educacional. 
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Janeiro 1989 Realização do II Curso de Especialização em Informática na Educação - 
FORMAR II. 

Maio 1989 Realização da Jornada de Trabalho Luso Latino-Americana de Informática na 
Educação, promovida pela OEA e INEP/MEC, PUC/Petrópolis/RJ. 

Outubro 1989 Instituição do Programa Nacional de Informática Educativa PRONINFE na 
Secretaria - Geral do MEC. 

Março 1990 Aprovação do Regimento Interno do PRONINFE. 

Junho 1990 Restruturação ministerial e transferência do PRONINFE para a SENETE/MEC. 

Agosto 1990 Aprovação do Plano Trienal de Ação Integrada - 1990/1993. 

Setembro 1990 Integração de Metas e objetivos do PRONINFE/MEC no PLANIN/MCT. 

Fevereiro 1992 Criação de rubrica específica para ações de informática educativa no orçamento 
da União. 

Abril 1997 Lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO. 

Fonte: (MORAES, 2012; NASCIMENTO, 2009). 

1.5 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação a distância (EAD) é a categoria de educação onde o aluno e o 

professor estão separados física ou temporalmente, sendo indispensável a utilização 

das TICs e podendo ser aplicada na educação de jovens e adultos, educação 

profissional técnica de nível médio e na educação superior (MEC, [S.d.]; ALMEIDA, 

2003). 

No Brasil a educação a distância tem seu início no século XX e em 1904 o 

Jornal do Brasil registra um anúncio de curso por correspondência para datilografia. 

Em 1923 iniciou-se a educação a distância pelo rádio brasileiro na Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro, em 1941 surge o Instituto Universal Brasileiro, importante ao formar 

mais de 4 milhões de pessoas, que atua até hoje, em 1974 surge no Ceará cursos 

das então 5ª a 8ª séries, com material em vídeo e  em 1995 inicia-se a criação da TV 

Escola pelo MEC (ALVES, 2011; INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO, [S.d.]). 

As tecnologias digitais possibilitaram a EAD ir além dos meios tradicionais de 

educação. Segundo (ALMEIDA, 2003) a Internet reanimou os cursos EAD devido a 

velocidade da troca de informações, quebrando as barreiras temporais e espaciais, 
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tornando possível a interação professor/aluno mesmo separados física e 

temporalmente. 

Os matriculados em cursos EAD de nível superior representavam em 2018 o 

correspondente a 14,3% de um total de 5,8 milhões de alunos. Nos anos de 2002 e 

2003 a correspondência a essa modalidade de educação era de praticamente zero 

(TOKARNIA, 2018).  

Atualmente existem cursos de graduação e pós-graduação EAD, possuindo 

incentivo legal através da LDB que diz em seu artigo 80: “O Poder Público incentivará 

o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância” (BRASIL, 

1996). Ainda, há incentivos do poder público através da LEI Nº 13.620 que institui o 

dia 27 de Novembro como Dia Nacional de Educação a Distância (BRASIL, 2018). 

Para o futuro existe a possibilidade de expansão do EAD no Brasil, pois em 

2017 houve a publicação do decreto n°9.057/2017 atualizando a regulamentação, 

facilitando a abertura de novos polos de cursos EAD sem a prévia autorização do 

MEC. O mesmo decreto regulamenta ainda a oferta de cursos EAD para o ensino 

médio e a educação profissional técnica de nível médio (MEC, 2017). 

Segundo Helio Dias (2019), do Instituto de Estudos Avançados da USP 

(Universidade de São Paulo) defende que a modalidade EAD pode manter a mesma 

qualidade do ensino presencial desde que seja desenvolvida com qualidade e por 

pessoal qualificadas. Porém, segundo levantamento da ONG (organização não 

governamental) Todos pela Educação (2019) para o curso de pedagogia, alunos da 

modalidade EAD tem 29% de chance de estarem entre os 25% das menores notas 

contra 19% do presencial e de forma similar acontece entre os 25% das melhores 

notas, sendo 29% para ensino presencial contra 20% para o ensino a distância. 

1.6 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS 

Em pesquisa realizada no segundo semestre de 2018 pela Associação 

Brasileira de Ensino a Distância (ABED), entre as escolas de ensino médio 

pesquisadas 58% utilizavam jogos educacionais sobre conteúdo específicos, 50% 

softwares de ensino de programação e 46% simuladores. A pesquisa alerta quanto a 

inexistência de menção quanto a e-book, videoaula ou textos digitais (STAA, 2019).  
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Quanto a disponibilidade e acesso de material digitais, nas escolas de ensino 

médio 69% utilizam algum LMS (Learning Management System), como o Google 

Classroom e o Moodle e seu acesso, 85% das instituições oferecem sala específica, 

como laboratório de informática, 74% possibilitam acesso em áreas comuns, como 

bibliotecas, e em 60% o acesso pode ocorrer em sala de aula. Em relação aos 

dispositivos utilizados para acesso apenas 3% das escolas fornecem equipamento 

(tablets) para uso em casa, 19% fornecem tablets para uso na escola e 85% permitem 

o uso dos computadores da escola (STAA, 2019). 

O meio para acesso às ferramentas é fundamental para a viabilização de 

tecnologias digitais. A pesquisa da Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED) realizada entre as escolas de ensino médio a qualidade do acesso à Internet, 

sendo que 33% utilizam sem dificuldade, 19% informa que a Internet funciona, porém 

é mais lenta que uma residencial, 37% conseguem utilizar , porém as vezes fica lenta, 

para 10% a Internet é lenta ou inacessível e 1% não possui acesso (STAA, 2019). 

Atualmente existem mais de 700 soluções de LMS (CUNHA,  [s. d.]), desde 

serviços pagos, gratuitos ou open source. Segundo Tsantes (2018) os dez LMS mais 

populares são: Edmodo, Moodle, Blackboard, SAmoraP SucessFactorss, Skillsoft, 

Thinkific, Instructure, Saba Software, Cornerstone OnDemand, Schoology. 

Existem também diversas plataformas de aprendizagem, que segundo Moran 

(2007) são acessíveis e instantâneas, possibilitando aprender em qualquer lugar e de 

muitas maneiras, com a ajuda de portais voltados especificamente para a educação, 

assim como aqueles entretenimento, que podem ser utilizados tanto como 

ferramentas educacionais como meio para motivar os alunos. 

Atualmente há a possibilidade de acesso cada vez maior à plataformas 

gratuitas de apoio ao docente, estudante e até mesmo para a família, como exemplos: 

portal do professor, Escola Digital, Educopédia, Dia a dia educação. Também existem 

cursos sobre os diversos assuntos nas plataformas: Coursera, Miriada  X, Edx, Udacity 

e Veduca (MORAN, 2007). 

Para personalizar o processo de aprendizagem as tecnologias educacionais 

se tornam importantes, possibilitando que cada um acesse o conteúdo e estude no 

seu ritmo, progredindo conforme a sua capacidade e situação, podendo fazer a 
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avaliação quando se sentir preparado. Como exemplo de plataformas que seguem 

esse conceito são: Duolingo para Escolas e Khan Academy (MORAN, 2007). 

A ideia de sala de aula é mais ampla graças à tecnologia, trazendo 

flexibilidade espacial e temporal. Hoje, existe a possiblidade de interação a distância, 

favorecendo o trabalho em conjunto entre alunos e professores de forma local ou 

virtual. Porém, ensinar e aprender não depende apenas de tecnologia, caso o fosse, 

soluções já teriam sido encontradas (MORAN, 2000). 

1.7 ENSINO HÍBRIDO OU BLENDED LEARNING 

O ensino híbrido, blended learning ou b-learning, é a combinação de 

atividades cara-a-cara com educação virtual (COATEN, 2003) visando a 

personalização do ensino, combinando de forma sustentável o EAD com o presencial, 

possibilitando que educadores e alunos possam ensinar e aprender em tempos e 

locais variados, misturados com metodologias de ensino presencial (VIEGAS, 2018). 

Ainda, podemos fazer um paralelo com o sistema bancário, onde podemos acessar 

as informações e movimentar dinheiro 24h por dia, mudando a função das agências 

bancárias, passando ao papel de ajudar com os problemas e na tomada de decisões 

financeiras. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O trabalho desenvolvido trata do estudo da existência e uso das tecnologias 

por docentes na prática pedagógica que atuam no ensino médio das escolas 

estaduais do município de Videira, SC. Para isso optou-se neste trabalho por uma 

abordagem qualitativa, pois se preocupa com a percepção dos professores quando 

ao tema. Conforme Minayo (2001), as pesquisas qualitativas se preocupam com a 

realidade que não pode ser quantificada, como crenças, valores e atitudes. 

2.1 COLETA DE DADOS 

Para esta pesquisa, foram selecionadas duas estratégias para obtenção de 

dados, sendo entrevista utilizada com a direção das quatro escolas de ensino médio 

estaduais da cidade de Videira e do tipo levantamento de campo (survey) aplicada 

aos professores que lecionam no ensino médio dessas escolas. 

Inicialmente, foi realizada uma entrevista com cada um dos diretores. 

Segundo Gil (2008), a entrevista é uma conversa em que alguém busca informações 

enquanto a outra pessoa é a fonte e, por ser extremamente flexível, pode ser adotada 

aos mais diversos campos. 

A realização da entrevista à direção das escolas teve como objetivo fazer um 

levantamento de quais tecnologias digitais cada uma das escolas possui a disposição 

dos professores. Após o levantamento dos itens presentes nas escolas foi aplicado 

um questionário (survey) aos professores referentes as quais as tecnologias digitais 

eles têm conhecimento que existem na escola, quais eles utilizam, se a utilização 

destes recursos está descrita nos planos de ensino e se o professor percebe a 

mudança na motivação ou rendimento por parte dos alunos. Este questionário se 

encontra no apêndice I. 

O levantamento de campo (survey), aplicado aos professores, para GIL (2008) 

ocorre quando é solicitado informações a uma quantidade relevante de pessoas sobre 

o problema estudado, para então, com uma análise qualitativa, chegar a conclusões 

sobre esses dados. Ainda, segundo o autor, na maioria dos levantamentos, não é 

estudada toda a população, mas uma parte significativa dela.  



37 

 

O trabalho do tipo survey tem vantagens como ser  livre de interpretações de 

terceiros, é economicamente eficiente, os dados podem ser agrupados em tabelas, 

possibilitando uma análise estatística, praticidade de aplicação, rapidez de obtenção 

dos resultados, e, como permite o anonimato de quem responde o questionário, 

possibilita maior privacidade e confiabilidade das respostas (GIL, 2008; DEBOIS, 

2017; BONI; QUARESMA, 2005). 

Porém, o survey também possui desvantagens, entre elas: os dados referem-

se a percepção de quem responde, as respostas são superficiais, visão estática do 

objeto, as questões devem estar claras e sem ambiguidade, falta de confiabilidade de 

quem preencheu o formulário, impossibilidade de observações adicionais, 

possibilidade de desonestidade, os sentimentos não podem ser transmitidos, 

problema de encontrar o entrevistado (GIL, 2008; DEBOIS, 2017; BONI; QUARESMA, 

2005). 

Para contornar as desvantagens o questionário deve ser bem elaborado, com 

perguntas claras e objetivas. Para minimizar a dificuldade de encontrar os 

entrevistados foi realizada uma delimitação da população a ser entrevistada, 

limitando-se a professores do ensino médio da rede estadual da cidade de Videira, 

SC.  

As entrevistas foram agendadas previamente com os diretores, e realizadas 

pessoalmente nas salas da direção. As entrevistas duraram em média uma hora, 

sendo todas realizadas na última semana de novembro de 2019. Durante essa etapa 

foi utilizado um roteiro (APÊNDICE I), sendo as respostas anotadas pelo entrevistador, 

ao final foram realizadas um total de quatro entrevistas, correspondentes a uma por 

escola do universo selecionado. 

Referente aos questionários, foram impressos 169, que corresponde ao total 

de professores que fazem parte do ensino médio estadual de Videira, SC. Ao final foi 

possível obter sessenta e três questionários respondidos. 

Os questionários foram aplicados aos professores durante as reuniões de 

conselho de classe do quarto trimestre de 2019, os instrumentos foram distribuídos 

pessoalmente pelo pesquisador nas dependências das reuniões e devolvidos em 

mãos pelos professores logo após o término do preenchimento. 
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2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

O critério para inclusão na entrevista aos diretores correspondeu a uma 

entrevista por escola realizada diretamente com o diretor ou a alguém por este 

indicado que concordasse com a participação na pesquisa através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Para o questionário, foram incluídos na pesquisa os professores de ensino 

médio da rede estadual de ensino da cidade de Videira, SC, que estão em atuação 

por ocasião da coleta de dados e que concordaram com a participação na pesquisa 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

2.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Como critérios de exclusão, tanto para entrevista quanto para o questionário, 

foram excluídos os sujeitos que não se enquadraram nos critérios de inclusão ou que 

não concordaram com a participação na pesquisa através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

2.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

Com posse dos dados coletados, juntamente com a direção e os professores 

das escolas delimitadas, as informações foram planilhadas e então analisadas de 

forma a esclarecer inicialmente quais as tecnologias digitais estão disponíveis e quais 

são utilizadas, comparando informações obtidas através das entrevistas e dos 

questionários. 

As informações extraídas dos dados coletados contemplam também a 

percepção dos docentes referente a sua utilização, como motivação e rendimento dos 

discentes.  

Após realizadas as entrevistas com os diretores das escolas selecionadas foi 

feita uma análise qualitativa referente as tecnologias digitais disponíveis, assim como 

a sua utilização. Foram feitos comparativos entre as diferentes escolas com relação 

aos recursos que estas possuem e utilizam.  
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De forma geral a metodologia de análise dos dados segue as três fases da 

Análise de Conteúdo de Bardin, que consistem em pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos resultados: inferência e interpretação (CÂMARA, 2013). 

Para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa, todas as entrevistas, 

questionários e escolas seguiram um sistema de codificação. Os questionários foram 

identificados com o seguinte sistema de codificação: E1, E2, E3 e E4 para 

identificação das escolas e P1.1, P1.2 , P1.3...P1.63; referentes aos professores, 

sendo as primeiras siglas correspondentes as escolas e a segunda ao professor. 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe através da Plataforma Brasil sob o número 

CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética) 24162919.4.0000.5593. A 

identidade dos sujeitos foi preservada para análise e divulgação dos resultados 

através do emprego de sistemas de codificação. 

2.6 RISCOS 

Os riscos deste trabalho estão relacionados a constrangimentos por ocasião 

da coleta de dados ou por exposição pública após a divulgação dos resultados. Como 

forma de prevenção preza-se pelo anonimato das instituições e dos sujeitos através 

de sistema de codificação. 

 

  



40 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, neste capítulo serão apresentados os dados da população de 

pesquisa, separados por escola, através de tabelas que exibem quais são os recursos 

que estão disponíveis em cada escola, quais são utilizados durante as aulas e quais 

são de propriedade particular.  

Posteriormente apresenta-se a análise de conteúdo realizado com as 

informações obtidas através das entrevistas e questionários realizados junto aos 

diretores e professores. 

Finalmente é exposta a análise conjunta das informações obtidas, 

apresentado paralelos e comparativos, além de observações evidenciadas na 

pesquisa. 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DAS ESCOLAS 

Nesta seção se apresentam os dados referentes a disponibilidade das 

tecnologias digitais presentes nas escolas, obtidos através de entrevistas com os 

responsáveis pela direção das escolas.  

Através de questionários respondidos pelos professores, obteve-se os dados 

quanto a percepção da disponibilidade de tecnologias digitais nas escolas, quanto a 

utilização destes recursos em aula e a relação à propriedade das tecnologias 

utilizadas. 

As entrevistas foram agendadas previamente com os diretores das escolas, e 

realizadas nas salas da direção. As entrevistas duraram em média uma hora, sendo 

todas realizadas na última semana de novembro de 2019. 

Os questionários foram aplicados aos professores durante as reuniões de 

conselho de classe do terceiro trimestre de 2019, os instrumentos foram distribuídos 

pessoalmente pelo pesquisador nas dependências das reuniões e devolvidos em 

mãos pelos professores logo após o término do preenchimento. 
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3.1.1 Escola E1 

Na escola E1 um total de quatorze professores responderam ao questionário. 

Na tabela 2 apresenta-se o resumo das informações levantadas nesta escola. 

 

Tabela 2 – Resumo das informações escola E1, a partir das respostas dos professores (n=14). 

  

Quais desses 
recursos estão 
disponíveis na 
escola em que 

trabalha? 

Quais desses 
recursos você 

utiliza durante as 
aulas? 

Recursos de 
propriedade 

particular 

 Sim Não Sim Não Sim Não 
Computador 86% 14% 43% 57% 21% 79% 
Notebook 50% 50% 64% 36% 57% 43% 
Data Show 93% 7% 79% 21% 21% 79% 
Laboratório de 
Informática 93% 7% 50% 50% 0% 100% 
Possui Internet 71% 29% 57% 43% 0% 100% 
Programas voltados ao 
ensino? 29% 71% 0% 100% 0% 100% 
Possui jogos educativos 21% 79% 7% 93% 0% 100% 
Internet Wi-Fi para os 
alunos 14% 86% 21% 79% 21% 79% 
Quadro Interativo 7% 93% 7% 93% 0% 100% 
Multimídia 57% 43% 36% 64% 0% 100% 
Vídeo Conferência 7% 93% 0% 100% 0% 100% 
Livros Eletrônicos 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Portal Educativo 14% 86% 21% 79% 0% 100% 
Simuladores 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

Fonte: Autor, 2019. 

A escola possui a disposição dos professores um computador desktop e um 

notebook, porem esse não pode ser retirado do lugar. Os dois aparelhos ficam 

localizados na sala dos professores, possuem acesso à Internet e aos aplicativos 

padrão do sistema operacional que utilizam, o Linux Educacional. Para utilização em 

sala de aula a escola não disponibiliza computadores aos professores. 

A Internet disponível na escola é feita através de doação de um provedor local, 

segundo a diretora existe o compromisso por parte do Governo Federal da instalação 

de uma conexão com a Internet de 50Mb. A conexão existente é disponibilizada por 

Wi-Fi, porém apenas a professores e técnicos administrativos. Os alunos possuíam 

acesso no passado, porém a escola estava tendo problemas com a presença de 

pessoas estranhas nos arredores da escola para utilização da Internet. Outra questão 



42 

 

importante para o corte ao acesso dos alunos à Internet foram os recorrentes 

problemas em sala de aula. 

A escola possui laboratório de informática com acesso à Internet, contudo, a 

direção o considerava sucateado, que tinha treze dos vinte computadores sem 

funcionar no momento da pesquisa. Os computadores possuem instalado o Linux 

Educacional, apenas com os aplicativos padrão dessa distribuição. 

A escola possui ainda dois datashows, com apenas um deles funcionando, e 

dois quadros interativos com datashow integrado, esses equipamentos devem ser 

compartilhados pelos professores. Com relação aos quadros interativos, a direção 

informou que os professores não gostam de utilizá-los, pois falta instrução quanto ao 

funcionamento, sendo utilizado apenas como datashow, deixando a funcionabilidade 

de quadro interativo desabilitado. 

A direção informa que existem na escola kits de ensino de programação, 

porém nos 10 anos desde a chegada desse material ele nunca foi utilizado, sendo que 

as pessoas que foram treinadas para o uso desse equipamento já se aposentaram. 

A escola utiliza a plataforma de criação e edição de arquivos online Google 

Docs como forma de agilizar os processos de pré-conselho e conselhos de classe, e 

utilizam o sistema acadêmico para as escolas estaduais chamado Professor Online, 

onde são cadastradas as notas e as presenças dos alunos. 

A direção local diz apoiar a utilização de tecnologias digitais, tanto que fez 

uma solicitação para a gerência regional de um treinamento para os professores da 

escola sobre produtos Google. Porém, não percebe o mesmo apoio do estado, citando 

a espera pela Internet a ser instalada e falta de manutenção dos computadores, tendo 

um técnico presente na escola apenas a cada três meses, sendo que a maioria dos 

computadores continuam estragados mesmo depois da manutenção. 

Com relação a percepção dos professores referente aos equipamentos 

presentes na escola e a utilização destes equipamentos durante suas aulas seguem 

a seguir as observações feitas com relação a cada um dos itens presentes.  

O computador desktop e o notebook presente na sala dos professores foram 

reconhecidos como disponíveis por todos os professores que responderam o 

questionário. 
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Datashow: apenas um dos quatorze professores respondeu que não tem 

disponível na escola, porém esse mesmo professor utiliza um datashow próprio para 

uso em suas aulas. 

Laboratórios de informática: um dos quatorze professores indicou que o 

laboratório de informática não está disponível. 

Internet: apenas um dos professores pesquisados respondeu que a escola 

não possui Internet e que não a utiliza. 

Programas e jogos voltados ao ensino: quatro professores dizem estar 

disponíveis tanto os programas quanto os jogos voltados ao ensino. Apenas um deles 

diz utilizar jogos educacionais durante suas aulas. 

Internet Wi-Fi aos alunos: dois professores dizem utilizar em suas aulas, 

compartilhando sua conexão particular à Internet com os alunos. 

Quadro interativo: dos professores que responderam ao questionário, oito 

deles sabem da disponibilidade do equipamento, entretanto apenas quatro deles o 

utilizam como datashow e somente um professor utiliza o equipamento como quadro 

interativo. 

Portal educativo: três professores disseram utilizar algum portal educativo por 

conta própria, sendo citado Google Classroom, Socrative e Kahoot. 

Simuladores: nenhum professor marcou como disponível na escola e nenhum 

informou utilizar em sala de aula. 

 

3.1.2 Escola E2 

Na escola E2, dezesseis professores responderam ao questionário. Na tabela 

3 está um quadro com o resumo das informações levantadas nesta escola. 
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Tabela 3 – Resumo das informações escola E2, a partir das respostas dos professores (n=16). 

 
Quais desses 

recursos estão 
disponíveis na escola 

em que trabalha? 

Quais desses 
recursos você 

utiliza durante as 
aulas? 

Recursos de 
propriedade 

particular 

 Sim Não Sim Não Sim Não 
Computador 81% 19% 13% 88% 0% 100% 
Notebook 81% 19% 81% 19% 69% 31% 
Data Show 100% 0% 81% 19% 0% 100% 
Laboratório de 
Informática 94% 6% 56% 44% 0% 100% 
Possui Internet 81% 19% 50% 50% 0% 100% 
Programas voltados ao 
ensino? 38% 63% 6% 94% 0% 100% 
Possui jogos educativos 63% 38% 25% 75% 0% 100% 
Internet Wi-Fi para os 
alunos 81% 19% 13% 88% 0% 100% 
Quadro Interativo 6% 94% 0% 100% 0% 100% 
Multimídia 44% 56% 31% 69% 0% 100% 
Vídeo Conferência 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Livros Eletrônicos 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Portal Educativo 63% 38% 31% 69% 0% 100% 
Simuladores 6% 94% 6% 94% 0% 100% 

Fonte: Autor, 2019. 
 

A escola possui três computadores de mesa com conexão à Internet 

disponíveis aos professores para planejamento de suas aulas, cadastro de notas e 

presença dos alunos no sistema acadêmico utilizado. A escola não possui notebook 

disponível aos professores. 

Seis datashows estão disponíveis aos professores desta escola, que devem 

ser compartilhados. A direção comentou que já foram adquiridos novos aparelhos e 

cada sala de aula terá um datashow. 

Esta escola conta com um laboratório de informática tendo 12 computadores 

funcionando para turma de trinta alunos. A conexão à Internet destes computadores 

é fornecida pela APP (Associação de Pais e Professores). Com relação aos 

programas voltados ao ensino ou jogos educacionais, estão presentes apenas os que 

já vem instalados junto ao Linux Educacional, que é o sistema operacional presente 

nos computadores deste laboratório. 

A escola disponibiliza, através da APP, internet Wi-Fi tanto aos professores 

quanto aos alunos. Aos professores está disponível em toda a escola, contudo aos 

alunos apenas dentro do laboratório de informática, para que possam utilizar seus 
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celulares durante atividades específicas durante as aulas, não sendo possível a 

conexão fora deste ambiente. Anteriormente, os alunos possuíam acesso à Internet 

Wi-Fi dentro de toda a escola, porém os equipamentos não suportavam a quantidade 

de conexões, impossibilitando os professores de acessar o sistema acadêmico. 

A escola possui um quadro interativo, fechado na caixa, pois carece de 

autorização e um técnico autorizado para a instalação. Possui também dez kits de 

ensino de programação, que foram recebidos pela escola há dez anos e pelos 

registros pode ser observado que foram utilizados apenas uma vez. 

Na escola, por iniciativa dos professores é utilizado um sistema de 

gerenciamento de conteúdo chamado Google Classroom, porém não é gerenciado 

pela escola de forma unificada. 

A gestão local diz apoiar e fomentar a utilização dos recursos tecnológicos em 

sala de aula, como com a aquisição dos datashows, e a capacitação que os 

professores tiveram das ferramentas do Google. A capacitação ocorreu através do 

sistema de multiplicadores, sendo que quatro professores tiveram um curso na 

regional e ficaram responsáveis por treinar seus colegas posteriormente. 

A percepção dos professores com relação aos equipamentos disponíveis na 

escola está descrita abaixo. 

Computadores: todos os professores responderam saber que existem os 

computadores para preparação e planejamento das aulas, sendo que treze deles os 

marcaram como disponíveis e três indicaram que, apesar de existentes, nunca 

estavam disponíveis para utilização. 

Notebook e datashow: dos dezesseis professores que responderam ao 

questionário, treze dizem utilizar seus próprios notebooks durante as aulas, os 

mesmos que dizem utilizar os datashows. 

Laboratório de informática: nove professores dizem utilizar os computadores 

do laboratório de informática e oito responderam utilizar a Internet deste laboratório. 

Apenas um professor utiliza programas voltados ao ensino e quatro fazem usos de 

jogos educativos. 

Portal educacional: dez professores responderam saber da disponibilidade 

deste recurso, porem apenas cinco desses professores fazem uso dessa ferramenta. 
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Simuladores: apenas um professor faz uso de algum tipo de simulador. 

 

3.1.3 Escola E3 

Na escola E3 um total de 25 professores responderam ao questionário. Na 

tabela 4 está um quadro com o resumo das informações levantadas nesta escola. 

 
Tabela 4 – Resumo das informações escola E3, a partir das respostas dos professores (n=25). 

  

Quais desses 
recursos estão 
disponíveis na 
escola em que 

trabalha? 

Quais desses 
recursos você 

utiliza durante as 
aulas? 

Recursos de 
propriedade 

particular 

 Sim Não Sim Não Sim Não 
Computador 68% 32% 40% 60% 4% 96% 
Notebook 56% 44% 56% 44% 72% 28% 

Data Show 100
% 0% 72% 28% 8% 92% 

Laboratório de 
Informática 56% 44% 36% 64% 0% 100% 
Possui Internet 84% 16% 52% 48% 12% 88% 
Programas voltados ao 
ensino? 8% 92% 16% 84% 4% 96% 
Possui jogos educativos 8% 92% 4% 96% 0% 100% 
Internet Wi-Fi para os 
alunos 20% 80% 20% 80% 8% 92% 
Quadro Interativo 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Multimídia 16% 84% 8% 92% 4% 96% 
Vídeo Conferência 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Livros Eletrônicos 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Portal Educativo 28% 72% 4% 96% 0% 100% 
Simuladores 4% 96% 4% 96% 0% 100% 

Fonte: Autor, 2019. 

 

A escola possui um total de três computadores com acesso à Internet 

disponíveis aos professores para preparação, planejamento de aula e registros no 

sistema acadêmico. A escola não possui notebook a disposição dos professores. 

A escola possui datashows para a utilização dos professores, porém a direção 

não soube informar a quantidade de equipamentos, mas diz ser suficiente para o uso 

compartilhado dos professores. 
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A escola possui um laboratório de informática de trinta computadores com 

acesso à Internet paga pela APP (Associação de Pais e Professores). Os 

computadores possuem programas e jogos educativos, disponíveis no sistema 

operacional instalado, Linux Educacional. A manutenção destes computadores é feita 

por um técnico da GERED (Gerência Regional de Educação) que atua de forma 

itinerante, indo na escola de tempos em tempos. 

A escola disponibiliza Internet Wi-Fi, através da APP, aos professores nos 

ambientes de salas de aulas. A disponibilidade da Internet Wi-Fi aos alunos foi testada 

durante um tempo, porém a rede se tornava inutilizável devido ao excesso de 

demanda. 

Com relação aos sistemas, a direção tem conhecimento da utilização de portais 

educativos como Google Educacional por iniciativa dos próprios professores. E quanto 

ao sistema acadêmico são utilizados o Professor Online, para acesso aos professores 

para registro no diário eletrônico e o Aluno Online para acesso dos alunos as suas 

notas e presenças. 

A escola possui ainda, a disposição dos professores, tablets para preparação 

e planejamento das aulas e acesso ao sistema acadêmico, porém os equipamentos 

foram devolvidos à direção pois os professores preferiram utilizar seus próprios 

equipamentos. 

A direção diz apoiar a utilização de recursos tecnológicos, fomentando a 

participação em cursos ofertados pela GERED sobre produtos Google, como Google 

Classroom e Docs. Esses cursos ocorreram em 2018, sendo todas as capacitações 

voltadas à reforma do ensino médio, pois esta escola foi selecionada para receber o 

novo modelo em 2020. 

3.1.4 Escola E4 

Na escola E4, oito professores responderam ao questionário. Na tabela 5 está 

um quadro com o resumo das informações levantadas nesta escola. 
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Tabela 5 - Resumo das informações escola E4, a partir das respostas dos professores (n=8). 

  

Quais desses 
recursos estão 
disponíveis na 
escola em que 

trabalha? 

Quais desses 
recursos você 

utiliza durante as 
aulas? 

Recursos de 
propriedade 

particular 

 Sim Não Sim Não Sim Não 
Computador 75% 25% 38% 63% 0% 100% 
Notebook 63% 38% 75% 25% 75% 25% 
Data Show 100% 0% 100% 0% 0% 100% 
Laboratório de 
Informática 88% 13% 25% 75% 0% 100% 
Possui Internet 88% 13% 88% 13% 50% 50% 
Programas voltados ao 
ensino? 13% 88% 0% 100% 0% 100% 
Possui jogos educativos 13% 88% 13% 88% 0% 100% 
Internet Wi-Fi para os 
alunos 50% 50% 38% 63% 0% 100% 
Quadro Interativo 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Multimídia 63% 38% 25% 75% 0% 100% 
Vídeo Conferência 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Livros Eletrônicos 0% 100% 0% 100% 0% 100% 
Portal Educativo 13% 88% 0% 100% 0% 100% 
Simuladores 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

Fonte: Autor, 2019. 

 

A Escola E4 possui dois computadores disponíveis aos professores para 

preparação de aulas e lançamento de notas, ou chamadas no sistema acadêmico, 

esses computadores possuem acesso à Internet fornecida pelo estado. A escola ainda 

possui um laboratório de informática com vinte computadores, contudo apenas dez 

estão funcionando. Os softwares instalados nesses computadores são os que já vem 

instalados no sistema operacional Linux.  

Com relação a Internet a escola possui dois provedores, sendo um deles o do 

próprio estado, com acesso utilizado apenas para o uso da direção e secretaria 

acadêmica, este possui 400 kbps (quilo bits por segundo) de velocidade. Outro ponto 

de acesso à Internet é pago pela APP (Associação de Pais e Professores), sendo 

utilizado no laboratório de informática e disponibilizado por rede Wi-Fi aos 

professores. O acesso a essa rede sem fio outrora foi disponibilizado aos alunos, 

porém devido a quantidade de conexões os professores não conseguiam acessar o 

sistema acadêmico quando necessário. 
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Para uso em sala de aula a escola possui um datashow funcionando, que 

deve ser compartilhado entre os professores. Ainda, a escola possui, a disposição dos 

professores para uso em aula, kits de ensino de programação, porém estão 

inutilizados, e também tablets, mas desde que chegaram não foram usados devido a 

configuração de hardware ser fraca e os professores preferirem utilizar seus próprios 

equipamentos, como celulares e notebook.  

A escola possui material didático em formato eletrônico disponível para uso 

dos professores, entretanto eles não são usados. 

A direção local incentiva a utilização das tecnologias digitais em sala de aula, 

pois entende que é importante na formação dos alunos, já a percepção com relação 

ao estado é que falta apoio, sendo citada a Internet deficiente, falta de manutenção 

nos computadores e pouca formação na área da tecnologia, sendo que na escola 

houveram apenas dois cursos nessa área disponibilizados aos professores, ambos 

com produtos da Google, Google Forms e Google Drive. 

O sistema acadêmico utilizado na escola é fornecido pelo estado, possuindo 

duas versões, o Professor Online para acesso dos professores e o Aluno Online para 

acesso do aluno e família. 

Esta escola teve um total de nove questionários respondidos, quanto ao 

conhecimento e uso por parte dos professores com relação aos equipamentos 

disponíveis nesta escola estão detalhados abaixo. 

Computador (desktop): apenas um professor, daqueles que responderam ao 

questionário, não reconhece este dispositivo como disponível. 

Notebook: a escola não possui notebook a disposição dos professores, apesar 

disso, 6 dos professores responderam que utilizam seus equipamentos próprios, tanto 

para preparação como a utilização durante as aulas. 

Datashow: todos os professores sabem da disponibilidade de datashow, e 

todos responderam que utilizam esse equipamento em suas aulas. 

Laboratório de informática: apenas um professor não identifica o laboratório 

de informática como disponível e dois professores fazem uso do laboratório. Todos os 

professores que marcaram o laboratório de informática como disponível sabem da 

conexão dele com a Internet. 
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Multimídia: cinco professores responderam que existe equipamento 

multimídia disponível na escola, apenas dois utilizam esse equipamento. 

Livros eletrônicos: nenhum dos professores que responderam ao questionário 

possuem conhecimento da disponibilidade desse material ou fazem uso. 

Portal educativo: apesar da escola não usar nenhum portal educativo a nível 

institucional, um professor respondeu usar o Google Classroom com seus alunos. 

Internet Wi-Fi: quatro professores dizem utilizar Internet Wi-Fi com seus 

alunos compartilhando a sua própria conexão particular. 

Apenas um professor disse não ter registrado em plano de ensino da disciplina 

que leciona a utilização dos equipamentos digitais. 

 

3.2 ANÁLISE CONJUNTA 

Nesta parte do trabalho é apresentada a análise conjunta das informações 

obtidas, mostrando paralelos e comparativos, além de observações evidenciadas na 

pesquisa. São discutidos os pontos relevantes para a pesquisa e acompanhados por 

informações correlacionadas com o tema apresentado. Desta maneira permite-se 

avaliar a situação do grupo pesquisado com respeito as populações estudadas em 

outros trabalhos científicos. 

Os temas em discussão foram: recursos disponíveis, quais deles são 

utilizados em aula, propriedade dos equipamentos, relação entre tecnologia digital e 

motivação dos alunos, tablets nas escolas, qualificação, Linux Educacional, 

programas educativos e sistema acadêmico.  

Os valores apresentados estão em porcentagem, uma vez que na forma de 

proporção não há discrepância devida à diferença na quantidade de questionários 

respondidos pelos professores. 
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3.2.1 Recursos Disponíveis 

Neste tópico serão tratados quais recursos estão disponíveis segundo a 

percepção dos professores para utilização na escola. No gráfico 2 está o comparativo 

das respostas entre as quatro escolas analisadas. Os dados estão apresentados em 

porcentagem, de forma a minimizar a diferença de respostas entre as escolas. 

 
Gráfico 1 - Recursos disponíveis na escola segundo os professores. 

 
Fonte: Autor (2019). 

Entre os dados que mais chamam atenção está a presença de computador 

de mesa e notebook (mesmo que com utilização em local fixo), em que 70% dos 

professores identificaram como um recurso disponível dentro da escola onde 

lecionam. 

Com relação ao datashow, 98% dos professores indicaram como disponível à 

utilização deste equipamento, sendo em todas as escolas pesquisadas o equipamento 

com mais respostas positivas para a disponibilidade, segundo a percepção dos 

professores. 

Em pesquisa realizada em uma escola do Maranhão por SANTOS (2016), 

chegou em sua conclusão um dado similar, em que a tecnologia digital de maior 

expressão foi o datashow. 
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Apesar das quatro escolas possuírem laboratório de informática, 83% do total 

dos professores pesquisados responderam que os laboratórios de informática 

estivessem disponíveis para uso. A nível nacional, 81% das escolas públicas possuem 

laboratórios para uso, apesar de problemas de baixa conexão com a Internet e 

equipamentos ultrapassados que inviabilizam a sua utilização (VARELLA, 2017). 

Com relação a Internet nestes laboratórios de informática, 81% dos 

professores que responderam ao questionário reconheceram a disponibilidade de 

Internet para uso nesses laboratórios. Essas escolas possuem conexão com a Internet 

paga pela APP ou através de doação do provedor de Internet, pois a conexão 

fornecida pelo Estado é insuficiente para a utilização, segundo os diretores das 

escolas pesquisadas. 

Em pesquisa do CETIC.BR3 (2013), 58% das escolas públicas no Brasil 

possuem conexão com Internet de até 2 Mbps (mega bits por segundo), sendo a única 

escola pesquisada por esse estudo que soube informar que a velocidade de conexão 

com a Internet fornecida pelo estado possuía velocidade de 400 kbps (quilo bits por 

segundo). 

Programas e jogos de computador voltados para a educação estão presentes 

em todas as escolas pesquisadas através do Linux Educacional, sendo que apenas 

24% dos professores que participaram dessa pesquisa tem a percepção de que sua 

escola possui disponível a utilização este recurso. 

A escola E2 se destaca das demais com relação a quatro dos tópicos 

pesquisados, sendo eles: programas educacionais, jogos educativos, portal 

educacional e internet Wi-Fi para os alunos. Essa escola é a única entre as estudadas 

que possui Internet Wi-Fi disponível aos alunos. 

Outro dado que chama a atenção é com relação a escola E3, sendo a que 

possui o menor índice de disponibilidade de tecnologias digitais, segundo a percepção 

dos professores. Somente os professores desta escola comentaram nos questionários 

a indisponibilidade de tecnologias digitais na escola na qual trabalham: 

 
3 “Em 2012, Cetic.br foi instituído como Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação, atuando sob os auspícios da UNESCO” (CETIC.BR,  [s. d.]).  
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P3.8: “Não é utilizado as tecnologias pois não estão disponíveis para os 

alunos”. 

P3.12: “Se a escola oferecesse estrutura tecnológica certamente faria 

diferença.” 

P3.22: “Não temos recursos tecnológicos.” 

Nas demais escolas não houve menções com relação a não disponibilidade 

de tecnologias digitais. 

 

3.2.2 Recursos utilizados em aula 

Neste tópico serão tratados quais recursos são utilizados pelos professores 

em aula. No gráfico 3 está o comparativo das respostas entre as quatro escolas 

analisadas. Os dados estão apresentados em porcentagem, de forma a minimizar a 

diferença de respostas entre as escolas. 

Gráfico 2 - Recursos utilizados pelos professores em aula. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Entre os equipamentos levantados pela pesquisa, o recurso tecnológico mais 

utilizado nas quatro escolas estudadas é o datashow, seguido do notebook, recurso 

necessário para a utilização do datashow. Em média 83% dos professores que 

participaram da pesquisa responderam que utilizam esse recurso em suas aulas.  

Outras pesquisas realizadas chegaram a dados semelhantes, tendo o 

datashow como o recurso tecnológico mais utilizado. No Ceará, Teixeira (2015) em 

seu levantamento de dados teve o datashow como o recurso metodológico mais 

usado pelos professores. Na cidade de Campinas-SP, Sarti (2014) também teve como 

aparato tecnológico mais utilizado o datashow. 

Os laboratórios de informática, apesar de presentes nas quatro escolas, e 

considerados disponíveis para utilização por 83% dos professores, em média são 

utilizados por 42%. Como provável consequência de menos da metade dos 

professores fazerem uso do laboratório de informática é o baixo índice utilização de 

programas e jogos de computador, portais educativos e simuladores. 

No Brasil, 81% das escolas públicas possuem laboratórios de informática 

(VARELLA, 2017), e dessas escolas, 59% estão em uso, logo que apenas 31% dos 

professores fazem uso dos laboratórios de informática em suas práticas pedagógicas 

(COMPUTERWORLD, 2017) . 

A escola E3, que teve o menor índice quanto a disponibilidade de tecnologias 

digitais a disposição dos professores, foi justamente a escola em que se obteve a 

menor quantidade de respostas positivas com relação ao uso desses equipamentos. 

Entretanto a relação entre a disponibilidade e a utilização das tecnologias 

educacionais não está atrelada somente à presença, pois a qualificação dos 

professores é uma importante variável a ser analisada, pois justamente na escola 

onde houve o menor índice de utilização das tecnologias digitais a direção da escola 

mencionou resistência dos professores com relação ao uso deste tipo de ferramentas. 

Uma provável justificativa ao baixo índice de utilização das tecnologias digitais 

nas escolas estudadas pode ser explicada pela falta de qualificação dos professores 

com relação as tecnologias digitais, tema que será abordado adiante neste trabalho. 
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3.2.3 Propriedade dos equipamentos 

Neste tópico serão tratados quais recursos utilizados pelos professores são 

de sua propriedade. No gráfico 4 está o comparativo das respostas entre as quatro 

escolas analisadas. Os dados estão apresentados em porcentagem, de forma a 

minimizar a diferença de respostas entre as escolas. 

 

Gráfico 3 - Propriedade dos equipamentos utilizados. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Ressalta-se neste item a utilização de notebook próprio por parte dos 

professores, uma vez que nenhuma das escolas disponibiliza esse equipamento para 

utilização em aula. Como todas as escolas pesquisadas possuem datashow para 

utilização em sala de aula, a principal maneira de utilizá-lo é através de notebooks. 

O acesso à Internet é outro recurso próprio utilizado por professores de três 

das quatro escolas pesquisadas. Tanto para uso próprio como para uso compartilhado 

com os alunos, uma vez que essas escolas não disponibilizam Internet Wi-Fi aos 

alunos. 
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Pode-se perceber que somente na escola E2, nenhum professor diz utilizar 

Internet própria, e é justamente na única escola que disponibiliza Internet Wi-Fi para 

os alunos, apesar do professor ter que levar os alunos até o ambiente onde esse 

recurso está disponível. 

A utilização de recursos próprios durante as aulas, principalmente o 

compartilhamento da Internet com os alunos, demostra os esforços de certos 

professores em utilizar diferentes metodologias através de tecnologia digitais com 

seus alunos. 

3.2.4 Tecnologias digitais: motivação dos alunos e interesse pela 

disciplina 

Nesta pesquisa foi perguntado aos professores qual a sua experiência com 

relação ao uso de tecnologias digitais e sobre o aprendizado dos alunos. Os 

questionários retornaram três tipos de respostas sobre a motivação e o interesse dos 

alunos pela disciplina:  

• Melhora na motivação e interesse dos alunos; 

• Depende da metodologia; 

• Não há diferença. 

Do total de 63 questionários, houve 51 respostas dos professores quanto a 

motivação e interesse por parte dos alunos em suas disciplinas. No gráfico 5 está a 

porcentagem das principais respostas obtidas. 
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Gráfico 4 – Se percebe melhoria na motivação e interesse dos alunos? 

 
Fonte: Autor (2019). 

Entre algumas respostas dos professores em que dizem melhorar a motivação 

e interesse dos alunos estão: 

P1.6: “Com tecnologia os alunos são mais participativos, pois é do interesse 

deles. [...] sem tecnologia eles perdem o interesse, não participam”. 

P1.14: “Os alunos costumam gostar mais. Como, se envolvem mais, a 

aprendizagem é maior sem dúvida”. 

P1.15: “Os alunos se interessam mais quando usamos as tecnologias”. 

P2.3: “Com o uso da informática se nota um maior desemprenho no aluno, e 

sem o uso da tecnologia se nota menos desempenho”. 

P2.6: “Os alunos apresentam maior interesse [...]. Tem um índice de 

aproveitamento melhor”. 

P3.2: “É bastante estimulante”. 

P3.9: “As aulas são mais prazerosas e a participação se torna de todos. [...] 

sem as tecnologias os discentes não são atraídos facilmente”. 

P3.15: “Torna o processo mais ágil e interessante”. 

P4.10: “Auxilia aumentando o interesse dos alunos”. 
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Entre as respostas dos professores em que o interesse e motivação dos 

alunos depende da metodologia então algumas delas a seguir: 

P1.4: “Se usado de maneira correta”. 

P4.9: “É muito produtiva, desde que se use de forma correta”. 

E finalmente entre as respostas obtidas em que a utilização das tecnologias 

digitais não interferem no interesse e motivação dos alunos: 

P1.12: “Alguns muito educativos outros não vale a pena pois vem com 

vocabulários muito básico”. 

P1.13: “Na minha opinião não se altera”. 

P2.4: “Ainda não conseguimos fazer com que os alunos aproveitem a 

tecnologia”. 

P2.9: “Por enquanto com minhas experiências ainda não tive um 

desenvolvimento bom no aprendizado”. 

P3.25: “Os alunos não fazem uso da tecnologia para uso didático. Pouco 

resultado com uso da tecnologia, não sabem fazer uso para fins de aprendizagem”. 

3.2.5 Tablets nas escolas  

No ano de 2013, o governo de Santa Catarina lançou o programa “Pacto pela 

Educação”, com ações nos eixos pedagógico, estrutural e de gestão (CNSP, 2013). 

O programa pretendia investir mais de R$ 500 milhões na área da educação, entre 

esses investimentos estavam previstos a entrega de mais de 11 mil tablets aos 

professores de ensino médio (RÁDIO CIDADE, 2013). Os tablets recebidos, segundo 

Deschamps4, em uma entrevista à CNSP (Conselho Nacional dos Servidores 

Públicos, (2013), teriam todos os livros didáticos que seriam utilizados no ano letivo. 

A imagem 2 mostra exemplares similares aos tablets que foram distribuídos aos 

professores em Santa Catarina. 

 

 
4 Eduardo Deschamps foi Secretário da Educação de Santa Catarina entre os anos de 2012 e 2018 
(SED-SC, 2018). 



59 

 

Imagem 2 - Tablets distribuído aos professores. 

 
Fonte: (MOTTA, 2017) 

No presente estudo as direções das escolas E3 e E4 relataram a presença de 

tablets disponíveis aos professores, porém esses equipamentos não estão sendo 

usados por opção dos professores. Esta mesma situação foi identificada na Região 

do Extremo Sul Catarinense, em 2014, ou seja, um ano depois do recebimento dos 

tablets, onde 84,1% dos professores não os utilizavam como material ou ferramenta 

pedagógica (GIACOMAZZO; FIUZA, 2014). 

Na mesma pesquisa realizada por Giacomazzo e Fiuza (2014), identificou-se 

que naquele momento 58% dos professores questionados responderam que não 

sabiam ou tinha pouco entendimento em como utilizar o equipamento. 

Outro trabalho realizado em Recife, na data similar a anterior, apresenta a 

mesma ocorrência, chegando ao resultado de que “Embora o professor reproduza 

alguns sentidos referentes aos benefícios das tecnologias em sala de aula, manifesta-

se pela sua contraidentificação (sic) com respeito ao uso de tais recursos na prática 

docente” (AZEVEDO; BERNARDINO JÚNIOR; DARÓZ, 2014). 

Diversos trabalhos apresentam que o uso dos tablets não foi acatado pelos 

professores, sendo algumas circunstâncias citadas a seguir:  

Infelizmente as aulas com os tablets muitas vezes eram vistas como um 
descanso ou um atrativo a mais da escola, concepção ainda muito arraigada 
quando o assunto é tecnologia, a qual é vista como um elemento facilitador 
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da aprendizagem, um mecanismo de motivação, um adorno (DAMASCENO, 
2014, pg. 77).  

Outra pesquisa identificou que os professores que utilizavam os tablets 

recebidos apenas iniciaram a sua utilização quando foram orientados por alguém da 

unidade de tecnologia da prefeitura (SILVA, 2018). 

Quanto a ocorrência descrita pela direção da escola E4 relacionada ao 

hardware do equipamento, que limitava a utilização, o mesmo foi identificado em 

Aracaju, onde nas palavras do pesquisador:  “Dos limites destacamos o próprio tablet 

[...] relaciona-se aos defeitos fábrica, os travamentos, pouco espaço de memória o 

que torna-o (sic) lento, também a limitação dos aplicativos” (PINTO, 2016). 

A política pública não se preocupou com a integração desses equipamentos 

com a sala de aula. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de SC já alertava 

para esse problema, “distribuir tablets e anunciar reformas, tentando convencer a 

sociedade de que o governo está promovendo grandes avanços na educação, não 

responde às questões centrais de um verdadeiro pacto pela educação” (SINTE-SC, 

2013). 

Apesar das situações apresentadas, houve iniciativas que obtiveram sucesso 

com o uso dos tablets, a exemplo do uso destes equipamentos: “Tecnologia da 

Informação: computador e tablet no contexto da educação especial” (PERIN, 2014), 

que buscou avaliar o uso de tablets por crianças com deficiência intelectual leve; “O 

uso de objetos de aprendizagem como recurso de apoio às dificuldades na 

alfabetização” (BLANDINO, 2016), que teve como objetivo o apoio a alunos em 

período de alfabetização utilizando tablets como um dos recursos utilizados; “Uso de 

tecnologias de informação no ensino fundamental e o desempenho escolar no sul do 

Brasil: o caso do tablet no município Doutor Maurício Cardoso” (HAMMES, 2017), 

buscou compreender os efeitos gerados  pela  política  pública  de  utilização  de 

tablets. 

O sucesso ou não da inserção das tecnologias digitais não depende apenas 

do fornecimento das ferramentas. O caso dos tablets aqui apresentado é talvez o mais 

evidente, devido a publicidade e a expectativa gerada na época em que esses 

equipamentos foram distribuídos. 
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3.2.6 Qualificação  

Em entrevista com a direção das escolas, verificou-se que ocorreram nas 

quatro escolas apenas uma qualificação com relação ao uso de tecnologias digitais, 

especificamente com produtos da Google. Esses treinamentos ocorreram no ano de 

2018 de duas formas diferentes, in-loco na escola E4 e nas demais escolas foram 

treinados alguns professores que deveriam repassar as informações adquiridas aos 

seus colegas. 

A necessidade de qualificação dos professores na área tecnológica, se 

observa nas falas de alguns professores, como nos casos: 

P2.11: “Não estamos sabendo utilizar a tecnologia que o aluno utiliza”. 

P3.5: “Não estamos aptos para desenvolver atividades relacionadas aos 

meios tecnológicos”. 

P1.3: “A tecnologia é uma ferramenta muito importante, mas se nem o corpo 

docente sabe utilizar, temos a situação complicada”. 

Na escola E4, a direção mencionou que os docentes não utilizam recursos 

tecnológicos, como livros eletrônicos, por medo, evidenciando desta forma a falta de 

conhecimento com relação a utilização da tecnologia ou insegurança ao seu uso em 

sala de aula. 

Evidências da falta de qualificação continuada dos professores também 

aparecem na pesquisa de Niz (2017), em seu estudo do universo entrevistado 85% 

dos professores não utilizavam tecnologias, sendo que desse percentual 64% 

disseram não ter domínio tecnológico e 64% falaram na falta de incentivo da gestão. 

Dos professores que fazem uso de tecnologias, todos mencionaram receio em utilizá-

las. 

Outra pesquisa que mostra a falta de formação continuada aos professores, 

em uma escola estadual de Marialva, no Paraná, quando 76% dos professores dizem 

ser insuficiente a oferta de formação e capacitação para que possam inserir o uso de 

tecnologia digitais na educação (DUBAY; INADA, 2016). 

Por parte da gestão das quatro escolas analisadas neste estudo, todas dizem 

incentivar o uso de tecnologias digitais, citando o incentivo à participação dos 
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treinamentos realizados. Na E1, a direção solicitou o treinamento aos professores 

dessa escola. A direção da E2 menciona que atualmente é necessário o empenho dos 

professores, sem apoio do governo. Na E3, apesar da formação na área tecnológica 

ofertada em 2018, todos os esforços na formação dos professores no ano de 2019 

foram relacionadas com o Novo Ensino Médio5. 

As políticas públicas em fornecer equipamentos às escolas e aos professores 

não foram suficientes para gerar uma mudança na educação, “a mera 

instrumentalização tecnológica do professor não o habilita à inovação de sua prática, 

que pode permanecer instrucionista, ou seja, tradicional” (MONTEIRO, 2007). 

Para Freitas (2010), a formação de professores para o trabalho com nativos 

digitais necessita de constante atualização, a diferença do letramento digital entre 

professor e aluno deve ser enfrentada. Segundo Monteiro (2007) uma vez iniciada a 

formação do professor, ele será sempre um aprendiz, e esse processo deve ser 

pessoal e dissociado de políticas públicas. 

Por outro lado, a legislação brasileira, através do decreto Nº 8.752, de 9 de 

maio de 2016, institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 

Básica, e tem entre os objetivos: “Promover a atualização teórico-metodológica nos 

processos de formação dos profissionais da educação básica, inclusive no que se 

refere ao uso das tecnologias de comunicação e informação nos processos 

educativos” (BRASIL, 2016). 

A LDB cita como obrigação do estado em fornecer qualificação aos 

professores “A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério” (BRASIL, 1996). 

No Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência 2014/2024, entre os 

objetivos, no item 7.15 há o seguinte texto:  

Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede 
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o 
final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública 

 
5 A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterando a carga 
horária anual do ensino médio de oitocentos (800) para mil (1000) horas, com uma nova organização 
do curriculum, contemplando uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), podendo o aluno escolher 
entre os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e 
profissional (MEC,  [s. d.]). 
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de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação (BRASIL, 2014b). 

A qualificação do professor para atender a demanda do uso das tecnologias 

digitais na educação deve ser de responsabilidade compartilhada, em parte do 

interesse do próprio sujeito em estar aberto a utilização das ferramentas que a 

tecnologia apresenta e por parte do estado como obrigação legal, com a formação 

dos docentes e a educação em geral. 

 

3.2.7 Linux educacional e programas educacionais 

As quatro escolas estaduais possuem laboratórios de informática a disposição 

para o uso dos professores e suas aulas. Estes laboratórios possuem instalado o Linux 

Educacional, um sistema operacional open source6, desenvolvido pelo MEC através 

do Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional, CETE, (GRAÇAS, 2010). 

Essa distribuição do Linux foi lançada em 2006, e atualmente encontra-se na 

versão 6.1 (LINUX EDUCACIONAL, 2018) e na imagem 3 está apresentada a área de 

trabalho desta versão. O Linux Educacional conta com programas educacionais pré-

instalados em seu sistema, sendo eles voltados para as mais diversas áreas do 

conhecimento, com programas voltados ao ensino da programação, de química, 

geografia, português, matemática e estudo de japonês e latim (GRAÇAS, 2010). 

 
6 O termo open source se refere a software de código aberto, onde qualquer pessoa pode vê-lo, 
modificá-lo e distribuí-lo. O código deve ser projetado para que possa ser acessado abertamente pelo 
público (RED HAT, 2018). 
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Imagem 3 - Área de trabalho do Linux Educacional 

 
Fonte: (C3SL, 2018). 

A lista de programas voltada a educação é: 

• Linguagem Logo (Kturtle) 

• Tabela periódica do elementos (Kalzium) 

• Planetário Virtual (Kstars) 

• Treinamento em Geografia (Kgeography) 

• Aprender Alfabeto (Klettres) 

• Estudo das Formas Verbais do Espanhol (Kverbos) 

• Ferramenta de referência/estudo do japonês (Kiten) 

• Jogo de Forca (KhangMan) 

• Jogo de ordenação de letras (Kanagram) 

• Revisor de latim (Klatin) 

• Desenho de funções matemáticas (Kmplot) 

• Exercício com frações (Kbruch)  

• Exercícios de porcentagens (Kpercentage) 

• Geometria Interativa (Klg) 

• Desenho (Tux paint) 

• Editor de Testes e exames (Keduca) 

• Jogo Simon Diz (blinKen) 

• Treinador de vocabulário (KwordQuiz) 
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• Treinador de vocabulário (KvocTrain)  

• Tutor de Digitação (Ktouch) 

O sistema conta também com conteúdo próprio do Ministério da Educação, 

constituído por obras de domínio público, que incluem 86 autores, vídeos da TV Escola 

e os hinos brasileiros (C3SL, 2018). 

No universo pesquisado, 42% dos professores fazem uso dos laboratórios de 

informática em suas aulas. Um professor, P2.9, mencionou o sistema operacional 

como um obstáculo ao uso do laboratório de informática: “Busquei utilizar o laboratório 

de informática, mas foi um caos, o sistema é muito complexo (Linux)”. 

Em uma escola de Belo Horizonte, um estudo de Santos et al. (2017),  feito 

no ano de 2017, referente a usabilidade do sistema operacional Linux, concluiu que 

76,2% dos professores pesquisados possuíam conhecimento básico do software e 

que 90,5% dos professores nunca fizeram curso algum relacionado ao Linux. 

No ano de 2013 na cidade de Cruz Alta – Rio Grande do Sul em uma escola 

municipal, com relação a utilização do Linux Educacional, 92,31% dos professores 

pesquisados naquela escola não possuíam entendimento e conhecimento sobre as 

aplicações deste sistema operacional. Na mesma pesquisa fica evidenciada a 

necessidade de formação dos professores referente a esse tema (PASCHOAL et al., 

2013). 

Apesar de apenas um professor, em todo o universo pesquisado, ter 

mencionado o sistema operacional como uma dificuldade, fica evidente a falta de 

conhecimento sobre os aplicativos presente no Linux Educacional, pois menos de um 

terço dos professores diziam estar disponíveis na escola jogos ou programas voltados 

para a educação nos laboratórios de informática, sendo que as quatro escolas 

possuem laboratórios de informática com o Linux Educacional instalado. 

O curso Linux Educacional do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo), destaca cinco grupos de possibilidades para a prática pedagógica, como 

inclusão digital e informática na educação, utilização de aplicativos educacionais, 

produção de textos e planilhas, possíveis aplicações de objetos de aprendizagem e 

por último, ferramentas de autoria, possibilitando a construção coletiva de 
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determinado assunto e troca de ideias relacionadas ao tema abordado (MACEDO; 

ZANK; BEZ, 2011). 

Como visto, o uso do Linux Educacional, mantido pelo MEC, possui as 

ferramentas básicas para a criação de conteúdo, diversos programas educacionais 

pré-instalados voltados para diversas disciplinas. Todos os programas sob licença do 

software livre. Segundo (SILVEIRA,  [s. d.]), a utilização de softwares livres pode 

economizar no mínimo US$ 150 por computador com o pagamento de licenças.  

A utilização dos programas educacionais nos laboratórios nestas escolas 

poderia ser mais bem aproveitada com cursos ou oficinas a fim de qualificar os 

docentes quanto ao uso dessas ferramentas educacionais, promovendo uma melhoria 

na inclusão digital dos alunos e podendo utilizar diferentes metodologias em aulas, 

tornando-as mais atraentes aos alunos. 

 

3.2.8 Sistema acadêmico 

A necessidade da apresentação do sistema acadêmico utilizado por essas 

escolas, de maneira geral, nasce das respostas fornecidas pelos diretores com 

relação ao uso de tecnologias digitais, onde nas quatro escolas foi citado o uso dos 

computadores disponíveis aos professores como uma ferramenta relevante dentro 

das escolas. 

Professor Online, sistema acadêmico utilizado pelas escolas estaduais 

pesquisadas, é o mesmo para todas as escolas estaduais de Santa Catarina. Esse 

sistema permite ao professor fazer os registros escolares, chamada diária, 

agendamento de provas, atividades e lançamento das notas dos alunos (SED-SC,  [s. 

d.]). O envio de mensagens aos alunos também pode ser feita (CIASC,  [s. d.]). 

O sistema Professor Online pode ser acessado através de um navegador de 

Internet, apresentado na imagem 4, ou através de um aplicativo chamado de 

Professor SC, que pode ser instalado tanto em aparelhos com Android, imagem 5, ou 

aparelhos com iOS. Os aplicativos possuem a vantagem de não necessitar de Internet 

no momento do lançamento das informações, sendo enviadas posteriormente quando 

houver conexão disponível com a Internet (CIASC,  [s. d.]). 
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Imagem 4 - Sistema acadêmico Professor Online acessado pelo navegador de internet. 

 
Fonte: (MELO, 2019). 

 

Imagem 5 - Acesso Sistema Acadêmico Professor SC no Android. 

 
Fonte: (CIASC,  [s. d.]). 

 

Pode-se observar um sistema que atende as necessidades das escolas, 

sendo uma ferramenta importante no dia a dia acadêmico. Observa-se que o Estado, 

no que diz respeito aos registros acadêmicos, tem investido em tecnologias digitais 

nas escolas a fim de melhorar o processo da secretaria acadêmica. Mas 

aparentemente não existe cuidado semelhante no sentido de mediar a dimensão 

pedagógica. 
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Quanto ao uso pode-se considerar como uma tecnologia digital presente nas 

escolas, como foi mencionado pelos diretores durante as entrevistas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação de mestrado intitulada Uso de tecnologias digitais em 

escolas de ensino médio estaduais na cidade de Videira, SC teve como questão da 

pesquisa a caracterização das tecnologias educacionais disponíveis, quais são e se, 

quando integradas ao processo de ensino aprendizagem, potencializam o processo 

na visão dos professores das instituições de ensino médio estaduais da cidade de 

Videira, SC, no ano 2019. Confirma-se um esforço de estudar as tecnologias digitais 

presentes nas escolas, nas percepções dos diretores e professores. 

Do ponto de vista do pesquisador, muitas concepções que possuía antes do 

estudo foram sendo transformadas, por ser docente em uma escola da rede federal e 

pelas notícias referentes a investimentos nas escolas, imaginava-se uma estrutura 

superior as encontradas nas escolas estudadas. Sentiu-se a necessidade da busca 

por trabalhos que tratassem de assuntos correlacionados para realizar uma avaliação 

comparativa. 

Quanto aos professores questionados pode se perceber, em muitos deles, o 

desconhecimento das tecnologias digitais presentes nas escolas onde trabalham, que 

traz como consequência a evidência de não utilizarem estes recursos com fins 

pedagógicos. Foi verificado a pouca formação na área das tecnologias digitais, 

corroborando as bibliografias lidas para a execução do trabalho. 

Evidenciou-se a presença de Políticas de Estado com relação ao fomento do 

uso pedagógico das tecnologias digitais, porém as ações desenvolvidas dentro das 

escolas ocorrem de maneira incompleta, dando mais importância no fornecimento das 

tecnologias do que na qualificação e uso desses recursos. 

Sem embargo, há ações individuais por parte de professores na utilização das 

tecnologias, que fazem uso inclusive de recursos próprios, na ambição de tornar a sua 

metodologia mais interessante e efetiva para o ensino de seus alunos. Estes docentes 

poderiam repassar suas experiências para seus colegas em programas de formação 

continuada. 

Nos aspectos culturais se entende que as tecnologias digitais são importantes 

e melhoram o processo educativo, o que demonstra que algum fator está impedindo 

a efetivação real do uso de ferramentas tecnológicas. 
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Uma das dúvidas é se esse pouco uso das tecnologias digitais se repete nas 

escolas municipais e em outros municípios. Isso evidencia a necessidade de mais 

pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias sociais que possam contribuir 

para maior qualificação dos profissionais da educação, no que tange ao uso 

pedagógicos das tecnologias digitais.  

Pode-se considerar que a deficiência na utilização das tecnologias possa se 

repetir em outros municípios. Se sugere um estudo para verificação de hipóteses. 

Existe uma cultura, recursos humanos e tecnológicos nas escolas para desenvolver 

um projeto de estímulo e o incentivo à utilização das tecnologias em aula. 

Uma limitação desta pesquisa foi o fato de não ter sido perguntado aos 

professores sobre as capacitações, assim seria possível obter maiores dados quanto 

ao tema. Outro ponto é quanto ao perfil dos professores, que pode impactar na 

utilização e percepção das tecnologias digitais. 

Uma sugestão de continuação dessa pesquisa, é fazê-la com uma 

abrangência estadual, com a indagação de fatores que permitiriam identificar os 

problemas da não efetivação das ferramentas tecnológicas, e assim poder elaborar 

propostas de ações, já que os aspectos culturais são positivos: existem professores 

autodidatas, políticas de Estado e recursos nas escolas. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de Entrevista 

Tema: Existência e disponibilidade de recursos tecnológicos aos professores e alunos. 

Escola  

Diretor  

Data  

  

 

1- Fale sobre os recursos tecnológicos a disposição dos professores para utilização em aula. 
 
 
 

 

2 – Fale sobre os recursos tecnológicos a disposição dos professores para preparação de 

aulas? 
 

 
 
  

3- Fale sobre recursos tecnológicos a disposição dos alunos para utilização em aula? 

 
 
 
 
 

4- Existe na escola recursos tecnológicos a disposição dos alunos para utilização fora do 

horário de aula? 
 
 

 
 

 
 

5- A escola possui internet a disposição dos professores? E dos alunos? 
 

 
 

 
 
 

 

6- A gestão apoia a utilização de recursos tecnológicos em sala de aula? 
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APÊNDICE II 

I  

 

QUESTIONÁRIO 

USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO ESTADUAIS DA CIDADE DE VIDEIRA-SC 

Quais desses recursos estão disponíveis na escola em que trabalha? 

( ) Computador  

( ) Notebook 

( ) Data Show 

( ) Laboratório de Informática      

     Possui Internet?   ( ) SIM      ( ) NÃO 

     Possui programas voltados ao ensino? 

                                     ( ) SIM    ( )NÃO  

                Quais? ________________________ 

_____________________________________ 

             Possui Jogos Educativos? 

                                              ( ) SIM   ( ) NÃO 

               Quais? ________________________ 

____________________________________ 

( ) Internet Wi-Fi para uso dos alunos 

( ) Quadro Interativo 

( ) Multimídia 

( ) Vídeo Conferência 

( ) Livros eletrônicos 

( ) Portal Educativo (Moodle, Google Educacional) 

( ) Simuladores 

       OUTROS:___________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Quais desses recursos você utiliza durante as aulas? 

( ) Computador  

( ) Notebook 

( ) Data Show 

( ) Laboratório de Informática      

     Possui Internet?   ( ) SIM      ( ) NÃO 

     Possui programas voltados ao ensino? 

                                     ( ) SIM    ( )NÃO  

                Quais? ________________________ 

_____________________________________ 

             Possui Jogos Educativos? 

                                              ( ) SIM   ( ) NÃO 

               Quais? ________________________ 

____________________________________ 

( ) Internet Wi-Fi para uso dos alunos 

( ) Quadro Interativo 

( ) Multimídia 

( ) Vídeo Conferência 

( ) Livros eletrônicos 

( ) Portal Educativo (Moodle, Google Educacional) 

( ) Simuladores 

       OUTROS:___________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Algum desses recursos são de sua propriedade? 
 

( ) Sim       ( ) Não 

Quais:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

Caso utilize algum desses recursos, eles estão contemplados nos planos de ensino das disciplinas em que você 

ministra? 
 

( ) Sim       ( ) Não 
 

Descreva a experiência em sala com o uso de alguma tecnologia 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Fale sobre o aprendizado dos alunos com e sem uso de tecnologia 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


