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RESUMO

O presente trabalho é constituído de estudos bibliográficos e de campo sobre o uso
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em escolas públicas municipais
de Curitibanos Santa Catarina. O estudo tem origem na experiência de utilização das
salas de aula inteligente como procedimento metodológico de ensino. Envolve desde
sua concepção, os procedimentos e recursos disponibilizados em sua estrutura.
Também se considera quais características específicas devem ter os professores para
a utilização das salas de aula inteligente, além da sua formação acadêmica. O trabalho
tem como objetivo principal analisar o uso das TICs e qual a importância prática das
salas de aula inteligente nas escolas municipais de Curitibanos no estado de Santa
Catarina. Para dar conta das análises os objetivos específicos se convertem nos
capítulos do trabalho, onde o primeiro capítulo nos leva as tecnologias envolvendo
conceito das TICs e como são utilizadas, também nos remete a conceitos sobre
práticas pedagógicas. O segundo define o que são salas de aula inteligente
destacando a estrutura e tecnologias utilizadas. O terceiro capítulo apresenta os
caminhos metodológicos seguidos para o desenvolvimento da pesquisa e no quarto
capitulo são apresentados os resultados do estudo de campo realizado em instituições
que utilizam as salas de aula inteligente. É possível considerar que as salas de aula
inteligente são importantes para o processo de aprendizagem, mas não são
suficientes para dar conta de todos os aspectos da aprendizagem, entretanto, é
possível perceber que o envolvimento de todos, diretores, professores e alunos com
o uso das tecnologias podem ser um procedimento importante, gerador de
expectativas que podem se reverter em momentos respeitáveis de aprendizagem.
Palavras-Chave: Educação. Práticas Pedagógicas. Salas de Aula Inteligente.
Tecnologia da Informação e da Comunicação.

ABSTRACT
The present work is made up of bibliographical and field studies on the use of
Information and Communication Technology (ICT) in municipal public schools of
Curitibanos Santa Catarina. The study stems from the experience of using the
intelligent classroom as a methodological teaching procedure. It involves, from its
conception, the procedures and resources made available in its structure. It also
considers what specific characteristics teachers should have in order to use the
intelligent classroom in addition to their academic background. The main objective of
this work is to analyze the use of ICTs and the practical importance of the intelligent
classroom in the municipal schools of Curitibanos in the state of Santa Catarina. In
order to account for the analysis, the specific objectives become the chapters of the
work, where the first chapter takes us the technologies involving the concept of ICTs
and how they are used, it also refers us to concepts about pedagogical practices. The
second defines what are smart classroom highlighting the structure and technologies
used. The third chapter presents the methodological paths followed for the
development of the research and the fourth chapter presents the results of the field
study carried out in institutions that use the intelligent classrooms. It is possible to
consider that intelligent classrooms are important for the learning process, but they are
not enough to account for all aspects of learning, however, it is possible to realize that
the involvement of all, principals, teachers and students with the use of technologies
can be an important procedure, generating expectations that can be reverted in
respectable moments of learning.
Keywords: Education. Pedagogical practices. Smart Classroom. Information and
Communication Technology.
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INTRODUÇÃO

Há décadas estão acontecendo inovações tecnológicas em todos os
segmentos da sociedade. À medida que as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) evoluem, estão cada vez mais sendo utilizadas pelas pessoas em
seu cotidiano, transformando o uso dos computadores, celulares smartphones,
tablets, internet em ambientes virtuais de conhecimento pessoal, e que também vêm
influenciando a maneira de aprender e ensinar em algumas escolas.
Com as inovações tecnológicas surgiram possibilidades de utilização de novas
ferramentas com que vem apoiar o aprendizado e a forma de ensinar em sala de aula,
como computadores, projetores, lousa digital interativa. A sala de aula inteligente faz
parte dessa inovação tecnológica a qual agrega boa parte dessas ferramentas em sua
estrutura.
Das diversas salas de aula informatizadas espalhadas pela região, muitas são
equipadas somente com lousa digital interativa, um computador e um projetor
multimídia que projeta uma imagem nesta lousa e que o professor usa como agente
desta projeção. Em muitos casos a escola somente trocou o quadro negro com giz ou
o quadro branco com canetão por um projetor e uma lousa digital que aceita certos
comandos.
A sala de aula inteligente é uma composição de móveis com computadores
embutidos, desenvolvido por uma empresa de Caçador, cidade da região do Alto Vale
do Rio do Peixe, no estado de Santa Catarina. Esta empresa comercializa esses
móveis para escolas e universidades. Além disso, ela prepara toda a infraestrutura,
instalação dos móveis com computadores e capacitação para que os professores
possam utilizá-la.
Trabalhando na instalação destas salas nas escolas e conversando com os
diretores e professores, surgiu uma dúvida sobre qual a importância do seu
funcionamento nas práticas pedagógicas.
Essa questão motivou a construção desse projeto de dissertação do Mestrado
Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade. O mestrado abre espaço para
discussão teórica e para a realização da pesquisa junto às escolas da região,
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contribuindo desta maneira com os estudos para a melhoria da qualidade da educação
e do desenvolvimento regional.
Observar as práticas pedagógicas e oferecer uma formação continuada, para
que os professores possam utilizar a tecnologia disponível e transformar as aulas em
um novo formato não mais centralizada apenas na figura do professor mas também
na figura do aluno, colocando-se, assim, diante de uma aprendizagem colaborativa,
são alguns desafios que a tecnologia nos apresenta.
Alguns estudos existentes sobre o uso das tecnológicas na educação, são
apenas de cunho bibliográfico, pouco se têm discutido sobre as percepções dos
professores e alunos referente a utilização de computadores, da lousa digital interativa
e da sala de aula inteligente.
O problema proposto no presente estudo tem a finalidade de analisar como
encontrar-se o uso das TICs nas escolas públicas municipais de Curitibanos Santa
Catarina e qual a experiência da sala de aula inteligente no seu cotidiano.
O projeto justifica-se pela necessidade de se ter um conceito prático sobre a
utilização das TICs desvendando os pontos positivos e negativos da tecnologia e ao
mesmo tempo verificar se os professores estão hábeis ou não para executar
atividades educacionais nessa concepção de tecnologia.
Tendo como objetivo principal apresentar os principais conceitos relacionados
a de sala de aula inteligente, de maneira que permita aprofundar os conhecimentos
sobre sua estrutura descrevendo as tecnologias que podem ser melhor empregadas,
demonstrando principalmente as vantagens da sua utilização, e que possa servir de
referência para implantação de outras salas de aula inteligente.
E, assim, a dissertação foi dividida em quatro capítulos específicos sendo os
três primeiros para fundamentação teórica e o quarto capítulo dedicado a pesquisa de
campo com o demonstrativo dos resultados encontrados.
O Capitulo 1 nos traz as tecnologias, envolvendo conceito das TICs, onde se
destacam e como são utilizadas, também nos remete a conceitos sobre práticas
pedagógicas, pondera sobre a formação dos professores e sua aprendizagem sobre
tecnologias. Entender a importância da formação dos professores, as implicações das
TIC nesse processo e os desafios dos professores para inserir a tecnologia no
currículo escolar.
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O Capitulo 2 apresenta o que são salas de aula inteligente destacando a
estrutura e as tecnologias utilizadas
Já o Capitulo 3 descreve os caminhos metodológicos seguidos para o
desenvolvimento da pesquisa os quantitativos pesquisados, ou seja, diretores,
professores e alunos e identifica as experiências de como está sendo utilizada a
arquitetura sala de aula inteligente no município de Curitibanos-SC.
E por fim, o Capítulo 4 nos traz a analise dos resultados obtidos com a pesquisa
através de tabelas e gráficos.
As ideias, experiências e conceitos apresentados nessa dissertação tem o
intuito de provocar a integração das tecnologias às práticas pedagógicas que
associadas a recursos de fácil manuseio podem proporcionar compartilhamento de
experiências profissionais, pessoais e sociais, colaborando com a produção do
conhecimento.
Para finalizar a dissertação são apresentas considerações sobre o usa das
salas de aula inteligente, os possíveis benefícios que elas introduziram e também as
dificuldades encontradas após sua instalação.
Por se tratar de uma pesquisa in loco, foi possível perceber as expectativas de
todos os envolvidos, nos alunos sobre a novidade da tecnologia, e em relação aos
professores e diretores a expectativa estava mais relacionada aos softwares a serem
utilizados, e como tirar o melhor da tecnologia.
E, por fim, a pesquisa nos levou a uma “tríade” Hardware, Software e
Capacitação (profissionais habilitados). Harmonizando esses três aspectos os
objetivos das TICs serão mais facilmente alcançados.

1 TECNOLOGIA E PEDAGOGIA

A velocidade em que as tecnologias estão sendo inseridas no contexto
educacional está exigindo novas técnicas para desenvolver as atividades em sala de
aula. Criou-se um novo espaço e novos meios de conhecer o mundo, eliminando
distancias, trazendo a conceito que através de um clic tudo esta a disposição.

O USO DAS TICs EM SALA DE AULA

O projeto de pesquisa sala de aula inteligente situa-se no desenvolvimento da
tecnologia, na comunicação entre o professor e o aluno e está propondo a
interatividade, a troca de conhecimento entre ambos, a iniciativa do aluno em escolher
novos meios de apreender, desafiando o professor a buscar estratégias para a
utilização das TICs.
Compreende-se que os alunos são absorvedores de informação e as
tecnologias devem funcionar como auxilio para o aprendizado e preencher esse
ímpeto pelo conhecimento. Nesse sentido cabe descrever alguns pontos sobre as
Tecnologias da Informação e Comunicação.

O que são TICs

Se lançar uma questão na internet perguntando o que são TICs, provavelmente
aparecerão as mais diversas definições e exemplos do que são e como funcionam.
As TICs envolvem os mais variados meios de comunicação, pode-se começar pelo
rádio, televisão, videocassete, retroprojetor, projetor, e atualmente computadores,
tablets, celulares, smartphones, internet, e-mails, blogs, redes sociais.
As TICs consistem em usar a tecnologia no tratamento da informação vinculado
com processos de transmissão dessa informação, ou seja, comunicar algo por meio
das tecnologias, ou ainda, agregar a tecnologia computacional com tecnologia de
comunicação.
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Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos
integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e
telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de negócios, da
pesquisa científica e de ensino e aprendizagem.

Onde se destacam as TICs

Sabe-se que as TICs estão presentes em quase tudo que nos cerca, na cultura,
no esporte, atividades de lazer, trabalho, isso nos traz as mais diversas informações,
em uma velocidade muito grande. E quando se leva isso para a sala de aula
inteligente, é fundamental que o professor conduza sua metodologia de forma a utilizar
os recursos disponíveis na sala para que suas aulas se tornem atrativas e corroborem
para a formação educacional e cultural de seus alunos.
As Tecnologias educacionais deixam de ser encaradas como meras
ferramentas que tornam mais eficientes e eficazes já sedimentados,
passando a ser consideradas como elementos estruturantes de um outro
modo de pensar a educação, mediada pela Tecnologia e esta submetida aos
objetivos pedagógicos, com o objetivo de expressar a diversidade cultura e à
realidade em que cada escola se insere, a diferentes metodologias usando
recursos tecnológicos (MORAN, 2000).

Nesse sentido, as TICs estão presentes no ambiente educacional ou no
ambiente escolar, os professores estão buscando cada vez mais utilizar em suas
praticas pedagógicas.

Como usar as TICs na sala de aula inteligente

Mas como utilizar de todas essas tecnologias? Onde elas se encaixam em
nossas aulas? Como tirar o melhor proveito disso? Os benefícios que envolvem as
TICs estão na troca de informações, partilhar e colaborar, trabalhos cooperativos,
suporte ao professor, pesquisas na internet, livros eletrônicos.
A UNESCO (2016) em seu artigo “O uso de TIC na educação do Brasil” sugere:
O Brasil precisa melhorar a competência dos professores em utilizar as
tecnologias de comunicação e informação na educação. A forma como o
sistema educacional incorpora as TIC afeta diretamente a diminuição da
exclusão digital existente no país.
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Nesse mesmo artigo levanta alguns pontos que devem auxiliar a procurar
resposta para a sua utilização tais:
Como as TIC podem ser utilizadas para acelerar o desenvolvimento em
direção à meta de "educação para todos e ao longo da vida"? Como elas
podem propiciar melhor equilíbrio entre ampla cobertura e excelência na
educação? Como elas podem contribuir para reconciliar universalidade e
especificidade local do conhecimento? Como pode a educação preparar os
indivíduos e a sociedade de forma a que eles dominem as tecnologias que
permeiam crescentemente todos os setores da vida e possam tirar proveito
delas? (UNESCO, 2016)

E vai mais fundo em seu contexto, sugerindo alguns passos importantes que
devem ser seguidos para enriquecer a aprendizagem, em sua adaptação para fins
educacionais e questões éticas sobre a propriedade do conhecimento.
 Primeiro, as TICs são apenas uma parte de um contínuo desenvolvimento
de tecnologias, a começar pelo giz e os livros, todos podendo apoiar e
enriquecer a aprendizagem.
 Segundo, as TIC, como qualquer ferramenta, devem ser usadas e
adaptadas para servir a fins educacionais.
 Terceiro, várias questões éticas e legais, como as vinculadas à propriedade
do conhecimento, ao crescente tratamento da educação como uma
mercadoria, à globalização da educação face à diversidade cultural,
interferem no amplo uso das TIC na educação (UNESCO, 2016).

A tecnologia da sala de aula inteligente busca agrupar, carteiras,
computadores, lousa digital, softwares, visando a cooperação, criando pequenos
grupos, deixando o professor a vontade agindo como orientador no processo,
oportunizando os alunos a ouvir, explicar, compreender e interagir uns com os outros.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

As atividades desenvolvidas em sala de aula pelo professor é uma síntese do
saber pedagógico acumulado ao longo do tempo, com preparação profissional,
metodologias desenvolvidas e experiências adquiridas.
Azzi (2009, p. 43) compara o saber pedagógico com a prática docente:
O saber pedagógico é o saber que o professor constrói no cotidiano de seu
trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que
possibilita ao professor interagir com seus alunos, na sala de aula, no
contexto da escola onde atua. A prática docente é, simultaneamente,
expressão desse saber pedagógico construído e fonte de seu
desenvolvimento.
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Para melhorar o entendimento sobre as práticas pedagógicas se faz
necessário, primeiramente, entender o que significa a pedagogia como ciência. Neste
sentido, Tardif (2002, p. 117) contribui com nossa abordagem afirmando que:
A pedagogia é um conjunto de meios empregados pelo professor para atingir
seus objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras
palavras, do ponto de vista da análise do trabalho, a pedagogia e a tecnologia
utilizada pelos professores em relação ao seu objetivo de trabalho (alunos),
no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e
a instrução).

Destacando a sala de aula, Tardif (2002) entende que “a sala de aula é o
ambiente de trabalho do professor, e que o professor é um trabalhador interativo”.
Esse conceito, em certo sentido, nos remete às TICs, mesmo com os conhecimentos
e experiências vivenciadas pelos professores ao longo de suas trajetórias, eles
precisam rever suas práticas pedagógicas, sendo possível incorporar as TICs como
alternativas pedagógicas.
No exercício da profissão, onde os professores usam seus conhecimentos, a
prática pedagógica lhes dá habilidades para trabalhar com situações problemáticas
envolvendo todos na solução.
As práticas pedagógicas incluem desde planejar e sistematizar a dinâmica
dos processos de aprendizagem até caminhar no meio de processos que
ocorrem para além dela, de forma a garantir o ensino de conteúdos e de
atividades que são considerados fundamentais para aquele estágio de
formação do aluno, e, através desse processo, criar nos alunos mecanismos
de mobilização de seus saberes anteriores construídos em outros espaços
educativos (FRANCO, 2015, p. 608).

Traçar um planejamento e delimitar objetivos antes de iniciar as práticas, o que
se pretende com ela, que materiais didáticos serão utilizados, que recursos didáticos
estão a disposição, o que instigar o aluno a fazer, pesquisas, debates, trabalhos
coletivos, incentivar a leitura e depois refletir sobre o que foi lido, é fundamental para
que o trabalho pedagógico se torne relevante para a vida dos alunos.
Pensar em inovações tecnológicas que possam prender a atenção dos alunos
estimulando-os a entender melhor os assuntos mais complexos tornando as aulas
mais dinâmicas e participativas. Conscientizar os professores a utilizarem os celulares
smartphones dos alunos como ferramenta de pesquisa e não só de divertimento.
Utilizá-lo pode ser uma forma de quebrar uma barreira entre o professor, alunos e
tecnologias, são tendências para novas práticas pedagógicas.
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Formação dos professores

A pesquisa realizada pela TIC e Educação em 2014, aponta que a maioria dos
professores aprende a utilizar as tecnologias sozinhos, entretanto, entende-se que se
eles receberem auxílios pedagógicos, por meio de cursos de formação, que ajudem a
utilizar de forma adequada estas metodologias, os resultados da aprendizagem
podem ser significativamente melhorados. Os dados da pesquisa demonstram que:
A maior parte dos professores de escolas públicas declara que aprende
sozinho a utilizar computador e Internet (67%). A proporção daqueles que
fizeram cursos de formação específicos sobre as TIC é menor (57%). Entre
os profissionais que fizeram cursos, a grande maioria (74%) pagou por ele,
em comparação às oportunidades de capacitação oferecidas por secretarias
de educação ou outros órgãos de governo (29%). O Ensino Superior tem
ainda um papel a ser explorado nessa questão: 37% dos docentes de escolas
públicas com formação universitária declaram que cursaram uma disciplina
específica sobre o uso do computador e da Internet durante a graduação (TIC
EDUCAÇÃO, 2014, p. 29).

Nesse processo vivenciam-se diversas problemáticas. A formação dos
professores para o uso das tecnologias se torna num importante desafio a ser vencido.
O governo disponibiliza as tecnologias para as escolas e não desenvolve processos
formativos específicos para a utilização dessas metodologias da comunicação e da
informação. A TIC Educação 2014 reforça “os professores que tem algum
conhecimento sobre tecnologia é porque tiveram na graduação uma pequena
demonstração”.
Desta forma, os profissionais que tiveram sua formação na graduação quando
estas tecnologias ainda não estavam disponíveis, passam por dificuldades quando se
trata da utilização de procedimentos que envolvam as TICs.
Há pouco tempo os processos de formação recaiam sobre os cursos iniciais,
os quais eram responsáveis pela qualidade do aprendizado de quem atuava no
mercado de trabalho.
Em virtude das mudanças ocorridas nos últimos anos é evidente que, como
qualquer outro profissional, os professores também necessitam de domínio das
tecnologias, de uma formação multidisciplinar inicial incluindo experiências com o uso
das TIC.
Segundo Almeida e Valente (2011)
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É preciso privilegiar processos de formação que permitam o movimento teoria
à prática e vice-versa, levando o docente a perder o medo e a olhar para suas
próprias práticas, desconstruí-las e construí-las a favor dos alunos, pois é
preciso compreender a necessidade de ir além do currículo do lápis e do
papel utilizado para representar e explicitar os conhecimentos dos alunos.

A falta de conhecimento ou dificuldade de interagir com o mundo digital traz
certa insegurança ao professor e, por consequência, receio de usar os recursos
disponíveis, o que na verdade deveria ser ao contrário, os professores devem
aproveitar essas tecnologias e mesclá-las as suas atividades tornando as aulas mais
dinâmicas.
Assmann (2005, p. 14) nos diz que:
Em muitos ambientes escolares persiste o receio preconceituoso de que a
mídia despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça à
subjetividade. A resistência de muitos (as) professores (as) a usar soltamente
as novas tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver
com a insegurança derivada do falso receio de estar sendo superado/a, no
plano cognitivo, pelos recursos instrumentais da informática. Neste sentido, o
mero treinamento para o manejo de aparelhos, por mais importante que seja
não resolve o problema.

Neste sentido é importante que os professores em suas formações tenham
experiências práticas em atividades voltadas à tecnologia e que posteriormente
podem ser trabalhadas com seus alunos. Desta forma, além de perder o medo
tomarão consciência das possibilidades de utilização nas suas práticas pedagógicas.
Demo (2009, p. 20) afirma que:
É melhor definir o professor como “aprendiz” (“eterno aprendiz”). Assume
aprendizagem como profissão e encaixa em sua profissão o compromisso de
fazer outros aprenderem também. Os novos tempos acarretam novos reptos,
entre eles saber desconstruir-se de maneira permanente, para ressuscitar
todos os dias. Professor acabado é algo fútil. Manter-se aprendendo sempre
é sua glória, mais que sua sina. Tem o compromisso de trazer para o aluno o
que há de melhor no mundo do conhecimento e da tecnologia, para poder
aprimorar sempre as oportunidades de aprender.

Moran (2004) também afirma que [...] “os alunos não aguentam mais nossa
forma de dar aula [...] reclamam do tédio de ficar ouvindo o professor falando por
horas”. E, prossegue dizendo que, [...] “colocamos tecnologias na universidade e nas
escolas para continuar fazendo o de sempre – o professor falando e o aluno ouvindo”.
Na continuidade ainda destaca que “ensinar e aprender estão sendo desafiados
como nunca antes. [...] precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, a
estar com os alunos, a orientar as atividades a definir o que vale a pena fazer para
aprender, juntos ou separados”.
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Paulo Freire (1996, p. 12) ao descrever sobre sua experiência de formação,
reforça que ela deve ser permanente, que somente aceitar o que o professor transmite
ao aluno é ser um objeto do professor, “ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. E continua.
É preciso que [...] desde o começo do processo, vá ficando cada vez mais
claro que [...] quem forma se reforma e re-forma ao formar e quem é formado
forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir
conhecimentos, conteúdos e nem formar é a ação pela qual o sujeito criador
da forma. [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém.

Cabe também ao professor buscar formação, se envolver com as investidas
das tecnologias procurando estar um passo à frente de seus alunos levando suas
descobertas, mesclando essas tecnologias com seus conteúdos didáticos e
transformado as aulas mais dinâmicas e colaborativas.
Para o professor se sentir seguro em uma sala de aula inteligente ele deve ter
conhecimentos básicos das ferramentas que serão utilizadas, como sistema
operacional, editores de texto, planilhas eletrônicas e conceitos básicos de
informática. Deve estar aberto as mudanças, e é importante que professor descubra
a sua própria forma de utilizar a tecnologia.
Vale a pena lembrar, uma frase de Albert Einstein (1981) “Não basta ensinar
ao homem uma especialidade. Porque ele se tornará assim uma máquina utilizável,
mas não uma personalidade”.
Mészáros (2005) sustenta que a educação deve ser sempre continuada,
permanente, ou não é educação, defende a existência de práticas que permitam
professores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a construção de
uma sociedade a qual o capital não explore o tempo de laser. Também afirma que:
Educar não é mera transferência de conhecimentos, mas sim a
conscientização e testemunho de vida. É construir, libertar o ser humano das
cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um campo
aberto de possibilidades (MÉSZÁROS, 2005, p.13).

As instituições educacionais tiveram que ir se adaptando ao longo do tempo.
Não se pode continuar dessa forma, precisam-se criar as condições necessárias para
absorver esse novo instrumento, e os professores fazem parte desse processo e
devem ter o conhecimento necessário para melhor aproveitar essas tecnologias.
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Aprendizagens e ecnologias

As novas tecnologias criaram uma cultura digital que vai além dos
computadores e da internet. Estão ocorrendo mudanças em áreas sociais, políticas,
culturais. Essa nova cultura está transformando o conhecimento humano e para tal é
necessário que os espaços escolares sejam repensados. Que os alunos possam
utilizar computadores, tablets, celulares e smartphones, criando condições para que
os professores e alunos integrem definitivamente a cultura digital ao cotidiano escolar.
Manuel Castells, em dossiê publicado pela revista Telos nr.77 (2009, p.03),
define cultura digital em seis tópicos:
1. Habilidade para comunicar ou mesclar qualquer produto baseado em uma
linguagem comum digital;
2. Habilidade para comunicar desde o local até o global em tempo real e, viceversa, para poder diluir o processo de interação;
3. Existência de múltiplas modalidades de comunicação;
4. Interconexão de todas as redes digitalizadas de bases de dados ou a
realização do sonho do hipertexto de Nelson com o sistema de
armazenamento e recuperação de dados, batizado como Xanadú, em 1965;
5. Capacidade de reconfigurar todas as configurações criando um novo
sentido nas diferentes camadas dos processos de comunicação;
6. Constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho em rede, mediante
um conjunto de cérebros sem limite algum. Neste ponto, me refiro às
conexões entre cérebros em rede e a mente coletiva.

Abranches (2014, p. 9) demonstra certa preocupação com essa explosão de
tecnologias “como juntar tudo isso no espaço/tempo da educação” e vai mais além:
A vivencia da cultura digital nos leva a um dinamismo social em que ganham
relevância e interatividade e a ação colaborativa, não se limitando ao uso
direto de recursos tecnológicos digitais. Para a sociedade massificada, e uma
educação homogeneizante, tais aspectos apontam para a ruptura de um
paradigma educacional, indicando o sentido da mudança que se anuncia
(ABRANCHES, 2014, p. 13).

Moran, em seu texto “O uso das novas tecnologias da informação e da
comunicação” (Programa TV Escola, 1999), é bem oportuno em referenciar que se
devem integrar os meios de comunicação a escola porque a criança já vem de casa
com processos de educação vindos da família e da mídia eletrônica.
E, continua afirmando que “a educação escolar precisa compreender e
incorporar mais as novas linguagens”, e lança um desafio aos governantes. “O poder
público pode propiciar o acesso a todos os alunos às tecnologias de comunicação
como uma forma paliativa”.
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Embora a concepção da educação como um processo centrado no estudante
seja aceita pela maioria dos educadores e professores em todos os níveis,
na maioria dos casos ela não passa do nível retórico do discurso, enquanto a
prática, organizada nas estruturas e sancionada pelas administrações
acadêmicas, continua em grande medida altamente centrada no professor
(BELLONI, 1999, p. 102).

A globalização nos leva para essa “concepção de educação centrada no aluno”,
mas não se deve esquecer que o uso da tecnologia não torna dispensável o professor,
mas sim, modifica o papel dele em relação a metodologia de ensino.
Essa transformação digital, que hoje ocorre a nível mundial, nos bombardeia
diariamente com informações, inovações tecnológicas, tecnologias em comunicações,
que nos fazem pensar, quais serão as novidades para amanhã, quais as novas
realidades sociais.
Deixar de abordar estes tópicos em nossas atividades escolares não é
apropriado, precisa-se estruturar o ambiente escolar onde os alunos possam
estabelecer contatos com essas tecnologias, e corroborando com Abranches (2014,
p.11) “tais aspectos apontam para a ruptura de um paradigma educacional”.
Se é fundamental reconhecer a importância das TICs e a urgência de criar
conhecimentos e mecanismos que possibilitem sua integração à educação, é
também preciso evitar o 'deslumbramento' que tende a levar ao uso mais ou
menos indiscriminado da tecnologia por si e em si, ou seja, mais por suas
virtualidades técnicas do que por suas virtudes pedagógicas (BELLONI, 2009,
p. 24)

O que Belloni destaca é bem comum de acontecer, os diretores e professores
ficam totalmente “deslumbrados” com a chegada da tecnologia em sua escola que se
esquecem do saber pedagógico para sua utilização. Cabe a direção instituir um plano
pedagógico com formação do professor para utilização dos novos recursos
tecnológicos.

2 ARQUITETURA SALA DE AULA INTELIGENTE

A concepção da arquitetura sala de aula inteligente se fundamenta em utilizar
a tecnologia da lousa digital interativa em conjunto com computadores instalados na
carteira do professor e na carteira do aluno, com softwares de gerenciamento, de
interatividade e educativos, para aprimorar o conhecimento dentro da sala de aula,
inspirando professores e alunos a utilizá-la para seu aprendizado contínuo.
Ao pensar na influência do layout de uma sala de aula inteligente é algo
desafiador, existem algumas variáveis que devem observadas tais como: espaço
físico da sala, quantos computadores serão instalados, qual configuração deles,
colocar em rede, liberar internet a todos, quais softwares devem ser usados, a rede
elétrica suporta a instalação dos computadores?
Estudo feito por Tarja (2012, p.87) aponta que: “após algumas visitas e
utilização de ambientes de informática para ministrar aulas, observa-se que uma das
variáveis que mais afeta a dinâmica da aula esta diretamente relacionada à
distribuição dos equipamentos e móveis nesse espaço”.
Não existe milagre, não é enchendo as instituições de ensino com
computadores, internet, lousas digitais que se resolve o problema da educação. Faria
(2008, p. 10), já questionava: “A tecnologia por si só não resolverá o problema da
educação”, mas que também se deve questionar, sem ela dificilmente será encontrada
a solução.
A arquitetura construída reúne em seu conjunto soluções integrada, e se
fundamenta em utilizar a tecnologia da lousa digital interativa em conjunto com
computadores acoplados nas carteiras dos alunos e com softwares de interatividade
e educativos.
Também se preocupa com o espaço físico e a distribuição carteiras, pensando
no espaço entre elas facilitando a movimentação dos alunos. Outra característica da
sala de aula inteligente são as carteiras com duas funções, como os computadores
são embutidos, o professor pode desenvolver outras atividades ser precisar tocar de
sala de aula.
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A figura 1 mostra uma planta baixa em 3D com o layout da sala de aula
inteligente. E, as figuras 2 e 3 destacam essa dupla função das carteiras, com
computador e sem computador.
A sala de aula inteligente também pode transformar a missão do professor que
passa de transmissor do saber, para o estimulador da criação e produção do
conhecimento, ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando.
Figura 1: Planta 3D da Sala de Aula Inteligente

O layout da sala de aula inteligente foi desenhado para ficar igual a uma sala
de aula convencional, cada aluno pode estudar em sua carteira com seu próprio
computador, devidamente gerenciado por um software instalado no computador do
professor, conforme mostra a figura 2, o que permite, além de gerenciar a sala,
interagir com os colegas e professor explorando os conhecimentos virtuais.
Da mesma maneira, o professor pode desenvolver atividades que incentive o
aluno a pesquisar e desenvolver de forma coletiva e ao mesmo tempo acompanhar
as atividades dos alunos por meio da carteira do professor.
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Figura 2: Sala de Aula Inteligente com controle ativado

A sala de aula inteligente permite também que ao final da aula ou em aulas em
que não houver a necessidade da utilização de computadores eles possam ser
guardados na própria carteira e transformando assim em uma sala de aula comum,
sem os computadores, como mostrado na figura 3.

Figura 3: Carteiras sem os computadores

ESTRUTURA DA SALA

A sala de aula inteligente é formada por um conjunto de equipamentos
tecnológicos, carteira do professor informatizada com computador integrado, figura 4,
carteira dos alunos também com computador integrado, figura 5, lousa digital
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interativa, figura 6, projetor, figura 7, sistema de cabeamento de rede de dados com
acesso à internet, rede elétrica com proteção, cadeiras, software da lousa digital,
software gerencial dos computadores, ar condicionado e sistema de som.

Carteira do professor informatizada

A carteira do professor possui compartimento para armazenar o monitor com
chave, espaço para armazenamento de livros e materiais didáticos com proteção
também com chave. O computador integrado possui as seguintes características:
Processador Intel Core i3 ou i5, 4 GBytes de memória, HD de 500 GBytes, teclado
ABNT2 e mouse ótico USB, tela LCD de 17”, placa de vídeo dedicada, a própria
carteira é o gabinete onde também fica o monitor integrado, formando um único
volume conforme observa-se na figura 4, estas características podem ser alteradas
de acordo com a mudança tecnológica ou solicitação da escola.
Figura 4: Carteira do Professor

Carteiras educacionais dos alunos informatizadas

A carteira do aluno possui compartimento para armazenar o monitor com
chave. O computador é integrado a carteira e possui as seguintes características:
Processador Intel Dual Core, 2 GBytes de memória, HD de 500 Gbytes, teclado
ABNT2 e mouse ótico USB, tela LCD de 17”, a própria carteira é o gabinete onde
também fica o monitor integrado, formando um único volume, mostrado na figura 5.
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Estas características podem ser alteradas de acordo com a mudança tecnológica ou
solicitação da escola.
Figura 5: Carteira do Aluno

Lousa digital interativa

A lousa digital interativa de cor branca com superfície sólida resistente a
impactos e vibração, baseada em tecnologia de sensores eletromagnéticos, possui
alta resolução e resposta rápida. Operada por caneta eletrônica que detecta todos os
caracteres e desenhos sobre a superfície, por meio de sensores magnéticos no
interior da lousa digital.
A lousa digital permite a escrita com duas canetas simultaneamente, utilizando
a tecnologia Dual Pen. Sua alimentação é por corrente elétrica via porta USB. A
dimensão ativa ou tamanho da lousa digital pode variar conforme especificação do
fabricante. É compatível com Sistemas Operacionais Microsoft Windows, MAC e
Linux, mostrada na figura 6.

As principais vantagens da lousa digital interativa:
Criar imagens facilmente;
Permitir exercícios interativos;
Usar recursos específicos para apresentação;
Reproduzir vídeos e atuar sobre eles;
Registrar a aula passo a passo ou em vídeo;
Utilizar conteúdo interativo já disponível no software;
Dual Pen (utilização de duas canetas).
Figura 6: Lousa digital interativa
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Projetor multimídia

O modelo de projetor multimídia, mostrado na figura 7, é uma definição do
fabricante da sala de aula inteligente onde suas características e tecnologias são as
recomendadas para o bom funcionamento da sala. Projetor multimídia, com tecnologia
short throw (lançamento curto de imagem), 2700 lumens; resolução XGA 1024x768;
controle remoto; contraste 800:1; correção de trapézio; lentes com zoom; vida útil da
lâmpada no mínimo 3000h e 4000h (econômico); compatibilidade: PAL, NTSC, HDTV:
720p, 1080i; distância de projeção: mínimo de 0,51 metros e máximo de 2,56 metros;
alimentação: 100V – 240V; suporte para instalar o projetor de teto ou frontal com
regulagem, vertical e horizontal.
Figura 7: Projetor multimídia

Software da lousa interativa
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A lousa digital interativa pode funcionar com vários softwares, mas para a
escrita é aconselhável que seja utilizado àquele que acompanha a própria lousa. Este
software apresenta ferramentas para desenho, escrita com cores variadas, tamanhos
de letras, texturas, trocas de cores da lousa digital, busca de arquivos armazenados
no computador, acesso à internet, questionários interativos com respostas rápidas.
Nada do que é digitado na lousa digital interativa se perde, ela mantém um
arquivo temporário que armazena toda a movimentação ocorrida na tela que
posteriormente pode ser disponibilizado aos alunos no formato de imagem ou em
arquivo pdf.
Também podem ser usados outros softwares, porém eles devem ser
compatíveis com o sistema operacional que está instalado no computador do
professor para depois serem aplicados a lousa digital e disponibilizados aos alunos.
Alguns softwares educacionais estão disponíveis para disciplinas de Geografia,
História, |Medicina, corpo humano, com acesso à internet pode-se utilizar mapas,
sistema solar, e outros.

Software de gerenciamento da sala de aula inteligente

Administrar o que está sendo acessado pelos alunos em sala de aula inteligente
é uma tarefa difícil, o professor muitas vezes precisa utilizar vários recursos para
manter a turma interessada e assim aproveitar ao máximo os recursos disponíveis,
fazendo com que os alunos utilizem o tempo para realizar suas atividades.
A sala de aula inteligente vem de fábrica com um software de gerenciamento
que auxilia os professores a acompanhar as atividades realizadas pelos alunos a partir
da carteira do professor, monitorando o uso de aplicativos e da internet, acompanhado
as atividades, recolhendo arquivos de trabalho ou distribuindo rapidamente desafios
para todos os alunos, apresentado na figura 8.
O objetivo do software é de oferecer ao professor a possibilidade de interagir
com seus alunos, seja individualmente, com um grupo pré-definido ou ainda com a
turma como um todo.
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A partir de seu computador, o professor pode executar várias tarefas dentre
elas destaca-se algumas como:
Ligar ou desligar todos os computadores da sala;
Distribuir e recolher arquivos;
Mostrar a tela para todos ou para alunos selecionados;
Os alunos podem acompanhar o professor em seus computadores;
O professor pode definir grupos de trabalhos;
Interagir entre eles.

Figura 8: Tela do Software de gerenciamento da sala

Independente do conhecimento para a utilização da lousa digital interativa é
necessário formar o professor para utilizar os recursos criando aulas mais interativas.
A qualidade do material utilizado nela é de extrema importância, bem como a
capacidade criadora do professor ao explorar os recursos nela contidos cunhando
suas aulas voltadas ao uso da tecnologia.

3 CAMINHOS METODOLOGICOS DA PESQUISA
A pesquisa sobre “O uso das TICs nas práticas pedagógicas dos professores:
Experiências em escolas públicas municipais” foi realizada por meio de um estudo de
caso. Segundo Yin (2005), o uso do estudo de caso é adequado quando se pretende
investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos.
[...] o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinar acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes. O estudo de caso acrescenta duas fontes de evidências
importantes: observação direta dos acontecimentos que estão sendo
estudados e entrevistas das pessoas nele envolvidas (YIN 2005, p. 26).

O estudo de caso tem algumas características dentre elas, a totalidade, que
deve refletir todos os elementos que compõe a realidade do caso, utilizando
entrevistas com os participantes, observações e questionários que devem responder
ao problema e aos objetivos propostos na pesquisa.
Yin (2005) aponta também uma lista de habilidades que o pesquisador deve ter
para realizar um estudo de caso dentre elas: capacidade de fazer boas perguntas - e
interpretar as respostas; deve saber escutar e não ser ofuscado por suas próprias
ideologias e preconceitos; deve ter uma noção clara das questões que estão sendo
estudadas sendo imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que
se originam de uma teoria.
Ainda, Yin (2005) afirma que o uso do estudo de caso é adequado quando se
pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos.
É uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno dentro de seu
contexto da vida real.
Flick (2009) afirma que os pesquisadores qualitativos estão interessados em
ter acesso a experiências, interações e documentos em seu contexto natural de
maneira que possam estudar as suas especificidades. O pesquisador observa
situações sociais complexas e utiliza-se de materiais como: imagens, vídeos, textos e
gravações, recolhendo um grande volume de dados para a análise.
Luciano (2001, p.13), “considera a existência da relação entre realidade e o
sujeito, ou seja, a indissociabilidade entre o fenômeno e a subjetividade do sujeito que
não pode ser traduzido em números”.
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Nesse contexto, Yin (2005) destaca que o estudo de caso é

um

tipo

de

pesquisa que não pode ser rotulada como qualitativa nem quantitativa, mas que está
interessada no acontecimento. Na investigação procura-se por elementos que possam
embasar a pesquisa anotando tudo que possa vir a colaborar com o resultado, criando
uma base de dados para o estudo.
Além da pesquisa qualitativa, deve-se adotar a pesquisa quantitativa descritiva
que servirá como delineamento ou análise dos fatos e suas variáveis. “Utilizam várias
técnicas

como

entrevistas,

questionários,

formulários,

etc.

e

empregam

procedimentos de amostragem” (MARCONI & LAKATOS, 2011, p. 188).

UTILIZAÇÃO DE TABELAS NA PESQUISA

Para que se tenha uma análise objetiva em relação à pesquisa é necessário
preparar os dados em tabelas e estas nos remeterão a uma análise gráfica mais
detalhada sobre o que está sendo estudado.
Marconi e Lakatos (2003, p. 169), explicam que: tabela ou quadro é um
método estatístico, de apresentar os dados em colunas verticais ou fileiras
horizontais [...] é um bom auxiliar na apresentação dos dados, uma vez que
facilita, ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da massa de dados,
podendo apenas com uma olhada, apreender importantes detalhes e
relações.

Corroborando com Marconi e Lakatos, a tabela é uma ferramenta que ajuda a
decidir quais os modelos de gráficos podem ser usados para que a análise mostre de
forma mais segura a relevância das informações apresentadas e até justificar a
tomada de uma decisão.

UTILIZAÇÃO DE GRÁFICOS NA PESQUISA

Após serem tabulados os dados da pesquisa em tabelas, serão utilizados para
a elaboração dos gráficos. Os gráficos representam de forma mais objetiva e visual o
resultado da pesquisa.
Para Marconi e Lakatos (2003, p. 170),
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Gráficos são figuras que servem para a representação dos dados. O termo é
usado para grande variedade de ilustrações.
Os gráficos, utilizados com habilidade, podem evidenciar aspectos visuais
dos dados, de forma clara e de fácil compreensão. Em geral são empregados
para dar destaques a certas relações significativas. A representação dos
resultados estatísticos com elementos geométricos permite uma descrição
imediata do fenômeno.

As tabelas auxiliam a visualizar mais rapidamente os fatos, e os gráficos
traduzem essas tabelas de forma visual em que a interpretação se torna mais evidente
e, assim, auxiliando a questionar os fatos.

DELINEAMENTO DA PESQUISA

Para escolha das escolas, onde foram realizadas as pesquisas, utilizou-se o
critério regional, levando-se em consideração a localização da fábrica da sala de aula
inteligente e da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe.
Mediante a essas informações dirigiu-se ao fabricante, Empresa Braox, a qual
nos informou quais as cidades da região, Alto Vale do Rio do Peixe, contavam com
escolas que já utilizam a tecnologia sala de aula inteligente e foram escolhidas as
escolas de Curitibanos-SC como cidade do estudo por estar mais próximo a UNIARP.
Outro critério da pesquisa limitou-se ao estudo com alunos do 4º e 5º ano do
ensino fundamental, independente da localização das escolas no município.
Inicialmente foi comunicado à Secretaria de Educação do município de
Curitibanos-SC sobre a intenção da pesquisa, explicando os procedimentos e
solicitando autorização por meio de declaração (Anexo 5), para que a mesma pudesse
ser realizada, devidamente assinada pelo Secretário de Educação do município.
Também foi solicitada a assinatura do responsável pela empresa fabricante da
sala de aula inteligente na declaração (Anexo 4) autorizando o uso da empresa e do
nome sala de aula inteligente no projeto.
Em seguida foi realizado um contato com os diretores das escolas municipais
para informar sobre os procedimentos da pesquisa e o levantamento das primeiras
informações sobre a escola, bem como solicitação de permissão para entrevista e
aplicação de questionário com professores e alunos. Também foi solicitada junto a
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direção das escolas a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE) (Anexo 1).
Dando seguimento a pesquisa o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNIARP e está registrado sob o número
CAAE 58091716.3.0000.5593.
Estas primeiras informações foram inseridas no questionário (Apêndice 1) que
foi aplicado junto a direção das escolas.
E, posteriormente foi feita a aplicação de um questionário com os professores
(Apêndice 2) e com os alunos (Apêndice 3) que utilizam a sala de aula inteligente.
Também foi colhida a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (Anexo 2) dos professores e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
de Menor (Anexo 3) dos pais dos alunos que aceitaram participar da pesquisa.
Posteriormente foram realizadas entrevistas com os diretores, professores e
alunos para a complementação dos dados levantados nos questionários. As
entrevistas serão fundamentais no presente estudo, pois por meio delas foi possível
verificar detalhadamente o trabalho realizado pelos professores na escola.

PARTICIPANETES DA PESQUISA

Os participantes do estudo foram 2 diretores, 10 professores, e 50 alunos de
duas escolas públicas municipais, denominadas de A e B, que já utilizam a arquitetura
da sala de aula inteligente e que compõe a Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) sediada em Curitibanos-SC.
A escola “A” localizada no centro da cidade de Curitibanos-SC tem 792 alunos
em que todos pertencem ao ensino fundamental 1 e 2 (do primeiro ano ao nono ano).
A escola conta com 32 professores, 26 salas de aula em que apenas uma é sala de
aula inteligente, compartilhada pelos professores e alunos. Limitou-se a pesquisa aos
alunos do 4º e 5º ano matutinos num total de 53 alunos, 10 professores e 1 diretor.
Destes totais, 40 alunos responderam o questionário, 8 professores e 1 diretor.
A escola “B” localizada no interior do município de Curitibanos-SC tem 284
alunos sendo 20 alunos da educação infantil e pré-escola, 209 alunos pertencem ao
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ensino fundamental 1 e 2 (do primeiro ao nono ano) e 55 alunos pertencem ao ensino
médio. A escola conta com 21 professores, 7 salas de aula e uma sala de aula
inteligente e que é utilizada pelo ensino fundamental e ensino médio. A pesquisa
limitou-se aos alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental vespertino num total de
37 alunos, 10 professores e 1 diretor. Deste total, 22 alunos responderam o
questionário, 7 professores e 1 diretor.
Todos os participantes da pesquisa diretores, professores e pais dos alunos
menores de idade, das escolas, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) atendendo às exigências do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da UNIARP.

4 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS

Com o intuito de avaliar a pertinência dos questionários aplicados nas escolas
com os diretores, professores e alunos foram gerados alguns gráficos para a
discussão. Posteriormente com os dados das entrevistas serão criadas categorias
para a análise qualitativa.
Marconi (2003, p. 169) afirma: “Mesmo com dados válidos, é a eficácia da
análise e da interpretação que determinará o valor da pesquisa”.
Procurou-se, na elaboração do questionário, incluir questões de cunho
demográfico para ilustrar a pesquisa com dos dados sobre a idade dos professores,
tempo de magistério, de escola, entre outros.
A pesquisa nos mostrou que o professor mais novo tem 28 anos de idade, 2
anos de magistério e 9 meses atuando na escola e este também é o menor tempo de
magistério. Notou-se também que o professor com mais idade tem 58 anos, 30 anos
de magistério e 30 anos na mesma escola.
Outras questões que foram discutidas referem-se a experiências com as
tecnologias, se tem pós-graduação lato sensu, experiência com outros recursos
tecnológicos, se tem computador em casa, curso de informática, se realizou curso de
capacitação para utilização da sala de aula inteligente.

DEMONSTRATIVOS DA PESQUISA

Para se ter uma visão mais clara sobre a pesquisa, foram tabulados os dados
e gerados gráficos e tabelas com objetivo de facilitar a leitura do conteúdo tornando a
interpretação das informações mais objetivas.
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Análise demográfica dos docentes

Entre as questões que foram levadas junto aos professores, observa-se no
Gráfico 1 que 67% dos professores estão abaixo de 40 anos, uma idade relativamente
nova para a população analisada.
Gráfico 1: Idade dos professores

O Gráfico 2 apresenta o tempo de magistério que os professores têm nas
escolas pesquisadas. Observar-se que existe uma rotatividade de professores nessas
escolas, 53% deles estão lecionando a menos de 5 anos nelas.
Gráfico 2: Tempo que leciona na escola

O tempo de magistério é destacado no Gráfico 3. Aqui se verifica que 40% dos
professores tem menos de 10 anos de magistério e a maior parcela dos professores
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está entre 11 e 20 anos com 46% de tempo. Isso nos indica uma renovação no
magistério.
Gráfico 3: Tempo de magistério

Utilizando os dados da Tabela 1 e Tabela 2 fazendo um comparativo do tempo
de escola com o tempo de magistério, apesar da rotatividade de professores nas
escolas pesquisadas, o tempo médio de atuação na escola se equipara com o tempo
médio de magistério de 33%, ficando entre 6 e 15 anos, como mostrado no Gráfico 4.
Tabela 1: Tempo de magistério na escola
2. Quanto tempo leciona nesta escola?
1 – 5 anos

8

53%

6 – 10 anos

3

20%

11 – 15 anos

2

13%

16 – 20 anos

1

7%

21 – 25 anos

0

0%

26 – 30 anos

1

7%

mais de 30 anos

0

0%

Total

15

100%
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Tabela 2: tempo de Magistério
3. Quantos anos têm de magistério?
1 – 5 anos

3

20%

6 – 10 anos

3

20%

11 – 15 anos

2

13%

16 – 20 anos

5

33%

21 – 25 anos

1

7%

26 – 30 anos

1

7%

mais de 30 anos

0

0%

Total

15

100%

Gráfico 4: Comparativo Tempo escola/Magistério

Tempo de Escola

Tempo de Magistério

Um dado que chamou a atenção é com relação aos softwares ou ferramentas
que estão sendo utilizadas pelos professores em suas aulas na sala de aula
inteligente, o Gráfico 5 indica que filmes, jogos e pesquisa na internet correspondem
a 54% das atividades na sala. E, isso reflete no que alguns professores relataram no
momento da aplicação dos questionários “deveria existir mais softwares específicos
para minha disciplina”, ditos por professores das disciplinas de História e Matemática.
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Gráfico 5: Softwares utilizados na sala de aula inteligente

Perguntas e respostas dos estudantes

O questionário aplicado aos alunos procurou identificar se a utilização da sala
de aula inteligente tornou os conteúdos mais interativos e colaborativos entre os
alunos.
TORRES (2004, p.50) define que a proposta colaborativa é:
A participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; mediação da
aprendizagem feita por professores e tutores; construção coletiva do
conhecimento, que emerge da troca entre pares, das atividades práticas dos
alunos, de suas reflexões, de seus debates e questionamentos; interatividade
entre os diversos atores que atuam no processo; estimulação dos processos
de expressão e comunicação; flexibilidade dos papéis no saber;
sistematização do planejamento, do desenvolvimento e da avaliação das
atividades; aceitação das diversidades e diferenças entre alunos;
desenvolvimento da autonomia do aluno no processo ensino-aprendizagem;
valorização da liberdade com responsabilidade; comprometimento com a
autoria; valorização do processo e não do produto.

Apesar dos professores terem um conteúdo já programado para as aulas é
importante a participação dos alunos neste processo, a sala de aula inteligente traz
esta proposta, estimulando os alunos a terem um senso crítico sobre as atividades.
No questionário aplicado aos alunos nas duas escolas de Curitibanos-SC, algumas
respostas trazem essa ideia de colaboração e construção coletiva.
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Verifica-se no gráfico 6 que os alunos são mais participativos quando o
professor utiliza a sala de aula inteligente, que são compostas por carteiras com
computadores, que é confirmado no gráfico 7 em que os alunos são questionados de
que maneira eles gostam mais de fazer os exercícios na aula.

Gráfico 6: Participação do aluno na aula

Gráfico 7: Como os alunos gostam de fazer os exercícios

Outra questão a ser observada é a associação de duas tecnologias, a lousa
digital interativa e as carteiras com computadores. Utilizando a lousa digital interativa
as imagens ficam somente na lousa da sala de aula inteligente e quando são
associadas as carteiras cada aluno tem na sua frente o computador com as imagens

45

projetadas pelo professor na lousa digital. Em resposta os alunos afirmam que as duas
juntas são melhores (69%), como se pode observar no gráfico 8.
Gráfico 8: Como as imagens ficam melhor

O gráfico 9 leva a pensar um pouco sobre as didáticas utilizadas em sala de
aula, nas respostas dos alunos jogar (58%) é o que eles mais gostam de fazer na sala
de aula inteligente e depois vem a pesquisa na internet (40%). Aqui remete ao
questionamento dos professores em que eles comentam “deveria existir mais
softwares específicos para minha disciplina”.
Gráfico 9: O que os alunos mais gostam de fazer no computador
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Perguntas e respostas dos professores

O questionário aplicado aos professores procurou identificar três momentos: no
primeiro momento, qual o contato que eles tiveram com a tecnologia da sala de aula
inteligente, no segundo, se perceberam alguma diferença em relação a aprendizagem
e o terceiro momento faz referência ao processo pedagógico para uso da tecnologia.
Nos gráficos 10 e 11, os quais se referem ao contato com a tecnologia, se
observa que, apesar dos professores terem feito capacitação para utilizar a sala de
aula inteligente, o conteúdo não foi suficiente para uma completa integração com a
tecnologia.
Gráfico 10: Capacitação para uso da sala de aula inteligente

Gráfico 11: Conteúdo para uso da sala de aula inteligente
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Continuando com o questionamento sobre a adaptação da sala de aula
inteligente o gráfico 12 mostra que somente 27% dos professores entrevistados se
sentem seguros ao utilizá-la, isso nos remete a questão da capacitação dos
professores para utilizar os recursos oferecidos. Mesmo assim os professores estão
utilizando os recursos que estão disponíveis no momento, como percebe se no gráfico
13.

Gráfico 12: Insegurança para utilização da sala de aula inteligente

Gráfico 13: Softwares utilizados na sala de aula inteligente

Uma das questões solicitava aos professores informassem sobre a percepção
deles com relação ao aprendizado dos alunos. Nos gráficos 14 e 15 os professores
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são quase unânimes em afirmar que “sim” (93%), notaram diferenças no aprendizado,
é mais ativo.
Gráfico 14: Diferença ensino aprendizagem dos alunos

Gráfico 15: Melhora no processo de ensino aprendizagem
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E, o terceiro momento remete ao processo pedagógico. Existe praticamente
uma unanimidade (87%) com relação a capacitação e um projeto político pedagógico,
como mostrado nos gráficos 16 e 17. Cabe repetir uma frase já citada anteriormente
e descrita por alguns professores “deveria existir mais softwares específicos para
minha disciplina”.
Gráfico 16: Necessidade de capacitação

Gráfico 17: Projeto pedagógico para uso da informática

É importante ressaltar que para o sucesso das salas de aula inteligente são
necessárias mudanças no processo pedagógico.
[...] Mudanças estruturais e pedagógicas só poderão vir a acontecer se a
comunidade escolar estiver coesa e receptiva para compreender suas
implicações. Direção e corpo docente constituem peças fundamentais de uma
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mesma engrenagem. Quanto uma para, a outra sofre e vice-versa. Esse
funcionamento sincronizado, no entanto, garante que o trabalho possa ser da
escola e ao mesmo tempo, de cada professor. Não se trata de um projeto
unilateral. (FREIRE, 1998, p. 59)

É fundamental que a escola ou a direção promovam meios para a capacitação
de seus professores para uso dessas novas tecnologias. Os professores necessitam
ter habilidades, conhecer as ferramentas e explorá-las a fim de trazerem benefícios
positivos aos alunos.

Comparativos: pontos positivos e negativos

Diante das informações levantadas gerou-se uma tabela de uma forma simples
onde pode se relatar alguns pontos positivos e negativos sobre a sala de aula
inteligente os quais estão descritos na tabela3.
Tabela 3 - Pontos Positivos e Negativos
Pontos Positivos
A sala de aula inteligente trouxe um novo
convívio entre os alunos
Apresentou um nivelamento entre os
alunos que já conheciam ou já utilizaram
o computador com aqueles que nunca
usaram
Traz compartilhamento de atividades,
pode se formar grupos de trabalho, gerar
interatividade.
A sala esta sendo bem utilizada em
pesquisas na internet, e jogos
educacionais sobre os mais diversos
temas.

Pontos Negativos
Falta de softwares educacionais para
auxiliar as aulas
Necessidade de promover capacitação
para professores a fim de entender
melhor o funcionamento das TICs
Necessidade de incluir as TICs no
projeto político pedagógico das escolas.

A sala foi transformada em um
laboratório de informática, ambiente
único, utilizando as carteiras somente
com os computadores ativos e não como
carteiras educacionais.
Apoio dos diretores e professores para Só uma sala de aula inteligente fica
terem mais salas de aula inteligente em subutilizada, não estão sendo usados
suas escolas.
todos os recursos possíveis.

CONSIDERAÇÕES

Várias escolas públicas e, também privadas, estão introduzindo cada vez mais
computadores, softwares educativos e outros equipamentos eletrônicos em suas
instituições, para o uso pedagógico e até de lazer. Com o avanço da tecnologia, da
internet, das comunicações, das informações, ficar indiferente a esses movimentos,
não trazem benefícios às instituições de ensino.
A presença muito forte da tecnologia no dia a dia dos jovens em geral é muito
marcante o que traz um novo perfil de aluno para a escola, a qual deve usar esses
recursos tecnológicos a favor da educação. De alguma forma, as TICs vêm auxiliando
e buscando alternativas para que essa nova realidade seja utilizada de forma
colaborativa, envolvendo diretores, professores e alunos com essa nova forma de
ensinar e aprender.
O projeto de pesquisa buscou descrever e analisar o uso das TICs, tendo por
base a sala de aula inteligente, em algumas escolas públicas do município de
Curitibanos-SC. Foi um processo de visita “in loco” onde foram colhidas informações
sobre o uso da tecnologia, experiências adquiridas, cursos realizados, junto às
escolas, direção, professores e alunos.
Nessa pesquisa, as opiniões foram as mais diversas tanto de forma positiva
como algumas de forma negativa mesmo assim, todas tinham um ponto em comum,
em que a implantação da sala de aula inteligente foi muito importante para a escola.
É visível o impacto sobre o uso da sala de aula inteligente, o que ficou
comprovado mediante as respostas expostas. Nas entrevistas com os alunos, os
mesmos relataram que a sala de aula inteligente trouxe um novo convívio entre eles.
Alguns alunos sequer tinham usado um computador, somente ouviram falar, e
a sala trouxe esse nivelamento entre os que já conheciam e os que nunca usaram,
todos queriam falar ao mesmo tempo contando suas “experiências”. Não existe
diferença entre as crianças quando as ferramentas são iguais.
Por outro lado, com a sala de aula inteligente gerou-se uma expectativa entre
os professores os quais esperavam por mais softwares educacionais que pudessem
auxiliá-los em suas aulas. Fato esse que gerou certa preocupação, mesmo assim a
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sala está sendo bem utilizada, observou se que a maioria dos professores utiliza a
pesquisa na internet como ferramenta de ensino, é claro que isso é válido, pois nas
aulas das disciplinas como de Geografia e História que tem muito contexto a ser
explorado. Contudo, em aulas das disciplinas de Matemática, Física, Química, Língua
Portuguesa precisam ser revista.
Outra observação feita em relação a sala de aula inteligente é que apesar dela
ser desenvolvida para que sua estrutura pudesse ser transformada em dois ambientes
diferentes, como sala de aula comum, somente com as carteiras com os
computadores guardados em seu interior, e com os computadores a mostra, as
escolas definiram somente como um laboratório de informática. De certo ponto isso é
compreensível, pois na maioria das escolas é a única sala informatizada. Deste modo,
para que toda a capacidade da sala fosse utilizada deveriam ter mais salas de aula
inteligente instaladas.
Apesar de a pesquisa tratar mais especificamente sobre o uso da sala de aula
inteligente, não se pode deixar de abordar a questão dos softwares educacionais.
Com a sala vem alguns softwares de gerenciamento, como compartilhamento de
atividades, combinação de grupos de trabalho, controle de acessos, interatividade,
geração de alguns modelos de provas com correções automáticas, mas ainda faltam
os softwares educacionais específicos as disciplinas.
Os softwares educacionais podem ser definidos pela empresa fabricante da
sala de aula inteligente, mas isso não é uma obrigatoriedade, cabe a escola junto com
os diretores e professores buscar e definir quais softwares serão utilizados de acordo
com as disciplinas ofertadas, verificar o que tem de disponível no mercado que mais
se adaptem as suas necessidades na parte educacional, tecnológica e financeira.
Mesmo com a instalação da sala de aula inteligente e a participação dos
professores na definição dos softwares educacionais é necessário a capacitação
deles para que possam conhecer o funcionamento da sala de aula, e dos recursos
disponíveis nos softwares educacionais adquiridos e adaptá-los a sua metodologia de
ensino. O professor precisa saber se os computadores estão funcionando
corretamente, se os softwares estão disponíveis a todos os alunos, além de saber
manusear bem os softwares que utilizará. Desta forma, saberá lidar com imprevistos
que possam acontecer durante a aula.
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A pesquisa leva em direção que a implantação da sala de aula inteligente gerou
um impacto positivo nas escolas onde foram instaladas, mas também leva a pensar o
quanto ainda falta para que esse processo tenha um sucesso completo, todos veem
a importância da tecnologia para a transformação da educação, governantes,
fabricantes, diretores de escolas, professores, pais e alunos.
Existem os mais diversos estudos para aplicação das TICs de uma forma ampla
na educação, mas será que as escolas e os professores estão preparados para utilizar
toda essa tecnologia?
Preparar as escolas para receber essa tecnologia é de suma importância, não
somente em capacitação dos professores, mas também em infraestrutura,
comunicação, internet, softwares e todas as adequações necessárias. Desenvolver
um processo político pedagógico na escola para absorver esses novos conceitos
como forma de acompanhar essas mudanças e dominar todo esse processo.
O uso da tecnologia na educação é um processo de mudança sem volta, diante
dessa realidade é necessário estar preparado e acreditar que as TICs trarão muitos
benefícios para a educação.
Como sugestão para trabalhos futuros deve-se levar em conta a sinergia entre
software, hardware. Desenvolvimento de softwares educacionais ou softwares de
autoria, com os quais possam ser elaboradas aulas específicas para cada disciplina
ministrada e também de aulas de conhecimentos gerais.
Também é interessante para ser desenvolvido em trabalhos futuros o
investimento na formação de profissionais capacitados para a utilização das TICs,
criando metodologias de simulação para as diferentes disciplinas.
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APENDICE

APENDICE 1 – Questionário para o(a) Diretor(a)
O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos
professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Este trabalho tem como objetivo construir base científica para estudo sobre a utilização das
“Salas de Aula Inteligente” podendo gerar uma proposta de formação multidisciplinar continuada de
professores que atuam nas disciplinas que a utilizam, estimulando a construção de metodologias
inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem dos alunos explorando
as mediações das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no apoio à atuação pedagógica e,
por conseguinte para melhorar os índices de educação na regional. O estudo tem como pesquisador
responsável, o mestrando Edilson Marino Canalle do Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e
Sociedade da UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, campus de Caçador-SC.
Respondendo ao questionário, você estará consentindo na utilização das respostas para a
realização da pesquisa.
O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos
professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Nome da escola:
Endereço:
Cidade:

UF:

Telefone:

e-mail:

Nome do(a) Diretor(a):
Educação Infantil e Pré

Qtde Alunos:

Ensino Fundamental ( X )

1

2

3 4

Ensino Médio

1

2

3

Quantidade professores:

5

6

7

8

9

Qtde Alunos:
Qtde Alunos:

Só Professores Ensino Fundamental:

Quantidade salas:
Quantidade Lousa Digital:
Quantidade Kit professor:
Qtde “Sala de Aula Inteligente”:
Autoriza a Publicação

SIM

NÃO

Obs.:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1.Percebeu-se diferença no ensino aprendizagem dos alunos utilizando a Sala de Aula Inteligente?
(

) sim ( ) não Cite algumas. ___________________________________________

______________________________________________________________________
2.Com a implantação da “Sala de Aula Inteligente”, como você avalia a recepção do professor?
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Ruim ( ) não notou diferença
3.Os professores tem se adequado a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não
4.Algum professor se recusou a utilizar a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não
5.Quais são os softwares que os professores utilizam com os alunos na “Sala de Aula Inteligente”?
Pode assinalar mais de um.
( ) Editores de texto ( ) educacionais ( ) livres ( ) pesquisa na internet
( ) livro eletrônico ( ) filmes educacionais ( ) jogos educacionais ( ) PowerPoint
6.Os softwares utilizados estão de acordo com as necessidades pedagógicas?
( ) sim ( ) não
7.Quais as expectativas e ou objetivos da escola com a utilização da informática?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8.A escola utiliza alguma dinâmica especial junto com os professores para desenvolvimento das
atividades utilizando a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não

Quais? ________________________________________________

______________________________________________________________________
9.Com relação aos professores, é necessário mais capacitação para a utilização da “Sala de Aula
Inteligente”?
( ) sim ( ) não
10.É importante realizar um projeto pedagógico para uso da informática na educação?
( ) sim ( ) não
11.Tem sugestões para melhoria das atividades relacionadas a “Sala de Aula Inteligente”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12.Apoiaria a Instalação de outras “Salas de Aula Inteligente” na escola?
( ) sim ( ) não

APENDICE 2 – Questionário para o(a) Professor(a)
O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos
professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Este trabalho tem como objetivo construir base científica para estudo sobre a utilização das
“salas de aula inteligente” podendo gerar uma proposta de formação multidisciplinar continuada de
professores que atuam nas disciplinas que a utilizam, estimulando a construção de metodologias
inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem dos alunos explorando
as mediações das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no apoio à atuação pedagógica e,
por conseguinte para melhorar os índices de educação na regional. O estudo tem como pesquisador
responsável, o mestrando Edilson Marino Canalle do Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e
Sociedade da UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, campus de Caçador-SC.
Respondendo ao questionário, você estará consentindo na utilização das respostas para a
realização da pesquisa.

O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos
professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
1.Qual sua idade? R.__________
2.Quanto tempo leciona nesta escola? R.__________
3.Quantos anos têm de magistério? R. __________
4.Tem especialização?
( ) Pós-Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Área ________________________________
5.Tem experiência com outros recursos tecnológicos?
( ) sim ( ) não
6.Tem computador em casa?
( ) sim ( ) não
7.Tem algum curso de informática?
( ) sim ( ) não
8.Fez capacitação para utilização da “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim

( ) não

9.O conteúdo foi suficiente para dominar a utilização da “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não
10.Cite algumas atividades que o Sr(a) realiza na “Sala de Aula Inteligente”?
R.: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11.Tem algum tipo de insegurança na utilização em algum destes itens da “Sala de Aula
Inteligente”?
( ) Hardware (computadores, lousa, ) ( ) software (programa da lousa, programa controle da sala)
( ) programas educacionais
12.As atividades realizadas na “Sala de Aula Inteligente” são adequadas?
( ) sim ( ) não
13.Percebeu diferença na aprendizagem dos alunos utilizando a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não
14.O processo de ensino-aprendizagem é mais efetivo utilizando a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não
15.Com a implantação da “Sala de Aula Inteligente” o Sr(a) mudou a forma de dar aula?
( ) sim ( ) não
16.Como professor, tem se adequado a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) sim ( ) não
17.Sua adaptação à nova tecnologia foi fácil?
( ) sim ( ) não
18.Qual disciplina o Sr(a) ministra na escola?
R._____________________________________________________________________________
19.Quais são os softwares que o Sr(a) utiliza com os alunos na “Sala de Aula Inteligente”? Pode
assinalar mais de um.
( ) Editores de texto ( ) educacionais ( ) livres ( ) pesquisa na internet
( ) livro eletrônico ( ) filmes educacionais ( ) jogos educacionais ( ) PowerPoint
20.Tem algum software específico ligado a sua disciplina que o Sr(a) utiliza?
( ) sim

( ) não

Qual? __________________________________________________________________________

21.Os softwares utilizados estão de acordo com suas necessidades?
( ) sim ( ) não
22.Já tentou usar algum software na “Sala de Aula Inteligente” não ligado a sua disciplina?
( ) sim ( ) não Qual? ____________________________________________________
23.Quais as expectativas com a utilização da “Sala de Aula Inteligente”?
R.: ______________________________________________________________________
24.Está utilizando alguma dinâmica especial junto com os alunos para desenvolvimento das
atividades?
(

) sim ( ) não Quais? ___________________________________________________

25.Quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades de sua disciplina com a
utilização da “Sala de Aula Inteligente”?
Cite algumas: ______________________________________________________________
26.No seu ponto de vista, é necessário mais formação para o professor utilizar da “Sala de Aula
Inteligente”?
( ) sim ( ) não
27.É importante realizar um projeto pedagógico para uso da informática na educação?
( ) sim ( ) não
28.Quais sugestões para melhoria das atividades relacionadas a “Sala de Aula Inteligente”?
_______________________________________________________________________
29.Apoiaria a implantação de mais “Salas de Aula Inteligente” em sua escola?
( ) sim ( ) não

APENDICE 3 – Questionário para o Aluno
O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos
professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Este trabalho tem como objetivo construir base científica para estudo sobre a utilização das
“salas de aula inteligente” podendo gerar uma proposta de formação multidisciplinar continuada de
professores que atuam nas disciplinas que a utilizam, estimulando a construção de metodologias
inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem dos alunos explorando
as mediações das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no apoio à atuação pedagógica e,
por conseguinte para melhorar os índices de educação na regional. O estudo tem como pesquisador
responsável, o mestrando Edilson Marino Canalle do Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e
Sociedade da UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, campus de Caçador-SC.
Respondendo ao questionário, você estará consentindo na utilização das respostas para a
realização da pesquisa.
O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos
professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
1.Você participa mais da aula quando o professor usa:
( ) “Sala de Aula Inteligente” (lousa, carteiras com computador)
( ) Sala de Aula Convencional (quadro negro e giz)
2.Gosta de fazer as atividades (exercícios):
( ) na lousa ( ) no computador das carteiras
3.Prefere que o professor faça os exercícios na lousa e complete depois nos computadores das
carteiras? ( ) sim ( ) não
4.Entende melhor a quando o professor usa a lousa e computador juntos?
( ) sim

( ) não

5.As imagens ficam melhor quando o professor usa;
( ) a lousa ( ) o computador das carteiras ( ) os dois juntos
6.Acha que o professor deveria fazer mais atividades na lousa para completar nas carteiras com
computador? ( ) sim ( ) não
7. O que você mais gosta de fazer usando o computador na escola?
( ) pesquisar na internet ( ) jogar ( ) bater papo ( ) atividades
8.Você gosta como as carteiras estão colocadas na sala de aula?
( ) sim

( ) não

9.Gosta dos softwares que o professor usa para dar aula?
( ) sim ( ) não

10.Gostaria de sugerir algum tipo de aula usando as duas tecnologias?
( ) sim

( ) não Quais? __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
11. O que você mais gosta de fazer na “Sala de Aula Inteligente”?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Qual o conteúdo você aprendeu com mais facilidade utilizando a “Sala de Aula Inteligente”?
( ) Matemática

( ) História ( ) Português ( ) Ciências ( ) Geografia

( ) Inglês ( ) Química ( ) Outras
Por quê? _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ANEXOS

ANEXO 1 – TCLE para o Diretor
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas
pedagógicas dos professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Área do Conhecimento: Educação
Curso: Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade
Número de sujeitos no centro: 540

Número total de sujeitos: 277

Patrocinador da pesquisa: Particular
Instituição onde será realizado: Escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Edilson Marino Canalle

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento,
isso não causará nenhum prejuízo a você.

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa
Nome:

Data de nascimento:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Edilson Marino Canalle
Profissão: Professor

N. do Registro no Conselho:

Endereço: Victor Baptista Adami, 800 centro CEP. 8500 000
Telefone: 49 9960-1564

E-mail: edilson@uniarp.edu.br

1.O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):
Objetivo Geral:
Analisar como os professores das escolas de Curitibanos-SC estão utilizando a arquitetura “Sala de
aula inteligente” nas suas práticas pedagógicas
Objetivos Específicos:
Descrever conceitos e a tecnologia que envolve a arquitetura “Sala de Aula Inteligente”;
Categorizar como estão sendo utilizadas as “Salas de Aula Inteligente” nas escolas de CuritibanosSC;
Identificar se o ambiente educacional se tornou mais interativo e colaborativo a partir da utilização
das tecnologias;
Avaliar os desafios pedagógicos dos professores para inserir a tecnologia no currículo
Discutir a contribuição de tecnologias para o aprendizado dos alunos das escolas de Curitibanos-SC
a partir do olhar do professor;
Contribuir com as discussões sobre a formação continuada dos professores, e outros profissionais
da escola, colaborando com os estudos sobre a utilização de tecnologias digitais na educação.
2.O procedimento para coleta de dados:
Entrevista por telefone com os diretores da escola pedindo permissão para a pesquisa e entrevista
com professores e alunos, e diante da autorização verbal levantamento das primeiras informações
sobre a escola.
Aplicação de um questionário e ou entrevista com os diretores (as) das escolas selecionadas que
utilizam a “Sala de Aula Inteligente” para que passem os dados sobre a escola e falem sobre algumas
atividades desenvolvidas e também como está a utilização das salas.
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos diretores que aceitaram
participar da pesquisa.
Encontro para discussão das dificuldades, superações e trocas de experiências relacionadas à “Sala
de Aula Inteligente”;
Elaboração do relatório dos dados coletados e das experiências relatadas pelos diretores (as);
Possibilidade da construção de um diário digital no PBWorks para compartilhamento, troca de
informações e experiências entre os diretores, professores, alunos e o pesquisador.
3.O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):
Discutir com grupo de professores e diretores a possibilidade de construção de uma proposta de
formação interdisciplinar com os professores que atuam nas disciplinas que a utilizam, sugerindo
práticas pedagógicas inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem
e, por conseguinte na melhoria dos índices de educação na regional.

4.O (s) desconforto (s) e risco (s) esperado (s) é (são):
Ocasionalmente poderá ocorrer um desconforto dos entrevistados em responder algumas questões
relativas às práticas pedagógicas na escola.
5.A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizada nenhuma
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o
pesquisador ficará como responsável.
6.Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que
desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
7.A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. Não virá interferir
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.
8.Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados.
9.Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha
participação no mesmo.
10.Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is)
desta pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______.

_____________________________
Participante da pesquisa

___________________________________
Pesquisador Responsável pelo Projeto
Edilson Marino Canalle

Testemunha:

___________________________________
Nome:

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do responsável e a
outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo.
O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE,
apondo sua assinatura na última página do referido termo.

ANEXO 2 – TCLE para o Professor
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas
pedagógicas dos professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Área do Conhecimento: Educação
Curso: Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade
Número de sujeitos no centro: 540

Número total de sujeitos: 277

Patrocinador da pesquisa: Particular
Instituição onde será realizado: Escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Edilson Marino Canalle

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento,
isso não causará nenhum prejuízo a você.

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa
Nome:

Data de nascimento:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Edilson Marino Canalle
Profissão: Professor

N. do Registro no Conselho:

Endereço: Victor Baptista Adami, 800 centro CEP. 8500 000
Telefone: 49 9960-1564

E-mail: edilson@uniarp.edu.br

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):
Objetivo Geral:
Analisar como os professores das escolas de Curitibanos-SC estão utilizando a arquitetura “Sala de
aula inteligente” nas suas práticas pedagógicas
Objetivos Específicos:
Descrever conceitos e a tecnologia que envolve a arquitetura “Sala de Aula Inteligente”;
Categorizar como estão sendo utilizadas as “Salas de Aula Inteligente” nas escolas de CuritibanosSC;
Identificar se o ambiente educacional se tornou mais interativo e colaborativo a partir da utilização
das tecnologias;
Avaliar os desafios pedagógicos dos professores para inserir a tecnologia no currículo
Discutir a contribuição de tecnologias para o aprendizado dos alunos das escolas de Curitibanos-SC
a partir do olhar do professor;
Contribuir com as discussões sobre a formação continuada dos professores, e outros profissionais
da escola, colaborando com os estudos sobre a utilização de tecnologias digitais na educação.
2. O procedimento para coleta de dados:
Entrevista por telefone com os diretores da escola pedindo permissão para a pesquisa e entrevista
com professores e alunos, e diante da autorização verbal levantamento das primeiras informações
sobre a escola.
Aplicação de um questionário e ou entrevista com os diretores (as) das escolas selecionadas que
utilizam a “Sala de Aula Inteligente” para que passem os dados sobre a escola e falem sobre algumas
atividades desenvolvidas e também como está a utilização das salas.
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos diretores que aceitaram
participar da pesquisa.
Encontro para discussão das dificuldades, superações e trocas de experiências relacionadas à “Sala
de Aula Inteligente”;
Elaboração do relatório dos dados coletados e das experiências relatadas pelos diretores (as);
Possibilidade da construção de um diário digital no PBWorks para compartilhamento, troca de
informações e experiências entre os diretores, professores, alunos e o pesquisador.
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):
Discutir com grupo de professores e diretores a possibilidade de construção de uma proposta de
formação interdisciplinar com os professores que atuam nas disciplinas que a utilizam, sugerindo
práticas pedagógicas inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem
e, por conseguinte na melhoria dos índices de educação na regional.

4. O (s) desconforto (s) e risco (s) esperado (s) é (são):
Ocasionalmente poderá ocorrer um desconforto dos entrevistados em responder algumas questões
relativas às práticas pedagógicas na escola.
5. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizada nenhuma
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o
pesquisador ficará como responsável.
6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em
que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
7. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.
8. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados.
9. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha
participação no mesmo.
10. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) e final(is)
desta pesquisa.

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______.

___________________________________

__________________________________________

Participante da pesquisa

Pesquisador Responsável pelo Projeto
Edilson Marino Canalle

Testemunha:

___________________________________
Nome:

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do responsável e a outra
com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O
pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo
sua assinatura na última página do referido termo.

ANEXO 3 – TCLE para o Aluno
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MENORES DE IDADE

1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas
pedagógicas dos professores das escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Área do Conhecimento: Educação
Curso: Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade
Número de sujeitos no centro: 540

Número total de sujeitos: 277

Patrocinador da pesquisa: Particular
Instituição onde será realizado: Escolas públicas municipais de Curitibanos-SC
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Edilson Marino Canalle

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento,
isso não causará nenhum prejuízo a você.

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa
Nome do menor:

Data de nascimento:

Nome do responsável:

Data de nascimento

Endereço:
Telefone:

E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Edilson Marino Canalle
Profissão: Professor

N. do Registro no Conselho:

Endereço: Victor Baptista Adami, 800 - Centro CEP. 8500 000
Telefone: 49 9960-1564

E-mail: edilson@uniarp.edu.br

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário (a) no
presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em
autorizar a sua participação e estou ciente que:

1.O (s) objetivo (s) desta pesquisa é (são):
Objetivo Geral:
Analisar como os professores das escolas de Curitibanos-SC estão utilizando a arquitetura “Sala de
aula inteligente” nas suas práticas pedagógicas
Objetivos Específicos:
Descrever conceitos e a tecnologia que envolve a arquitetura “Sala de Aula Inteligente”;
Categorizar como estão sendo utilizadas as “Salas de Aula Inteligente” nas escolas de CuritibanosSC;
Identificar se o ambiente educacional se tornou mais interativo e colaborativo a partir da utilização
das tecnologias;
Avaliar os desafios pedagógicos dos professores para inserir a tecnologia no currículo
Discutir a contribuição de tecnologias para o aprendizado dos alunos das escolas de Curitibanos-SC
a partir do olhar do professor;
Contribuir com as discussões sobre a formação continuada dos professores, e outros profissionais
da escola, colaborando com os estudos sobre a utilização de tecnologias digitais na educação.
2.O procedimento para coleta de dados:
Entrevista por telefone com os diretores da escola pedindo permissão para a pesquisa e entrevista
com professores e alunos, e diante da autorização verbal levantamento das primeiras informações
sobre a escola.
Aplicação de questionário e ou entrevista com alguns alunos que participam das alunas ministradas
nas “Salas de Aula Inteligente”.
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Menor de Idade (TCLE-MI), pelos
alunos menores de idade e pelos seus responsáveis, que aceitarem participar da pesquisa.
Encontro para discussão das dificuldades, superações e trocas de experiências relacionadas à “Sala
de Aula Inteligente”;
Elaboração do relatório dos dados coletados e das experiências relatadas pelos alunos;
Possibilidade da construção de um diário digital no PBworks para compartilhamento, troca de
informações e experiências entre os diretores, professores, alunos e o pesquisador.
3.O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):
Que os professores proporcionem aos alunos metodologias diferenciadas na utilização da “Sala de
Aula Inteligente” e, por conseguinte qualifiquem os processos de ensino e aprendizagem dos alunos.
4.O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):
Ocasionalmente poderá ocorrer um desconforto dos entrevistados em responder algumas questões
relativas as atividades realizadas na aula.
5.A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como objetivo
conhecer as atividades que ele realiza utilizando a “Sala de Aula Inteligente”.

6.. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele tem
direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e reações
adversas decorrentes de minha participação na presente pesquisa.
7.Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor sob minha
guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
8.A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem-estar físico de meu filho (ou do menor
sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc..
9.Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados.
10.Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha
participação no mesmo.
11.Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is)
desta pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______.

__________________________________

__________________________________

Sujeito da pesquisa

Pesquisador Responsável pelo Projeto
Edilson Marino Canalle

Testemunha:

__________________________________
Nome:

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do responsável e a
outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo.
O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE,
apondo sua assinatura na última página do referido termo.

ANEXO 4 – Declaração da Empresa Fabricante
Declaração da Empresa AIOX do Brasil Equipamentos de Informática S.A.

DE C L AR A ÇÃ O

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

Com objetivo de atender às exigências para obtenção do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da UNIARP, os representantes legais da AIOX do Brasil Equipamentos de
Informática S.A., envolvida no projeto de pesquisa intitulado: O uso da arquitetura “SALA DE AULA
INTELIGENTE” nas práticas pedagógicas dos professores das escolas de Curitibanos-SC,
declaram estarem cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos
pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da
resolução 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde.
Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao local da
pesquisa e a manipulação dos dados de questionários, entrevistas, gravações em áudio e vídeo, será
autorizado somente após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em
pesquisa em Seres Humanos da UNIARP. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades
como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo
da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura
necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.
Loca/Setor onde a pesquisa será realizada: Secretaria de Educação, Curitibanos-SC.
Por ser verdade, firmo a presente.
Caçador (SC), 03 de julho de 2016.

___________________________________________
Profa. Dra. Mariangela Ziede - Orientadora

________________________________________________
UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe

____________________________________________________
AIOX do Brasil Equipamentos de Informática S.A.
Rod. SC 302, KM7 – Bairro Castelhano
CEP 89.500-000 - Caçador – SC

ANEXO 5 – Declaração da Secretaria Educação Município

DE C L AR A ÇÃ O

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

Com objetivo de atender às exigências para obtenção do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da UNIARP, os representantes legais das instituições envolvidas no projeto de
pesquisa intitulado O uso da arquitetura “SALA DE AULA INTELIGENTE” nas práticas
pedagógicas dos professores das escolas de Curitibanos-SC, declaram estarem cientes e de
acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos pesquisadores que no
desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 196/96 e
251/97 do Conselho Nacional de Saúde.
Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao local da
pesquisa e a manipulação dos dados de questionários, entrevistas, gravações em áudio e vídeo, será
autorizado somente após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em
pesquisa em Seres Humanos da UNIARP. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades
como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo
da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura
necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.
Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Secretaria de Educação, Curitibanos-SC.
Por ser verdade, firmo a presente.

Caçador (SC), 03 de junho de 2016.

___________________________________________
Profa. Dra. Mariângela Ziede - Orientadora

________________________________________________
UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe

____________________________________________________
Nome: Amaury Silva
Cargo: Secretário Municipal de Educação
Local: Prefeitura Municipal de Curitibanos-SC
Contato: 49 3241-2616 / 3245-7200

