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RESUMO 

 

A implantação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) num 

processo de ensino e aprendizagem deve considerar fatores que são fundamentais 

para o sucesso de sua aplicação. É necessário o envolvimento, de modo amplo e 

irrestrito, da gestão educacional, dos professores e dos alunos e de uma 

infraestrutura adequada para que o processo de inclusão do uso das TIC apresente 

resultados positivos. Nesse intuito os objetivos deste trabalho foram: criar um 

indicador para identificar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

educação básica em uma rede privada de ensino; aplicar um instrumento de 

pesquisa para o levantamento do uso das TIC com gestores, professores e alunos; 

analisar, pelos indicadores, o nível de uso das TIC nas escolas pesquisadas. Foi 

efetuado um levantamento da utilização das TIC no ambiente educacional por meio 

da aplicação de questionários, aplicados a 5 Diretores, 57 Professores e 413 alunos 

de cinco escolas privadas de ensino médio no Estado de São Paulo. As informações 

foram coletadas, tabuladas e submetidas à análise fatorial, com o auxílio do software 

SPSS, para definição das dimensões específicas das aplicações de TIC, o que 

possibilitou a classificação das instituições pesquisadas no tocante aos escores 

obtidos em cada dimensão. Com estas informações foi criado o indicador de uso das 

TIC em cada instituição. Este indicador possibilitará que o gestor avalie quais 

dimensões atreladas às variáveis correspondentes estão proporcionando o desvio 

da aplicação de TIC do ideal esperado (0% - não aplicação de TIC, 100% - completa 

utilização de TIC), para que ações possam ser especificamente elaboradas para 

maximizar, valor do indicador o mais próximo de 100%, o uso das TIC. As escolas 

pesquisadas apresentaram  indicadores de uso de TIC semelhantes, porém com 

percepção diferenciada dos gestores, que foi mais otimista em relação à percepção 

dos professores e dos alunos, relativas a aplicação de TIC nas instituições. 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem; Tecnologia da Informação e Comunicação; 

Indicadores. 
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GONÇALVES, C.X. Indicators development of the use of information and 

communication tecnologies for schools. 2018. 148 f. (Master’s Degree) - Centro 

Univesitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

 

The implementation of the use of Information and Communication Technologies 

(ICT) in a teaching and learning process must consider factors that are fundamental 

for the success of its application. It is necessary to involve, in a broad and 

unrestricted way, the educational management, the teachers and the students and 

an adequate infrastructure so that the process of inclusion of the use of ICT presents 

positive results. The objectives of this work were: Create a indicator to show how the 

ICT is being implanted and identify the use of Information and Communication 

Technologies in basic education in a private teaching network;  apply a research tool 

to the survey of the use of ICT with directors/coordinators, teachers and students; 

analyze, through the indicators, the level of ICT use in the schools surveyed. A 

survey of the use of  ICT in the educational environment was carried out through the 

application of the questionnaires, applied to 5 Principals, 57 Teachers and 413 

students of five high schools in the State of Sao Paulo. The information was 

collected, tabulated and analyzed by factorial analysis, with the help of SPSS 

software, to define the dimensions which are considered as bases of the ICT 

applications and classification of the studied institutions within a range of 

better(100%) and worse(0%) scores. The indicator of use of ICT in each institution 

was defined with this information. With this indicator the manager can assess which 

dimensions are linked to the corresponding variables and are providing the deviation 

of the application of ICT, of the expected ideal and generate actions to improve the 

use of ICT. The research was carried out in a private school network involving 

schools in the State of São Paulo. 

 

Keywords: Teaching/learning; Information and Communication Technology; Index. 
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INTRODUÇÃO  

 

Dentro de um processo educacional no qual se deseja uma educação com 

qualidade, é necessária uma constante avaliação do referido processo para que o 

resultado do ensino/aprendizagem seja de fato positivo. A Educação, ou seja, o 

sistema de ensino/aprendizagem deve satisfazer uma necessidade social e 

obviamente manter um nível de conhecimento acadêmico em patamares tais que 

permitam, segundo Albino e Souza (2016), a inserção do país dentro de um 

mercado altamente competitivo, com uma Educação que promova transformações. 

Vários fatores influenciam no sucesso da aprendizagem, como as questões 

socioeconômicas, familiar, o ambiente e infraestrutura do sistema educacional. Na 

questão social visualiza-se o problema de que as famílias de baixa renda, muitas 

vezes não conseguem manter um filho na escola, ocasionando a evasão, bem como 

não conseguem propiciar uma complementação extraescolar necessária, 

ocasionado altos índices de reprovação. Avaliar o processo é necessário, para que 

não se cometa injustiça de se ter uma educação pautada em interesses financeiros. 

Para isso podem ser criados indicadores que permitam ações da instituição 

educacional. (MARCHELLI, 2010). Segundo Sampaio et al. (2005) um processo 

educacional deve apresentar uma característica de criatividade e flexibilidade de 

modo a permitir a incorporação de novas tecnologias na formação de pessoas 

críticas e produtivas. 

Indicadores são criados para que se possa mensurar como está o 

desenvolvimento de um processo educacional. O PISA – Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos, (Programme for International Student Assessment) é uma 

avalição internacional aplicada com o objetivo de medir o nível educacional de 

jovens nas modalidades de Leitura, Matemática e Ciências, criadas pela OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e produzir 

indicadores que permitam discutir a qualidade da educação básica e embasar ações 

políticas para melhorias na educação. (INEP, 2018).  

Os indicadores e índices devem permitir aos gestores da educação em nível 

governamental ou privado, a possibilidade de fazerem uma leitura da real situação e 

executarem ações em função dos valores apresentados pelos indicadores. 
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O aparecimento do computador atrelado às novas tecnologias proporcionou 

um meio a mais para enriquecer e ampliar as oportunidades de acesso à educação. 

As tecnologias, as informações e o intercâmbio das comunicações passam a serem 

dispositivos ativos no processo educacional. Segundo Afshari et al. (2009), a 

implantação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) não depende da 

presença ou ausência de um determinado fator, mas sim da dinâmica envolvendo e 

relacionando vários fatores. 

Medir e monitorar o uso e a aplicação das TIC deve ser feito para que a 

inserção da escola seja efetiva no contexto do aproveitamento das tecnologias 

disponíveis. A UNESCO lançou em 2014 as diretrizes sobre os benefícios 

particulares da aprendizagem móvel, principalmente recomendando às autoridades 

educacionais uma revisão das políticas existentes. (UNESCO, 2014). 

Considerando a rápida evolução dos recursos tecnológicos que se 

apresentam na atualidade e que afetam diretamente o sistema de ensino e 

aprendizagem, são necessários estudos para determinar a atual situação da 

inclusão e utilização das TIC neste processo. O aluno está inserido em um ambiente 

ciberespaço em todos os instantes de sua vida, a inclusão das TIC, portanto, deixa 

de ser uma opção passando a ser uma necessidade. É imprescindível uma 

atualização do sistema ensino/aprendizagem com relação a este ambiente no qual o 

aluno está inserido. A hipótese levantada é que os personagens do sistema 

ensino/aprendizagem, direção/coordenação, professores e alunos, estejam 

defasados na aplicação das TIC no processo educacional.  

O capítulo 1 desta dissertação apresenta uma revisão da literatura dos 

elementos necessários para os temas de abrangência deste trabalho. No capítulo 2 

estão descritos os materiais e métodos, com detalhamento de como a pesquisa foi 

realizada, as características dos entrevistados e das instituições participantes no 

processo e apresenta o método da análise dos dados obtidos. No capítulo 3 

apresentam-se os resultados obtidos, desenvolvendo a construção dos indicadores 

e a classificação das instituições quanto à utilização do uso de TIC na educação. As 

considerações finais estão apresentadas no capitulo 4 e por fim as bibliografias e 

anexos utilizados.  

Este trabalho portanto, teve como objetivo geral criar indicadores do grau de 

utilização das TIC em escolas. Os objetivos específicos foram: aplicar um 

instrumento de pesquisa para o levantamento do uso das tic em uma rede privada 
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de ensino (em diretores, professores e alunos); efetuar análise dos dados coletados 

utilizando a técnica de análise fatorial; identificar o uso das tecnologias de 

informação e comunicação na educação básica em uma rede privada de ensino 

médio; analisar, pelos indicadores, o nível de uso das TIC nas escolas pesquisadas; 

e comparar pelos indicadores, as escolas pesquisadas. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma contextualização da questão principal do 

trabalho que é a aplicação das TIC na educação, ou seja, no processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando ao leitor uma análise global sobre o relacionamento 

dos sujeitos participantes neste processo: diretor – professores – alunos. A 

estruturação deste capítulo ocorre mostrando o que é TIC, um histórico da 

introdução da informática (computador) na escola, a característica da aplicação 

TIC/escola – TIC/professor – TIC/aluno; uma caracterização do que é um ambiente 

de aprendizagem (real ou virtual); e como a implantação da TIC está influenciando o 

aprendizado do aluno. 

 

1.1  Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 

 

Quando se intenta estudar a aplicação de TIC na educação deve-se pensar 

no que aconteceu e acontece com o que se chama Tecnologia. Percebe-se ao 

estudar a história do desenvolvimento da humanidade que o homem se depara com 

mudanças e avanços tecnológicos que melhoram e ampliam seus recursos. 

Figueiredo (2004) faz um descritivo de modo a que se entenda um pouco mais sobre 

o termo Tecnologia, e resumindo diz que Tecnologia é o termo que está inserido no 

discurso da modernização e inovação da sociedade, lembrando que não se deve 

confundir com termos como: máquinas, técnicas e/ou ciência aplicada.  

A ciência e a tecnologia se relacionam intimamente. Porém não é de uma 

maneira simples nem linear, visto que existem inúmeras realimentações de 

conhecimentos e informações que se passam da tecnologia para a ciência e que 

nem sempre acontece da maneira inversa. (ROSENBERG, 1978 apud 

FIGUEIREDO, 2004).  
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1.1.1 TIC na Escola  

 

A escola na sua concepção de espaço físico literal ainda é o que predomina 

no sistema de educação, embora se pode atualmente observar um movimento para 

um sistema de ensino à distância (EaD), principalmente no ensino superior. As TIC 

neste contexto vêm complementar o sistema de ensino. A velocidade do avanço da 

tecnologia é realmente bastante alta e preocupa estudiosos da área no sentido de 

que uma mudança significativa no sistema de ensino atual está ocorrendo. Esta 

preocupação, ainda que se pensasse simplesmente na aquisição e colocação de 

computadores na escola, pode ser visto pelas falas de Cysneiro (1999) quando este 

afirma que, o fato de treinar professores e de abastecer as escolas (públicas ou 

privadas) com computadores, não são garantias de que essas novas tecnologias 

melhorariam a qualidade do ensino e ainda ressalta que tais tecnologias, 

computadores e internet, por exemplo, ao serem colocadas nas mãos de crianças e 

adolescentes, devam priorizar o ato de educar. No mesmo sentido, Valente (1999) 

reforça esta ideia quando diz que é muito comum que uma escola aplique como 

“informática na educação”, a denominação simplesmente de algumas atividades 

extraclasse. 

Neste caso Valente (1999) coloca que o computador deve ser utilizado de 

uma forma “inteligente”, provocando mudanças na abordagem pedagógica e criando 

ambientes de aprendizagem que enfatizem a construção do conhecimento. Já 

Barbosa et al. (2004), apontam que incorporar novas tecnologias na escola vai muito 

além de simplesmente adquirir equipamentos e treinar professores, exigindo-se um 

planejamento mais cuidadoso com metodologias para o processo de 

ensino/aprendizagem com aplicação de TIC, que permitam um sistema claro e 

efetivo. No contexto professor/aluno devem ser aplicadas metodologias facilitadoras 

da aprendizagem. Por isso entende-se que a aplicação ou implantação das TIC no 

sistema de ensino/aprendizagem deve ser amplamente estudada e avaliada para 

que estas cumpram o papel de ser um integrador da grande gama de informações 

científicas com uma metodologia de ensino inovadora, quer pelo uso da internet, 

pelo uso de aplicativos ou pelo uso de novos equipamentos dotados de alta 

tecnologia. Segundo Elia (2008), esta compreensão, de um novo paradigma de 

ensino, EaD/TIC não está muito bem clara, e deve ser profundamente avaliada. 

Ressalta-se aqui a importância de se avaliar a implantação das TIC na educação, 
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pois segundo o autor, o Brasil está diante de uma oportunidade de dar um salto de 

qualidade na educação. É importante que se domine todos os fatores envolvidos 

nesta nova metodologia do sistema educacional. Elia (2008), ainda coloca que 

conceitualmente não se pode mais diferenciar Informática na Educação e Educação 

a Distância, no sentido de entender, que a educação deve deixar de adotar o 

paradigma que se processa num ponto de vista interacionista isto é, o sistema que 

tem um professor para N alunos e adotar outro paradigma de N por N isto é, um 

processo colaborativo entre N aprendizes, com orientação de um professor. 

Mudando-se assim de uma linha instrucional-comportamentalista para uma linha 

construtivista-interacionista. (ELIA, 2008).  

 

1.1.2 TIC e o Professor 

 

A mudança de paradigmas com relação à educação é praticamente inevitável. 

No cenário de um sistema educacional sob estas mudanças, a figura do professor 

passa a ter uma influência de modo diferenciado e de importância ainda maior. 

Deve-se preocupar com questões que outrora não se preocupava, que segundo 

Barbosa et al. (2004), são: “Como ensinar a administrar as inúmeras possibilidades 

de receber informações a qualquer hora e lugar? Como formar no aluno a 

capacidade analítica e seletiva sobre as informações que recebe? Como aprimorar 

os processos intelectivos de transformação da informação em conhecimento?”. 

(BARBOSA et al., 2004, p. 6). 

Percebe-se que professor deve aprimorar suas técnicas frente aos grandes 

desafios que surgem, de modo a proporcionar um sistema de ensino/aprendizagem 

diferenciado, explorando de forma incansável a tecnologia digital, porque a 

velocidade de renovação da informação é grande, evidenciando o potencial das TIC. 

Ferreira e Basílio (2006, p. 94): trazem um questionamento quanto a isso: “Como o 

professor que foi formado e trabalha com uma pedagogia baseada exclusivamente 

em procedimentos que manipulam o acumular de informações pelos alunos, poderá 

fazer com que suas práticas sejam tais, que proporcionem uma mudança no próprio 

aluno, de modo que este seja um sujeito ativo dentro do sistema educacional?” 

Obviamente é imprescindível um treinamento intensivo, não só de técnicas para 

manipular determinados recursos tecnológicos tais como novos equipamentos, 
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softwares e/ou novos aplicativos, mas também novas e modernas metodologias para 

acompanhar um aluno que naturalmente nasce inserido num meio altamente 

tecnológico.  

Nesse contexto Ferreira e Basílio (2006), apontam que a preparação do 

professor deve ser um processo que resulte em um educador preparado para incitar 

os seus alunos a tomarem algumas atitudes, tais como: aprender a aprender; 

desenvolver uma autonomia na seleção das informações inerentes de sua ação; 

refletir sobre um determinado problema no sentido de buscar caminhos de solução e 

ter capacidade para análise de possíveis resultados e ter capacidade e senso crítico 

de ao analisar os resultados poder reformular suas ações. Lopes (2010, p. 43) 

aponta que os “futuros professores carecem de conhecimentos sobre as relações 

educativas que se estabelecem pelo uso do computador”. É muito importante o que 

a autora acima, retrata quando menciona o termo relações, pois realmente a 

relação educativa, entre professor e o uso do computador, que este passa a 

vivenciar com a implantação de TIC no sistema educacional muda, e isto foi 

apontado por Elia (2008) quando fala da mudança de paradigmas para uma nova 

educação.  

Mercado (1998, p. 5) apresenta uma característica deste professor em 

renovação, um professor que “revê de modo crítico o seu papel de parceiro, 

interlocutor e orientador do educando”, o professor e o aprendiz caminham lado a 

lado, pesquisando, debatendo, discutindo, construindo e produzindo conhecimento. 

O professor não pode simplesmente usar as TIC com o pensamento anterior, de 

transmitir e acumular conhecimentos, mas deve usá-las de uma forma inovadora. 

(LOPES, 2010). 

 

1.1.3 TIC e o Aluno 

 

A sala de aula já não é mais a mesma, os alunos que nela participam, 

atualmente, nasceram numa época em que o avanço das tecnologias promove um 

“ser aluno” diferente dos alunos de algumas décadas atrás. Albino e Souza (2016), 

explicam que estes novos alunos estão constantemente cercados por 

computadores, vídeos, telefones celulares e muitos outros “brinquedos” e 

ferramentas da era digital,  com grande facilidade de conexão e comunicação em 
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redes da Internet. O surgimento e desenvolvimento das tecnologias faz com que o 

aluno espere mais das aulas que lhe são apresentadas, isto é, observa-se uma 

expectativa por uma aula mais atrativa e neste contexto, a implantação de um 

sistema com TIC deve estar bem consolidada.  

As TIC segundo Moran (2013) são apoderadas pelos professores e 

principalmente pelos alunos, dentro de desafios que levem, como resultados, a 

transformação do sistema educacional, principalmente tornando o desenvolvimento 

das aulas, no contexto de uma melhora nas práticas pedagógicas, em algo atraente 

e eficiente dentro e fora da sala de aula (física), aproveitando o que se tem de 

melhor em cada ambiente digital e presencial. O autor acima relata que ainda há que 

se aprender a aplicar a tecnologia, e a educação, deve insistir na integração entre as 

dimensões intelectual, emocional e comportamental de forma criativa e inovadora. 

Dentro dessa perspectiva toda uma nova concepção pedagógica deve ser 

implementada, pois segundo Albino e Souza (2016), o processo de ensino-

aprendizagem deixa de ser centrado no professor e passa a ser centrado no aluno 

com grande possibilidade de trabalhar em equipe, onde, principalmente o aluno 

introvertido, aparece e participa, tornando-se sujeito ativo no processo. 

 

1.1.4  Inclusão Digital no Brasil 

 

Nascimento (2007) apresenta um histórico mostrando que o Brasil deu seus 

primeiros passos com relação à informática na Educação em 1971, quando se 

discute na USP-São Carlos, o uso de computadores no ensino de física, tendo as 

seguintes escolas como iniciantes na investigação sobre o uso de computadores na 

educação brasileira: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Valente (1999), Nascimento (2007), Bielschowsky (2009), Martins e Flores 

(2015) e Melchior (2016) elaboraram uma cronologia da inclusão digital no Brasil: 

 1973  

o  O Núcleo de Tecnologia Educacional para Saúde (Nutes) / Centro Latino-

Americano de Tecnologia Educacional (Clates) (UFRGS).  – Alunos da 

disciplina de química no uso da informática para o desenvolvimento de 

simulações. 
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o Simulado de física usando terminais teletipo e display para alunos de 

graduação. 

 1975 

o Pesquisadores da Unicamp escrevem um documento “Introdução de 

Computadores nas Escolas de 2º Grau” – convênio MEC/BID. 

 1976 

o Pesquisadores da Unicamp visitam o MEDIA-Lab do MIT/EUA e 

promovem a criação de um grupo interdisciplinar (computação-linguística-

psicologia educacional). 

 1980  

o Amparadas nas teorias de Jean Piaget e Papert, na UFRGS-Laboratório 

de Estudos Cognitivos (LEC) elaboram um trabalho que explorava a 

potencialidade do computador usando a linguagem LOGO (LOGO é uma 

linguagem de programação específica para incentivar crianças, porem 

adultos e jovens também a utilizam, como ferramenta de apoio ao ensino). 

 1981 

o Criação de uma equipe intersetorial: Secretaria Especial de Informática 

(SEI) – Ministério da Educação (MEC)-Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP); 

o Realização do I Seminário Nacional de Informática na Educação, na UnB; 

o Divulgação do documento “Subsídios para a Implantação do Programa 

Nacional de Informática na Educação” tendo como preocupação principal 

o desenvolvimento de software educativo e formação de recursos 

humanos de alto nível. 

 1982 

o Promoção do II Seminário Nacional de Informática na Educação, na 

Universidade Federal da Bahia. 

 1983 

o Instituído na Unicamp o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à 

Educação (Nied). 

o Foi criada, no âmbito da SEI, a Comissão Especial no 11/1983 – 

Informática na Educação, por meio da Portaria SEI/CSN/PR no 001/1983. 
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Uma das finalidades foi propor a orientação básica da política de utilização 

das tecnologias da informação no processo de ensino-aprendizagem. 

 1987 

o Implementação do Projeto Formar I, Curso de Especialização em 

Informática na Educação, realizado na Unicamp. 

 1989 

o Instituição do Programa Nacional de Informática Educativa – Proninfe – na 

Secretaria Geral do MEC. 

 1997 

o Lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), 

vinculado à Secretaria de Educação a Distância (SEED), do MEC, e sob a 

coordenação de Cláudio Salles. Objetivos do PROINFO: capacitar 25 mil 

professores da rede pública e atender 6,5 milhões de estudantes do 

ensino fundamental e médio. 

 2007 

o Por meio do Decreto n° 6.300, de 12 de dezembro de 2007, o PROINFO, 

tornou-se o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), 

(Brasil. Decreto, 2007, p. 1), com os seguintes objetivos: 

I – Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 

comunicação nas escolas de educação básica das redes 

públicas de ensino urbanas e rurais; 

II – Fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

com o uso das tecnologias de informação e comunicação; 

III – Promover a capacitação dos agentes educacionais 

envolvidos nas ações do Programa; 

IV – Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do 

acesso a Computadores, da Conexão à Rede Mundial de 

Computadores e de outras tecnologias digitais, beneficiando a 

comunidade escolar e a população próxima às escolas; 

V – Contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o 

mercado de trabalho por meio do uso das tecnologias de 

informação e comunicação;  

VI – Fomentar a produção nacional de conteúdos digitais 

educacionais. 
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 2011 

o ProInfo e o Programa Um Computador por Aluno (Prouca). 

 2013 

o Formação Docente para Uso das Tecnologia Digital da Informação e 

Comunicação - TDIC e o Trabalho dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTE). 

 

1.2  Ambiente de Ensino e Aprendizagem 

 

Uma breve análise da história da sala de aula (ambiente de aprendizagem) 

pode ilustrar bem o que tem se passado ao longo do tempo. A relação entre ensinar 

e aprender coexiste desde os primórdios da humanidade quando a fala e a retenção 

na memória eram os instrumentos nesta relação ensino/aprendizagem. 

 

1.2.1 Evolução do Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

 

Muttappallymyalil et al. (2016), apresentam uma interessante abordagem 

sobre a evolução desta relação, quando dizem que a escrita proporcionou uma das 

primeiras ferramentas de ensinar/aprender, e quando o professor sente a 

necessidade de demonstrar o que está falando, surge o roteiro escrito, talvez na 

areia, com os dedos, mais tarde com pedaços de paus e com o avanço da 

tecnologia, as escritas em tabuletas de pedras. 

O relacionamento instrutor/instruído requer uma maior aproximação para que 

o objetivo do ensinar/aprender seja alcançado. É analisando este aspecto que Buck 

(1989), apresenta o que seria uma máquina de ensinar e dispositivos de ensinar 

(material didático), apontando que há uma diferença de conceito entre eles. 

Segundo Buck (1989), uma máquina de ensinar é todo instrumento mecânico, 

elétrico, eletromecânico, pneumático ou eletrônico que interagindo com o usuário 

fornece uma resposta baseada nas informações de entradas (hoje simuladores); os 

dispositivos de ensinar (material didático) são os itens que não se enquadram no 

âmbito de máquinas de ensinar e que funcionam como material ilustrativo e de 

treinamento dentro de uma assistência pedagógica. 
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Relativo ao assunto, a Arquimedes (287-212 AC) é atribuído à invenção da 

primeira máquina de ensinar: um dispositivo para ensinar astronomia. Segundo 

Muttappallymyalil et al. (2016), essa máquina seria o primeiro uso conhecido de 

tecnologia de ensino. Instruídos e estimulados por Marcus Fabius Quintilianus 

(Quintiliano), professor romano do século XVIII, os alunos deveriam fazer registros, 

escrevendo em placas de cera duras com um determinado instrumento pontiagudo, 

que depois eram raspadas para nova utilização. Esta técnica requereu 

aprimoramento, pois os alunos tinham dificuldade de escrever, surgem então 

gabaritos de letras, sugerido por Quintiliano, para que os alunos treinassem o 

formato das letras. (BUCK, 1989). 

 As técnicas para o ensinar/aprender vão se aprimorando e proporcionando 

ao aprendente uma nova oportunidade de poder entender o que lhe é ministrado. 

Surge então o quadro pendurado na parede onde um grande grupo de alunos 

poderia visualizar uma determinada informação que está sendo veiculada. Esta 

evolução acontece da seguinte forma: primeiro vem o quadro negro, tendo como 

precursor uma placa de pedra idealizada por James Pillans, professor de geografia, 

que começou a ser utilizado em meados do século XIX por George Baron, professor 

de matemática, que usava pedaços de carbonato de cálcio ou sulfato de cálcio para 

escrever. Esta inovação teve aceitação por todos os professores e ganhou 

popularidade pelo mundo. Na sequência têm-se os quadros verdes ou marrons 

introduzidos em 1960, e em seguida surgem então os quadros brancos, introduzidos 

na década de 80 e os quadros interativos que segundo Sampaio e Coutinho (2013), 

surgem no final dos anos 90 junto às escolas britânicas e apresentam os países 

Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália como países de ponta na aplicação 

dos quadros interativos multimídias (QIM). A evolução continua com outros 

instrumentos ou dispositivos de ajuda ao ensino: projetor de slides, projetor de 

transparências, gravadores, filmadoras, televisão e outros. Hoje há os computadores 

e todos os dispositivos de mídias atuais, tais como celulares, palmtops, 

computadores portáteis, tablets, laptops entre outros. (MUTTAPPALLYMYALIL et al, 

2016).  

Observa-se, com o passar do tempo, que o conceito do que é uma sala de 

aula, tende a mudar em função das novas tecnologias que se associam ao sistema 

de ensino e aprendizagem. Bisol (2010) remete o pensamento a uma análise e a 
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uma avaliação da relação que se estabelece entre o professor e o aluno em uma 

sala de aula convencional.  

O modelo que surgiu no contexto da Revolução Industrial define os seguintes 

elementos: professor, quadro, filas ou círculos de alunos e alguns recursos, 

conforme Figura 1.  

 

Figura 1: Sala de Aula 

Fonte: https://twitter.com/terminkneetor/status/906001738204717056.  
 

 Esse modelo propunha um sistema que alimentava um processo de criação 

de corpos domesticados para os períodos de trabalhos em locais fechados. Saviani 

(2012) chama a atenção sobre qual é realmente o papel da escola ou das teorias 

educacionais, e apresenta dois seguimentos: um deles tomando a educação como 

instrumento de equalização social e o outro que toma a educação como um 

instrumento de discriminação social, ou seja, um fator de marginalização.  

A Revolução Tecnológica promove uma releitura da relação 

educação/sociedade em função de aspectos sociais, econômicos e culturais. As 

novas salas de aula criadas pelas máquinas cerebrais (ambientes virtuais de 

aprendizagem) obrigatoriamente fazem com que a relação ensinante/aprendiz, seja 

reestruturada numa nova configuração. (BISOL, 2010). 

A contribuição ao sistema de ensino e aprendizagem das TIC, é evidente.  

Segundo Melchior (2016), a incorporação das tecnologias de informação e 

comunicação gera a possibilidade de um novo estilo de gestão do processo 

educativo.  
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1.2.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Educação a Distância 

 

Um ambiente que aparece dentro do contexto das TIC é a internet. Segundo 

Rech (2010) a internet é o ciberespaço que se apresenta dotado de emergência, de 

efervescência, de novidades enquanto lugar de comunicação e de conhecimento e 

se constitui em um ambiente cultural com possibilidades de um grande leque de 

pesquisa.  

Mediados pelas TIC, cresce e ganha espaço a Educação a Distância, 

lembrando, porém que vários são os meios utilizados para esse processo, sendo 

eles: rádio, televisão, material impresso e computadores, estes adequadamente 

ajustados e configurados dentro de um ambiente da internet com ou sem aplicativos 

específicos. 

 Segundo Ribeiro et al. (2007), a incorporação de novas tecnologias de 

comunicação possibilita o desenvolvimento dos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) como novos meios de apoio ao ensinar/aprender a distância. Os ambientes 

virtuais de aprendizagem geram possibilidades que vão além da simples apropriação 

de conteúdos, no qual novas aprendizagens são constituídas nos contextos digitais 

de interação, ocasionando uma reconstrução de conceitos e concepções. 

(VALENTINI; FAGUNDES, 2010). 

Moran (2013) proclama que a educação é um processo de toda a sociedade, 

que afeta todas as pessoas, o tempo todo e que a escola precisa reaprender a ser 

uma organização efetivamente significativa, inovadora e empreendedora. É nesse 

contexto que as tecnologias móveis chegam às mãos de alunos e professores 

ocasionando desafios para uma organização dos processos de 

ensino/aprendizagem de forma interessante, atraente e eficiente dentro de um 

ambiente digital, presencial ou à distância.  

A presença das tecnologias no sistema de ensino/aprendizagem promove 

uma ampliação da interação entre professores, alunos, objetos e informação para 

além do âmbito de sala de aula, num ambiente virtual propiciando e estimulando a 

exploração por meio da navegação e interação dos sujeitos e cria-se a possibilidade 

do usuário fazer escolhas mais adequadas para o aprender. (PINHO et al., 2007). O 

aprendiz conquista a liberdade de aprender sem fixar local e/ou tempo para a 
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aprendizagem, e busca nas tecnologias ambientes que proporcionem 

conhecimentos e desenvolvimentos assíncronos.  

Palangana (2015), diz que a principal finalidade de toda estrutura educacional 

é promover a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano, e nesse contexto 

apresenta dois personagens que são expoentes na abordagem interacionista: Jean 

Piaget e Lev Vygotsky. O autor afirma que segundo Piaget o desenvolvimento é um 

processo espontâneo, que a aprendizagem é provocada por situações, e que as 

atividades em grupo são uma forma de facilitar o processo de aprendizagem e todos 

agem pela forma de “cooperação” (trabalhar em comum). Vygotsky (1998), diz que o 

desenvolvimento de atividades interpessoais faz com que haja mudanças cognitivas 

através de uma interação entre os sujeitos, e que a “colaboração” (ajudar) entre 

participantes do ambiente é uma ação imprescindível para a aprendizagem. 

As tecnologias dentro do contexto de ensino/aprendizagem permitem que o 

sujeito, além de trocar informações possa reconstruir significados, reformular ideias 

de modo individual ou em grupos conectados em uma rede (fluxo e feixe de relações 

e as interfaces digitais), e não só de máquinas ou de informação, mas de pessoas e 

comunidades dentro de um ambiente, denominado ambiente virtual de 

aprendizagem, que engloba elementos técnicos e humanos e um feixe de relações 

contido no ciberespaço com forte  objetivo do aprendizado. (SANTOS; OKADA, 

2003). 

Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é uma plataforma para um 

sistema de ensino presencial e à distância com o uso da tecnologia, que são 

softwares educacionais que oferecem um conjunto de tecnologia de informação e 

comunicação (TIC). Os AVAs são dotados de ferramentas que proporcionam aos 

participantes (alunos – orientadores/tutores) condições de compartilharem todas as 

informações e ações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem tais como: 

materiais de estudo, discussões, tarefas, registros e compartilhamento com outras 

funcionalidades.  

Segundo Ribeiro et al. (2007, p. 5), o uso do AVA apresenta as seguintes 

vantagens: 

 A interação entre o computador e o aluno; 

 A possibilidade de dar atenção individual ao aluno; 

 A possibilidade de o aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, 

assim como a sequência e o tempo; 
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 A apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e 

integrado, estimulando e motivando a aprendizagem; 

 A possibilidade de ser usada para avaliar o aluno. 

 

A Figura 2 ilustra o que caracteriza um ambiente AVA com todos os aspectos 

relativos à dinâmica do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Figura 2: Características de um AVA 

Fonte: Dantas (2015) 
 

 Visualiza-se na Figura 2 que, os participantes interagem sob vários aspectos 

(tempo, modo de interação, sujeitos, materiais e tecnologias) gerando um ambiente 

de aprendizagem na forma de uma rede de interações. 

 

1.2.3 Características dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem    

 

Conforme Gonzales (2005), as funcionalidades dos ambientes virtuais de 

aprendizagem podem ser organizadas em quatro grupos de ferramentas: 

1. Ferramentas de coordenação: seu principal objetivo é organizar conteúdo 

de um determinado assunto/curso a ser disponibilizado para um 

aprendiz/aluno. É pelo ambiente virtual que o professor disponibiliza 

informações aos alunos: 

o  Metodologias: procedimento, duração, objetivos, expectativa, avaliação; 
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o Estrutura do ambiente: recursos, dinâmica do curso, agenda e outras 

informações; 

o Informações pedagógicas: material de apoio (guias, tutoriais), material de 

leitura (textos de referência, links interessantes, bibliografia e outras 

informações de apoio); 

o Perguntas frequentes (reúne as perguntas mais comuns dos alunos e as 

respostas correspondentes do professor). 

2. Ferramentas de Comunicação: fóruns de discussão, bate-papo, correio 

eletrônicos e conferência entre os participantes do ambiente. Seu principal 

objetivo é facilitar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a 

colaboração e interação entre os participantes e o aprendizado contínuo. 

3. Ferramentas de Produção dos Alunos ou de Cooperação: oferece o 

espaço de publicação e organização do trabalho dos alunos ou grupos, por 

meio de portfólio, diário, mural e perfil (de alunos e/ou grupos). Local onde os 

alunos incluem suas atividades realizadas, suas dúvidas e sugestões. 

4. Ferramentas de Administração: disponibiliza procedimentos para 

gerenciamento do curso, dos alunos e tutoria: 

 Curso: cronograma, ferramentas disponibilizadas, inscrições e outros. 

 Alunos: relatórios de acesso, frequência no ambiente, utilização de 

ferramentas e outros. 

 Tutoria: inserir material didático, atualizar agenda, habilitar ferramentas do 

ambiente e outros.  

 

Por meio destas ferramentas é possível fornecer ao professor formador, 

informações sobre a participação e progresso dos alunos no decorrer do curso, 

apoiando-os e motivando-os durante o processo de construção e compartilhamento 

do conhecimento. 

As principais ferramentas de comunicação são o correio eletrônico, listas de 

discussões, newsgroup, chat e teleconferência. Como ferramentas para inclusão e 

acesso aos conteúdos, tanto para alunos como professores, há o FTP (File Transfer 

Protocol, utilizado para transferência de conteúdo: enviar e receber arquivos), editor 

de texto, bibliotecas digitais, fórum e outros. 
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1.2.4 Tipos de AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

 

Neste item apresentam-se alguns ambientes tais como: TelEduc, MOODLE, 

AulaNet e FACEBOOK, para que se possa ter uma pouco mais de clareza no 

entendimento sobre o que é um ambiente virtual de aprendizagem e como o AVA 

pode ser útil. 

 

1.2.4.1 TelEduc 

 

Conforme Rocha (2002), o TelEduc surgiu em uma dissertação de mestrado da 

UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, no IC, Instituto de Computação. O 

IC formou na época do desenvolvimento desta ferramenta de ensino a distância, um 

grupo de estudo envolvendo o Núcleo de Informática Aplicada à Educação, NIED. 

Desde o início de seu desenvolvimento, 1997, versões foram criadas, para incluir 

novas funcionalidades, pois o TelEduc passou a ser utilizado no Brasil e no exterior, 

tendo assim uma versão com diferentes idiomas. Por ser um software livre sua 

utilização abrange instituições públicas e privadas. Seus principais usuários são 

instituições de ensino, porém muitas empresas utilizam esta ferramenta para 

treinamento de seus funcionários. 

O TelEduc possui seis visões de usuários:  

1. Administrador: responsável pela administração do ambiente. Autoriza a 

criação de cursos e gerencia o ambiente servidor.  

2. Coordenador: responsável pelo curso criado pelo administrador, ele gerencia 

o curso.  

3. Formador: responsável pela produção das atividades referentes à aula, ele 

possui os mesmos acessos do coordenador.  

4. Aluno: são os usuários finais do ambiente, para quem o curso é destinado. A 

quantidade de aluno em cada curso é controlada pelo coordenador. 

5. Convidado: são os usuários que não pertencem à turma dos alunos, 

convidados pelo coordenador para participar da turma, possuindo as mesmas 

visibilidades de aluno. 

6. Visitante: são os usuários que participam do curso por meio de um convite do 

coordenador, mas que não realizam as atividades propostas para os alunos. 
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Figura 3: Ferramentas do TelEduc 
Fonte: www.teleduc.org.  

 
 

O TelEduc oferece 3 grupos de ferramentas: ferramenta de coordenação, de 

administração e de comunicação, conforme apresenta a Figura 3. 

 

1.2.4.2 MOODLE 

 

A palavra Moodle surgiu da junção do seu significado em inglês e também de 

sua abreviação designada “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment”, ambos determinando seu principal objetivo e forma de uso. 

(MOODLE, 2017). 

O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem à distância, como o 

TelEduc. Da mesma forma é um software livre, podendo ser utilizado e modificado 

de forma colaborativa. Seu criador inicial foi Martin Dougiamas, graduado em 

Ciências da Computação. Seu Mestrado e Doutorado foram realizados em 

Educação. Desde sua primeira versão em 2002, muitas novas versões surgiram, 

disponibilizando novas funcionalidades e melhorando as já existentes. É utilizado por 

várias instituições no mundo.  

O Moodle trabalha com cinco tipos de usuários: 

http://www.teleduc.org/
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1. Administrador: É responsável pela estrutura do ambiente, realiza instalação e 

configuração do sistema e cadastro dos usuários, ou seja, todo o 

gerenciamento para o funcionamento do ambiente.  

2. Criador de cursos: É responsável pelo funcionamento dos cursos, ele 

cadastra, configura e gerencia os cursos disponíveis no ambiente. 

3. Professor: É responsável pelo acompanhamento de alunos dos cursos de sua 

responsabilidade, ele insere tarefas ou atividades, responde as dúvidas, 

corrige as atividades além de motivar a participação dos alunos.  

4. Aluno: É o usuário que realiza o curso, tem disponível no ambiente vários 

recursos que contribuem para o seu aprendizado e realiza as atividades 

designadas pelo professor tutor.  

5. Visitante: É o usuário que pode acessar o ambiente e as informações 

disponibilizadas na tela de abertura do sistema. Pode visitar disciplinas, 

permitindo o acesso de visitantes e ver conteúdo delas, mas não pode 

participar de atividades que valem nota. 

 

Figura 4: Moodle 
Fonte: MOODLE, 2017 
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A interface do Moodle é dividida em três colunas, com elementos em formato de 

caixas distribuídas nas colunas à esquerda e à direita, de acordo com a preferência 

do professor, e na coluna central é utilizada para apresentar o conteúdo referente à 

funcionalidade selecionada, conforme a Figura 4. 

 

1.2.4.3 AulaNet 

 

O projeto AulaNet foi uma realização coordenada por professores e alunos do 

Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro em 2000. (FUKS 2000). 

O AulaNet, que é um ambiente para a criação, participação e administração 

de cursos baseados na Web, possui uma abordagem colaborativa. Está estruturado 

contendo como atores o docente, o aprendiz/aluno e administrador.  

O administrador: sua responsabilidade é operar o ambiente facilitando a 

comunicação entre o ambiente, o aluno e o professor, cadastrando departamentos e 

instituições. Define o visual do ambiente.  

O aluno: é o público que usará os conteúdos do ambiente. Deverá ter um 

perfil participativo e ativo. Interagir com o ambiente, seus colegas e professores. 

O docente: responsável pelos conteúdos disponibilizados no ambiente, bem 

como acompanhamento de sua utilização.  

Figura 5: AulaNet 
Fonte: Fuks (2000) 
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Conforme a Figura 5, o mecanismo de comunicação possui: Mensagem aos 

Docentes (correio interno); Grupo de Interesse (conferências); Grupo de Discussão; 

Debate; Contato com os Participantes. 

 

1.2.4.4 FACEBOOK 

 

O FACEBOOK é considerado um AVA, pois atende os requisitos 

apresentados: possui ferramentas para postagem e registros de conteúdo, interação 

e demais funcionalidades e possui muitos usuários. (POSSOLLI et al, 2015). 

O perfil de uso do Facebook é postagem de assuntos, fotos e 

compartilhamento de conteúdos (fotos, reportagens, textos e filmes), com ou sem 

comentários adicionais. A maioria dos usuários não atua como autor, mas, como 

reprodutor de postagens de outros usuários. Os usuários fazem papel de aprendiz e 

de instrutor. 

As principais ferramentas de comunicação do Facebook são: 

 Mensagens (inbox): enviadas para verificação posterior, como um correio 

eletrônico; 

 Mensagens (chat): chamando um contato on-line e originando conversa em 

tempo real; 

 Inclusão de mensagens na linha do tempo de contatos; 

 Postagem de mensagens em grupos que participa (nova mensagem ou 

comentário); 

 Participação em eventos (criando eventos ou postando comentários). 

As principais ferramentas de comunicação do Facebook para uso pedagógico: 

 Mural de avisos e recados relativos ao calendário acadêmico e compromisso; 

 Repositório de conteúdo (links, vídeos, etc.) como material complementar; 

 Realização de chats para organização de trabalhos e encaminhamentos entre 

alunos; 

 Realização de chats para tirar dúvidas com professores sobre conteúdo e 

rotina acadêmica; 

 Fórum: Assunto/questão de reflexão (com ou sem um link/vídeo) – 

participação via comentário; 
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 Criação de eventos para convite e organização de acontecimentos 

específicos. 

 

1.3 Gerações Tecnológicas 

 

 Vive-se hoje em dia uma era, segundo Filatro e Cairo (2016, p.89) em plena 

“geração de tecnologias da conexão contínua” onde vários métodos e técnicas de 

ensino e aprendizagem aparecem disponíveis para aplicações. O aparecimento de 

um ciberespaço promove um rápido acesso a todos os tipos de conhecimentos e 

não deve apagar os modelos educacionais que antecederam ao sistema ensino 

aprendizagem. O Quadro 1 apresenta tecnologias atreladas a modelos de educação. 

 

Quadro 1: Gerações e Modelos 

Gerações Tecnologias Linguagens Comunicação Modelos 

Tecnologia do 
reprodutível 

Eletromecânicas Jornal, foto, 
cinema 

Cultura de 
massa 

Baseado no livro 
impresso 

Tecnologia da 
difusão 

Eletroeletrônicas Radio, televisão Educação a 
distância 
massiva Tecnologia do 

disponível 
De pequeno porte, 

segmentadas e 
personalizadas 

Controle remoto, 
videocassete, 
tevê a cabo 

Cultura de 
mídias 

Tecnologia do 
acesso 

Digitais Computador-
internet 

Ciberespaço Educação online 
e AVA 

Tecnologia da 
conexão continua 

Móveis Telefonia celular Cultura da 
mobilidade 

Aprendizagem 
móvel (m-
learning) 

Fonte: Filatro e Cairo (2016, p.90) 

 

Portanto deve-se entender e associar TIC a um novo modelo de ensino 

aprendizagem e esta dissertação está fundamentada nesta revisão das literaturas 

com o proposito de determinar indicadores do uso das TIC na educação. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Serão apresentados nesse capítulo os quesitos referentes aos procedimentos 

metodológicos adotados nessa pesquisa. 

 

2.1  Desenho  

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem quali-quantitativa, pois se 

ampara na definição de Neves (1996) que diz que, uma pesquisa qualitativa 

compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever 

e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Lima (2003) 

por sua vez apresenta que um paradigma qualitativo ou uma pesquisa qualitativa se 

entende como sendo uma pesquisa de enfoque investigativo, com a preocupação 

primordial de compreender o fenômeno, descrever o objeto de estudo e interpretar 

seus valores e relações. Ao estudar a aplicação das TIC espera-se encontrar 

relações entre vários parâmetros e que possivelmente estejam vinculados um ao 

outro.  

Quanto a característica de abordagem quantitativa, isso se torna evidente, 

pois segundo Lima (2003) como paradigma quantitativo ou pesquisa quantitativa 

entende-se a pesquisa com finalidade específica que segue um padrão linear numa 

perspectiva objetivista que culmina na obtenção de resultados que podem ser 

avaliados e reavaliados. Embora os paradigmas qualitativo e quantitativo 

apresentem linhas de evolução um tanto diferenciadas, segundo Neves (1996) os 

métodos não se excluem.  

Uma linha de pesquisa pode estar preocupada em diagnosticar um fenômeno 

e a outra linha preocupada em explicar esse fenômeno a partir de dados 

quantificados. Segundo Vianna e Ensslin (2008, p. 8), “A abordagem quali-

quantitativa não é oposta ou contraditória em relação à pesquisa quantitativa, ou a 

pesquisa qualitativa, mas de necessária predominância ao se considerar a relação 

dinâmica entre o mundo real, os sujeitos e a pesquisa”. 
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2.2 Aspectos Éticos 

 

Essa pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do UNASP, sob número 

CAAE, 75440317.1.0000.5377 e parecer 2.298.425, em 2017. 

Os gestores, professores e pais dos alunos participantes da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) autorizando a sua 

participação ou de seus filhos na pesquisa (Anexos 4 e 6).    

Os alunos deverão assinar o Termo de Assentimento (TA) antes de responder 

ao questionário. (Anexo 5). 

 

2.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Os questionários (Anexos 1, 2 e 3) foram retirados do trabalho de Albino e 

Souza (2016) considerando que estes foram baseados na pesquisa TIC Educação, 

elaborada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil edição de 2013 (CGI,2014). A 

coleta de dados desta edição, de 2013, se deu entre setembro e dezembro de 2013, 

especialistas, participantes em varias áreas do conhecimento, consideraram vários 

fatores, para definição da coleta dos dados.   

Considerando, as regiões, as escolas, as séries a amostra para a pesquisa 

TIC foi composta por 994 escolas, 939 diretores, 1987 professores e 9657 alunos. E 

os questionários foram direcionados aos: diretores, professores e alunos. 

Albino e Souza (2016) selecionaram algumas variáveis dos questionários 

(Anexos 1, 2 e 3) para as dimensões que denominaram de:  

a) Gestão; 

b) Infraestrutura; 

c) Uso por professores e alunos. 

 

Para a dimensão GESTÃO, foram denominadas as seguintes variáveis: 

1. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários 

da escola para fazer orçamentos e controle de gastos? 

2. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários 

da escola para comunicarem-se com os professores? 
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3.  O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários 

da escola para comunicarem-se com os pais de alunos? 

4. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários 

da escola para fazer cronogramas/grade de horários? 

5. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários 

da escola para fazer para administrar compromissos pessoais (agenda)? 

6. Grau de concordância com a afirmação de que nesta escola, há 

treinamento para os alunos, de como se usa computador e internet; 

7. Grau de concordância com a afirmação de que nesta escola, há 

treinamento para os professores, de como se usa computador e internet. 

 
Fazendo um estudo estatístico por analise fatorial, Albino e Souza (2016) 

observaram um KMO (teste Kaiser-Meyer-Olkin: define o grau de explicação dos 

dados, associados a fatores retirados da análise fatorial, com valor mínimo aceitável 

0,5)  de 0,6012 para estas variáveis, com uma variança total explicada de 67,66% e 

por consequência foram definidas duas subdimensões para a dimensão GESTÃO 

tais como: 

a) Com base nos itens de 1 a 5 do exposto acima: Atividades de Comunicação e 

Controle; 

b) Com base nos itens 6 e 7 do exposto acima: Suporte da Direção ao uso. 

 

Para a dimensão INFRAESTRUTURA, as seguintes variáveis: 

1.  Esta escola conta com professor de informática, que dê aulas especificas 

de informática? 

2. Esta escola conta com monitor no laboratório de informática na escola? 

3. Esta escola proporciona aulas específicas de informática, que ensinem a 

usar computador e Internet como parte da grade curricular? 

4. Total de computadores em funcionamento da escola; 

5. Total de computadores instalados e funcionando que estão disponíveis 

para uso pedagógico dos alunos; 

6. Atualmente o(s) laboratório(s) de informática da escola está(ão) sendo 

utilizados? 
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Fazendo um estudo estatístico por análise fatorial, Albino e Souza (2016) 

observaram um KMO de 0,5072 para estas variáveis, com uma variança total 

explicada de 88,79% e por consequência foram definidas três subdimensões para a 

dimensão INFRAESTRUTURA tais como: 

a) Com base nos itens 1 e 3 do exposto acima: Apoio Pedagógico da TI; 

b) Com base nos itens 4 e 5 do exposto acima: Recursos Computacionais; 

c) Com base nos itens 2 e 6 do exposto acima: Laboratório de Informática.  

 

Para a dimensão USO POR PROFESSORES E ALUNOS, as seguintes 

variáveis: 

1. Grau de concordância com a afirmação de que a escola integrou o 

computador e a internet às práticas de ensino-aprendizagem; 

2. A internet da escola é utilizada pelos professores em atividades de ensino-

aprendizagem com os alunos? 

3. O projeto pedagógico da escola estimula ou requer dos professores a 

integração do uso da internet em suas práticas? 

4. O projeto pedagógico da escola estimula ou requer dos professores a 

atualização quanto ao uso de computador e internet no processo de 

ensino-aprendizagem? 

5. O projeto pedagógico da escola estimula ou requer dos professores a 

utilização de programas de computador (softwares) específicos para o 

ensino de determinados conteúdos? 

 

Fazendo um estudo estatístico por analise fatorial, Albino e Souza (2016) 

observaram um KMO de 0,6749 para estas variáveis, com uma variança total 

explicada de 80,74% e por consequência foram definidas duas subdimensões para a 

dimensão USO por professores e alunos tais como: 

a) Com base nos itens 1 e 2 do exposto acima: Estímulo no processo de ensino-

aprendizagem; 

b) Com base nos itens 3, 4 e 5 do exposto acima: Projeto pedagógico.  

Resumindo, montaram-se as seguintes relações de Dimensões e 

Subdimensões, conforme Quadro 2: 
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Quadro 2: Dimensões e Subdimensões 1ª Análise 

GESTÃO 
Ativiades de Comunicação e Controle – ACC 

Suporte da Direção ao Uso – SDAU 

INFRAESTRUTURA 

Apoio Pedagógico da TI - APTI  

Recursos Computacionais –RC 

Laboratório de Informática – LI 

USO PROFESSORES E 
ALUNOS 

Estimulo no Processo de Ensino-Aprendizagem – EPEA 

Projeto Pedagógico – PP 

Fonte: Albino e Souza (2016) 

 

Albino e Souza (2016) tomando esses valores procederam a uma análise 

fatorial confirmatória, pela aplicação da Modelagem de Equações Estruturais (MEE) 

por meio do método PLS (partial least squares), no sentido de validar as relações 

existentes das variáveis propostas com as dimensões e subdimensões. Aplicando 

filtros em variáveis, com valores de confiabilidade menor que 0,7, ocasionou a 

exclusão da subdimensão: Laboratório de Informática. Porém é importante ressaltar 

que esta subdimensão é importante no contexto de avaliação de infraestrutura de 

uma escola. A estrutura resultante, com a avaliação das cargas de relacionamentos, 

se dá como no Quadro 3:  

 

Quadro 3: Dimensões e Subdimensões 2ª Análise 

GESTÃO 
Atividades de Comunicação e Controle – ACC 

Suporte da Direção ao Uso – SDAU 

INFRAESTRUTURA 
Apoio Pedagógico da TI – APTI 

Recursos Computacionais –RC 

USO PROFESSORES E 
ALUNOS 

Estimulo no Processo de Ensino-Aprendizagem – EPEA 

Projeto Pedagógico – PP 

Fonte: Albino e Souza (2016) 

 

Para que se tenha uma ideia dos questionários aplicados, apresenta-se 

exemplos de como são as perguntas. Do questionário dos diretores, Anexo 1, toma-

se por exemplo a pergunta 18, 53 e a pergunta 60: 

 

18 . Existe projeto de capacitação dos professores para o uso de computador 

e internet para fins pedagógicos 

18.1 Sim 

18.2 Não 

18.3 Ainda não (projeto em andamento) 
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53.  Quem utiliza computador  

53.1 No laboratório de informática 

53.1.1 Professores  

53.1.2 Alunos  

53.1.3 Coord. Pedagógico 

53.1.4 Direção  

53.1.5 Funcionários  

53.1.6 Comunidade  

 

60.  Grau de concordância com a afirmação “os alunos da escola sabem mais 

sobre o computador e internet do que o professor” 

60.1. Discordo totalmente 

60.2. Discordo em parte 

60.3. Nem concordo, nem discordo  

60.4. Concordo em parte 

60.5. Concordo totalmente 

60.6. Nessa escola isso não acontece  

60.7. Não sabe  

 

As respostas serão devidamente codificadas para que se possa proceder ao 

cálculo de correlações entre as variáveis. 

2.4 Ferramentas Utilizadas 

 

Neste item serão apresentadas as ferramentas para a coleta dos dados bem 

como para análise dos mesmos. 

 

2.4.1 Google Forms 

 

Com o objetivo de produzir os questionários utilizando uma tecnologia 

moderna, escolheu-se trabalhar com o GOOGLE FORMS – Gerador de Formulários 

do Google. 
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O Google Forms é uma ferramenta de uso on-line e gratuito para criar 

formulários. Com interface simples e funcionalidades intuitivas, a ferramenta permite 

que o usuário explore o mundo dos questionários de forma personalizada. 

 Com esta ferramenta pode se produzir questões de múltipla escolha, 

discursivas, com alternativas numéricas, criar diversos tipos de formulários para 

efetuar e gerenciar pesquisas, inscrições de eventos, elaborar uma enquete, e criar 

questionários. É compatível com qualquer navegador e sistema operacional, porém 

é necessário ter uma conta Google. 

A primeira atividade é fazer Login no site do Google Forms, utilizando sua 

conta do Google, como visto na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Login do Google Forms 
Fonte: Google (2018) 

 

 Após o login, será apresentada uma tela com diferentes opções de 

formulários e modelos, como na Figura 7. Se nenhum dos formulários e modelos 

atenderem a necessidade clique em "Em branco". Caso um dos modelos for 

adequado, selecione na galeria o modelo escolhido. Para o tutorial, a opção “Em 

branco” foi escolhida. 
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Figura 7: Menu Principal 
Fonte: Google (2018) 

 

Ao iniciar um formulário, o usuário poderá dar um título para o questionário, 

descrevê-lo e criar a sua primeira pergunta, como na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Título do Formulário 
Fonte: Google (2018)  

Na caixa à direita, é possível selecionar o tipo de questões que serão feitas: 

múltipla escolha, caixas de seleção, lista, texto, escala, entre outros. Clique na 

opção mais conveniente para o usuário. (Figura 9). 
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Figura 9: Perguntas do Formulário 

Fonte: Google (2018) 

O menu lateral na Figura 10 também oferece opções de personalização para 

o formulário. O primeiro ícone permite que o usuário adicione uma nova pergunta; o 

segundo, que sejam inseridos título e descrição; o terceiro, que seja adicionada uma 

imagem; o quarto, que seja inserido um vídeo; e o quinto para adicionar uma nova 

seção. 

Figura 10: Menu Lateral 

Fonte: Google (2018)  

Para visualizar as respostas coletadas, basta retornar à página inicial e clicar 

em "Respostas". 
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Figura 11: Respostas do Formulário 

Fonte: Google (2018) 

 

A Figura 11, representa a consulta de resposta de um questionário produzido 

pelo Google forms e está sendo apresentada como exemplo. 

Esta ferramenta foi utilizada para montar e estruturar questionários para 

captação das informações de uso de TIC nas escolas. 

Foram estruturados 3 tipos de questionários para captar as informações 

necessárias para esta dissertação: Formulário Diretores; Formulário Professores e 

Formulários Alunos. 

Após os responsáveis responderem seus respectivos questionários, os dados 

foram transportados para o Excel e foram utilizados como base para análise 

estatística que foi realizada no software chamado SPSS - (IBM SPSS Statistics 25) 

da IBM. (IBM, 2018). 

 

2.4.2 SPSS – ESTATÍSTICA - (IBM SPSS Statistics 25)  

 

SPSS é um software do tipo científico, líder de mercado, utilizado para 

solucionar diversos problemas. Suas ferramentas proporcionam análise de dados ad 

hoc, uma gama de gráficos, diversas opções para analises estatísticas e relatórios 

para facilitar o gerenciamento e entendimento de um conjunto de dados, 

transformando dados em informação. (IBM, 2018). 
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A descrição desta ferramenta não é foco desta dissertação, porém sua 

apresentação é relevante uma vez que foi utilizada, como ferramenta estatística, 

para analisar os dados obtidos na pesquisa realizada para captação das 

informações de uso das TIC. A estatística utilizada foi a Análise Fatorial. 

 

2.5 Casuística  

 

Foram produzidos no software Google forms, 3 tipos de questionários, com o 

objetivo de coleta de dados para a análise, conforme objetivo deste trabalho. Este 

item apresenta a descrição da população. 

Os questionários foram aplicados para 5 gestores, 57 professores e 413 

alunos do ensino médio de escolas adventistas.  

Com o objetivo de descrever a amostra definiu-se o perfil e características dos 

sujeitos respondentes e suas estruturas, conforme descrito no item 2.6.1, utilizando 

o software SPSS. 

 

2.5.1 Características das Instituições 

 

As Tabelas 1, 2 e 3, apresentam as características das escolas que foram 

submetidas ao questionário em função de quantidade de alunos; quantidade de 

alunos por série e período de funcionamento. N representa a quantidade de escola 

num determinado estudo e % indica a quantificação das escolas percentualmente, 

com relação ao referido estudo. 

 

Tabela 1: Quantidade de Alunos/Escola 

Quantidade de alunos  N % 

De 501 a 1000 1 20,0 

De 1001 a 1500 2 40,0 

Mais de 1501 2 40,0 

Total 5 100,0 

Fonte: Extraído do software SPSS 
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De acordo com a Tabela 1, uma escola possui quantidade de aluno entre 501 

a 1000, duas escolas entre 1001 a 1500 e duas escolas possuem mais de 1500 

alunos. Desta forma, todas as escolas participantes do estudo possuem mais de 500 

alunos matriculados. 

 

Tabela 2: Quantidade de Turmas de Ensino Médio 

Turmas de ensino médio N % 

3 1 20,0 

4 1 20,0 

13 1 20,0 

15 2 40,0 

Total 5 100,0 

Fonte: Extraído do software SPSS 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, as escolas participantes do estudo 

possuem pelo menos uma turma em cada série do ensino médio, ou seja, temos 

uma escola com um primeiro, um segundo e um terceiro ano do ensino médio. 

 

Tabela 3: Período de funcionamento da escola 

Período N % 

Manhã e Tarde 4 80,0 

Manhã, Tarde e Integral 1 20,0 

Total 5 100,0 

Fonte: Extraído do software SPSS 

 

Conforme a Tabela 3, 80% das escolas participantes do estudo possuem dois 

períodos letivos. Considerando que período integral compreende os estudos nos 

períodos da manhã e a tarde pela mesma turma. 
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2.5.2 Perfil dos Diretores 

 

A Tabela 4, apresenta o perfil dos diretores em relação a gênero, idade, 

escolaridade, titulação e tempo na função dos diretores das escolas participantes do 

estudo. 

Tabela 4: Perfil dos Diretores 

 Gênero Faixa Etária Titulação Tempo na Função 

Masculino 5    

35 a 44 anos  2   

45 a 59 anos  3   

Especialização   5  

Até 2 anos    1 

De 6 a 10 anos    1 

11 anos ou mais    3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o apresentado na Tabela 4, 100% dos diretores são do 

gênero masculino, e destes 40 % possuem idade entre 35 a 44 anos e 60% entre 45 

e 59 anos. Com relação a titulação todos os diretores (100%) são  especialistas, 

sendo que destes, 20% estão a menos de dois anos na função, 20% estão entre 6 a 

10 anos e 60% estão a mais de 11 anos na função. 

2.5.3 Perfil dos Professores 

 

A Tabela 5 apresenta o perfil dos professores entrevistados em relação a 

gênero, idade, titulação e tempo na função. 
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Tabela 5: Perfil dos Professores 

 Gênero Faixa Etária Titulação 
Tempo na 

Função 

Masculino 25    

Feminino 32    

18 a 24 anos  1   

25 a 44 anos  38   

45 a 59 anos  16   

60 anos ou +  2   

Ensino superior   22  

Especialização   29  

Mestrado   6  

Até 2 anos    5 

De 3 a 5 anos    7 

De 6 a 10 anos    17 

11 anos ou +    28 

Total 57 57 57 57 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação ao perfil dos professores, de acordo com o apresentado na 

Tabela 5, 56,1% são do sexo feminino, a maioria dos professores encontram-se 

na faixa etária entre 25 e 44 anos. A formação acadêmica se concentra na 

especialização, sendo que do total dos professores respondentes, 8,8% possuem 

mestrado. Ainda de acordo com a Tabela 5, 49,1% possuem mais de 11 anos de 

experiência na função. 
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2.5.4 Perfil dos Alunos 

 

A Tabela 6 apresenta o perfil dos alunos participantes do estudo. 

Tabela 6: Perfil Alunos 

 Gênero Série 

Masculino 183  

Feminino 223  

Primeira  133 

Segunda  132 

Terceira  140 

Total 413 413 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme o levantamento a maioria dos alunos são do sexo feminino (54%). 

Estes alunos se distribuem nas séries do ensino médio, 32,2% no primeiro ano, 

32,0% no segundo ano e 35,8% no terceiro ano. 

 

 

2.6 Análise de Dados 

 

As respostas obtidas foram processadas, agrupadas em categorias de 

respostas e quantificadas, de modo que, com este filtro e seleção, se aplicou 

técnicas de análises oferecidas pela Matemática Estatística, descritas a seguir. 

Este agrupamento e seleção permitiu o estudo de correlações das variáveis e 

definição de dimensões. Algumas aplicações de testes foram utilizadas, por 

exemplo: correlação e regressão simples. Vicini (2005) apresenta que os métodos 

estatísticos para análise de variáveis estão dispostos em dois grupos: um que tem 

como visão as variáveis de modo isolado, a estatística univariada, e a estatística que 

trata das variáveis de uma forma conjunta, a estatística multivariada. Pela 

característica deste trabalho com relação a quantidade de dados e variáveis, e a 

intenção de encontrar uma relação de influência entre as variáveis no contexto da 
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aplicação ou não de TIC, e que muitas dessas variáveis podem estar fortemente 

relacionadas, foi aplicado um estudo de análise fatorial (AF).  

Segundo Carvalho (2013), o elevado número de variáveis dificulta a avaliação 

e consequentemente o desenvolvimento de tomadas ou aplicação de uma ou mais 

ações, ainda segundo Carvalho (2013) deve ser feito uma verificação (teste de 

esfericidade de Barlett e/ou KMO estatística de Kaiser-Meyer-Olkin) no sentido de 

avaliar se as variáveis realmente estão correlacionadas. A aplicação de análise 

fatorial (AF) permite que o elevado número de variáveis seja transformado a um 

pequeno número de variáveis não observadas e que são linearmente relacionadas 

com as variáveis originais, denominadas de fatores (fator comum ou variáveis 

latentes), que devem ser adequadamente quantificados por algum método coerente, 

inter-relacionados possibilitando a avaliação das correlações entre esses fatores 

perdendo o mínimo de informação possível do contexto original. (KUBRUSLY, 

1981).  

A escolha do número de fatores, apontado por Carvalho (2013), podem se dar 

por alguns critérios, tais como: a) critério da percentagem de variância total 

explicada; b) critério de Kaiser e c) Scree plot.  

A quantificação e a extração de fatores são muito importantes quando se faz 

um estudo por análise fatorial e neste trabalho a extração de fatores foi feita pelo 

método de análise de componentes principais. Vicini (2005) aponta que o método de 

análise de componentes principais é um dos métodos mais conhecidos para a 

extração dos fatores. Os fatores extraídos podem estar associados com uma 

variável individual (fatores únicos), ou, ainda, podem estar associados com duas ou 

mais das variáveis originais (fatores comuns).  

Uma vez determinados os fatores, foi necessário avaliar a carga de 

relacionamento dos fatores com as variáveis originais, essas cargas são derivadas 

dos autovalores, atrelados às variáveis individuais.  

Normalmente em análises estatísticas por AF verifica-se que a apresentação 

dos fatores numa forma não rotacionada, num sistema de eixos, podem não 

explicitar uma adequada interpretação dos resultados. 

 Para que se obtenham soluções fatoriais de um modo mais simples e 

significativos, se faz necessário uma rotação dos eixos dos fatores, e neste caso 

deve-se avaliar qual o método de rotação mais adequado para o conjunto de dados, 
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com este procedimento a conexão com as variáveis fica mais clara e possibilita o 

cálculo dos escores de participação de uma determinada variável.  

Após a determinação dos fatores, a associação das cargas de 

relacionamentos das variáveis com cada fator, percebe-se a separação das 

variáveis, em grupos, ou seja, a ligação de variáveis com um determinado fator, 

estes fatores passam a ser denominados de dimensões. Estas dimensões receberão 

um nome relacionado ao contexto das características das variáveis que servirão 

como elementos direcionadores para a ação do gestor, com base nas pontuações 

recebidas.  

Com o ranqueamento das variáveis em valores mínimos e máximos, 

estabeleceu se a relação dos pontos obtidos das variáveis dentro de cada grupo 

correspondente, ou seja, dentro das dimensões a que esta variável pertence. A 

totalização dos pontos dentro de cada dimensão permite fazer uma comparação 

com valores padrões e então determinar o indicador de TIC.  

Os resultados obtidos proporcionam uma visão da situação atual da escola e 

podem gerar possibilidades de mudanças e ampliações pertinentes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta o resultado da análise de dados no sentido de 

entender todo o processo para a proposta em questão, que foi a criação de 

indicadores do uso das TIC na educação. Desta forma, serão descritas as etapas 

que levaram à definição das dimensões, do que chamamos de pilares de 

sustentação das TIC na educação. 

Aplicou-se a técnica de análise fatorial exploratória das diversas variáveis 

(questionário), utilizando a ferramenta SPSS (IBM SPSS Statistics 25). Desta forma 

as variáveis foram agrupadas nas dimensões identificadas de modo comum. 

 Este capítulo, apresentada também, a tabulação dos dados que resultou na 

totalização dos escores para o uso das TIC, baseados nas respostas dos sujeitos 

atuantes (Diretor-Professor-Aluno) no processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.1   Definição das Dimensões  

 

Para a definição das dimensões com base na análise fatorial exploratória dos 

dados, foram processadas as variáveis tomadas do questionário dos professores, 

considerando a quantidade de respondentes, fator importante para aplicação da 

técnica de análise fatorial. Este questionário abrange questões pertinentes ao estudo 

das TIC sob todas as dimensões. Foram processadas respostas de 57 professores e 

as variáveis comparadas estão no Quadro 4. 

Quadro 4: Variáveis para Definição das Dimensões 

06. Há computador e internet para serem utilizados em sala de aula? 

07. Os computadores e internet são adequados para uso em sala de aula? (acesso 

rápido/lento; computadores modernos) 

08. Há laboratórios e rede de computador para serem utilizados pelos professores e 

alunos? 

09. Existem softwares específicos para uso no computador ou laboratório? 

10. Houve treinamento para aprender a utilizar os softwares específicos para uso no 

computador ou laboratório? 
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11. O Computador e a Internet São Habitualmente Utilizados Pelos Professores Da 

Escola Para Comunicarem-Se Com Os Alunos? 

12. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos professores da 

escola para buscar informações 

13. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos professores da 

escola para preparar e fazer aulas ou outras apresentações. 

14. Existe projeto de capacitação dos professores para o uso de computador e 

internet para fins pedagógicos  

15. Esta escola conta com professor de informática, que dê aulas especificas de 

informática. 

16. Existe um departamento responsável pela manutenção dos computadores? 

18. A internet da escola é utilizada pelos professores em atividades de ensino-

aprendizagem? 

19. Os alunos utilizam a internet com os professores para fins pedagógicos? 

20. Existe computador instalado na sala dos professores ou sala de reunião? 

21. Atualmente o lab. de informática está sendo utilizado? 

22. Qual a frequência de utilização do lab. de informática?  

23. Grau de concordância com a afirmação “os alunos da escola sabem mais sobre 

o computador e internet do que o professor” 

24. Grau de concordância com a afirmação “os alunos acabam ficando 

sobrecarregados de informação” 

25. Grau de concordância com a afirmação “com a internet os alunos acabam 

perdendo o contato com a realidade” 

26. Grau de concordância com a afirmação “não da para confiar nas informações da 

internet” 

27. Grau de concordância com a afirmação “acredito mais nos métodos tradicionais 

de ensino” 

28. Grau de concordância com a afirmação “não sei como e de que forma / para que 

atividade pode usar o computador e a internet na escola” 

29. Grau de concordância com a afirmação “os professores tornam-se educadores 

menos eficazes” 

30. Grau de concordância com a afirmação “os professores não sabem ao certo 

como lidar com o computador e a internet” 
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31. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter maior 

domínio do uso do computador e da internet” 

32. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a adotar 

novos métodos pedagógicos para a escola” 

33. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a fazer uma 

avaliação mais individualizada dos alunos” 

34. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter acesso a 

materiais mais diversificados e de melhor qualidade” 

35. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a colaborar 

mais com outros colegas da escola” 

36. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter contato 

com educadores de outras escolas” 

37. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a cumprir suas 

tarefas administrativas com maior facilidade” 

38. Grau de concordância com a afirmação “a quantidade de trabalho dos 

professores aumentou” 

39. Impacto da ausência de treinamento para o uso do computador e internet para 

fins pedagógicos  

40. Impacto da ausência de suporte técnico para o uso do computador e internet 

para fins pedagógicos  

41. Impacto da falta de apoio pedagógico para o uso do computador e internet para 

fins pedagógicos 

42. Impacto do número insuficiente de computadores conectados à internet para fins 

pedagógicos 

43. Impacto da baixa velocidade na conexão do uso do computador e internet para 

fins pedagógicos 

44. Impacto do número insuficiente de computadores por aluno para o uso do 

computador e internet para fins pedagógicos 

45. Impacto de equipamentos obsoletos (computador e internet) para fins 

pedagógicos 

46. Impacto da pressão em cumprir com o conteúdo no uso do computador e internet 

para fins pedagógicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Inicialmente as variáveis estavam classificadas dentro de dimensões que 

foram nomeadas segundo o teor dos temas dos assuntos dentro dessas variáveis, o 

que se pensava inicialmente, como pilares de sustentação da aplicação das TIC, 

modelo trabalhado por Albino e Souza (2016) tais como:  

 GESTÃO; 

 INFRAESTRUTURA; 

 APLICAÇÃO. 

 

Processando os dados, isto é, correlacionando as variáveis, por meio do 

software SPSS, obteve-se, como análise básica, um valor do teste KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) de 0,527, para validação do conjunto de dados. A estatística prevê que 

para um valor de KMO abaixo de 0,5, os fatores encontrados na análise fatorial não  

se relacionam satisfatoriamente às variáveis. Realmente o valor para KMO dos 

dados processados está muito próximo do limite aceitável, porém, decidiu-se 

continuar com a análise fatorial para a extração dos fatores que considera-se como 

os pilares da aplicação das TIC na educação. Com base nos resultados de cargas 

(cargas de relacionamento) e análise do Gráfico 1, gráfico de autovalores (fatores) 

por número de variáveis, decidiu-se agrupar as variáveis em cinco fatores, que serão 

denominados a seguir. A obtenção destes fatores gerou a criação de um novo grupo 

de dimensões e proporcionou uma nova classificação das variáveis dentro destas 

dimensões, que será observada para a construção do indicador e avaliação da 

aplicação das TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Diagrama de Declividade - Professores 

Fonte: Extraído do software SPSS 
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Observando o Gráfico 1, extraído do software SPSS, e baseado em Field 

(2009, p. 564), que orienta que: os fatores que explicam ou representam as variáveis 

são tomados do diagrama. O diagrama apresenta uma inclinação bem acentuada e 

em seguida uma região de inclinação suave, quase horizontal, toma-se os fatores 

para representar o conjunto de componentes (variáveis) os fatores que vão até o 

ponto de inflexão ou autovalores próximos de 1, dependendo do ponto de inflexão.  

Observa-se pelo diagrama do Gráfico 1 cinco fatores associados a autovalor 

maior igual a 2. Obviamente é possível obter uma quantidade de fatores tanto 

quanto o número de variáveis, porém a partir do sexto fator, os autovalores 

(eigenvalue) variam muito pouco.  

Definiu-se a utilização de cinco fatores para representarem o conjunto de 

variáveis que estão sendo processados, pois segundo dados extraídos pelo software 

SPSS, estes fatores explicam 45,5 % da variância total, tal como pode ser visto na 

Tabela 7. 

Tabela 7: Resultado das Cargas Após Rotação - Professor 

 % de variância % cumulativa 

Fator 1 13,042 13,042 

Fator 2 11,555 24,597 

Fator 3 7,701 32,299 

Fator 4 6,680 38,979 

Fator 5 6,519 45,498 

  Análise de componentes principais 

Rotação  Varimax 

Variância Total 

Explicada 

45,498 % 

Total de observações  64 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os 5 fatores configuram o conjunto das novas dimensões e são denominados 

de: 

 Fator 1 = GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - (G-INFRA); 

 Fator 2 = INFRAESTRUTURA – (INFRA); 

 Fator 3 = APLICAÇÃO ; 
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 Fator 4 = GESTÃO; 

 Fator 5 = IMPACTO DE UTILIZAÇÃO DAS TIC – (IMPTIC). 

 

Observando esses fatores e o relacionamento das cargas de comunalidades 

do estudo da análise fatorial, efetuou-se a classificação das variáveis nessas 

dimensões. Na Tabela 8 se observa como se classificam as variáveis, juntos com 

sua dimensão correspondente: 

 

Tabela 8: Classificação das Variáveis – Professores 

Variáveis Classificação Autor 

Classificação do SPSS 

Fator Descrição 

6 INFRA 2 INFRA 

7 INFRA 2 INFRA 

8 INFRA 4 GESTÃO 

9 INFRA 2 INFRA 

10 GESTÃO 4 GESTÃO 

11 GESTÃO 2 INFRA 

12 GESTÃO 2 INFRA 

13 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

14 GESTÃO 3 APLICAÇÃO 

15 GESTÃO 4 GESTÃO 

16 INFRA 2 INFRA 

18 APLICAÇÃO 2 INFRA 

19 APLICAÇÃO 2 INFRA 

20 INFRA 2 INFRA 

21 APLICAÇÃO 4 GESTÃO 

22 APLICAÇÃO 4 GESTÃO 

23 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

24 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

25 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

26 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

27 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

28 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 
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29 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

30 APLICAÇÃO 5 IMPTIC 

31 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

32 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

33 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

34 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

35 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

36 APLICAÇÃO 3 APLICAÇÃO 

37 GESTÃO 3 APLICAÇÃO 

38  GESTÃO 4 GESTÃO 

39 GESTÃO 1 G-INFRA 

40 INFRA 1 G-INFRA 

41 GESTÃO 1 G-INFRA 

42 INFRA 1 G-INFRA 

43 INFRA 1 G-INFRA 

44 INFRA 1 G-INFRA 

45 INFRA 1 G-INFRA 

46 GESTÃO 1 G-INFRA 

Fonte: Extraído do software SPSS 

 

 As duas primeiras colunas demonstram uma classificação prévia do que foi 

realizado com base no teor dos temas dentro das variáveis. As duas colunas 

seguintes apresentam a classificação com base no cruzamento das cargas comuns, 

efetuado pelo software SPSS, que resultou nas cinco dimensões participantes da 

formação do indicador. Na coluna “Variáveis” da Tabela 8, os números das variáveis 

correspondem às variáveis do Quadro 4. 

 

3.2  Dimensões das Variáveis Comuns (Diretor-Professor-Aluno) 

 

Os questionários apresentados aos sujeitos envolvidos na pesquisa 

apresentavam onze questões literalmente iguais. Estas variáveis foram processadas 

em análise fatorial para verificação de fatores comuns e associações a determinadas 
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dimensões. Foram processadas respostas de 475 sujeitos entre Diretores, 

professores e alunos, as variáveis comparadas estão no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Variáveis Comuns - Diretor-Professor-Aluno 

20. Grau de concordância com a afirmação “os alunos da escola sabem mais 

sobre o computador e internet do que o professor” 

21. Grau de concordância com a afirmação “os alunos acabam ficando 

sobrecarregados de informação” 

22. Grau de concordância com a afirmação “com a internet os alunos acabam 

perdendo o contato com a realidade” 

23. Grau de concordância com a afirmação “não da para confiar nas informações 

da internet” 

24. Grau de concordância com a afirmação “os professores não sabem ao certo 

como lidar com o computador e a internet” 

25. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a adotar 

novos métodos de ensino” 

27. Impacto da ausência de suporte técnico para o uso do computador e internet 

para os alunos 

28. Impacto do número insuficiente de computadores conectados à internet para 

uso dos alunos 

29. Impacto da baixa velocidade na conexão do uso do computador e internet para 

uso dos alunos 

30. Impacto do número insuficiente de computadores por aluno para o uso do 

computador e internet  

31. Impacto de equipamentos obsoletos - (velhos) (computador e internet) para fins 

pedagógicos (estudo e pesquisa) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Processando os dados no software SPSS, obteve-se como análise básica, um 

valor de 0,812 no teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), para validação do conjunto de 

dados, um valor muito bom para correlação dos dados, como já explicado 

anteriormente. Com base nos resultados de cargas (cargas de relacionamento) e 
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análise do Gráfico 2, gráfico de autovalores (fatores) por número de variáveis, 

decidiu-se agrupar as variáveis em dois fatores. (APLICAÇÃO e INFRA).  

 

 

 

Gráfico 2: Diagrama de Declividade Geral 

Fonte: Extraído do software SPSS 

 

Observando o Gráfico 2, o software SPSS foi configurado para fornecer dois 

fatores. Estes fatores explicam 45,7 % da variância total, tal como pode ser visto na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultado das Cargas Após Rotação - Geral 

 % de Variância % Cumulativa 

Fator 1 32,020 32,020 

Fator 2 13,659 45,679 

Método de Extração Análise de componentes principais 

Rotação  Varimax 

Variância Total 

Explicada 

45,679 % 

Total de observações  475 

Fonte: Extraído do software SPSS 
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Observando esses fatores e o relacionamento das cargas efetuou-se a 

classificação das variáveis nessas dimensões.  

Na Tabela 10 pode-se obervar como se classificaram as variáveis junto com 

uma avaliação prévia que fora realizado com base no teor dos temas dentro das 

variáveis. 

 

Tabela 10: Classificação das Variáveis – Dir-Prof-Alunos 

Variáveis Classificação Autor 

Classificação SPSS 

Fator Descrição 

20 APLICAÇÃO 2 IMPTIC 

21 APLICAÇÃO 2 IMPTIC 

22 APLICAÇÃO 2 IMPTIC 

23 APLICAÇÃO 2 IMPTIC 

24 APLICAÇÃO 2 IMPTIC 

25 APLICAÇÃO 2 IMPTIC 

27 INFRA 1 G-INFRA 

28 INFRA 1 G-INFRA 

29 INFRA 1 G-INFRA 

30 INFRA 1 G-INFRA 

31 INFRA 1 G-INFRA 

Fonte: Extraído do software SPSS 

 

Analisando os resultados de extração de fatores para as variáveis do 

questionário dos professores, apresentados na Tabela 9 e a extração de fatores 

para as variáveis comuns, Tabela 10, conclui-se que a classificação por análise 

fatorial confirmou as dimensões.  

 

3.3   Definição dos Escores   

 

Para a construção dos escores os seguintes procedimentos foram adotados: 

 A partir dos resultados obtidos, foram analisados os questionários 

separadamente, com relação aos participantes, direcionando as variáveis 

a cada dimensão e seus valores de escores correspondentes. 
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 Da pontuação: para a montagem da pontuação adotou-se uma avaliação 

simples de contagem de escores relativos às variáveis, considerando que 

a menor pontuação aponta para uma situação favorável de aplicação de 

TIC e maior pontuação para uma situação desfavorável na aplicação de 

TIC na educação. 

 Efetuou-se a contagem dos pontos conforme o tipo de pergunta e as 

possibilidades de respostas que a variável em questão poderia apresentar. 

A pontuação foi atribuída como apresentado nas Tabelas 11, 12, 13, 14 e 

15. 

 

A Tabela 11 apresenta as respostas do tipo 1, que se caracteriza por três 

tipos de respostas, diretas e objetivas, sim, não e não sabe para as quais foram 

atribuídas 1, 3 e 2 pontos respectivamente. 

 

Tabela 11: Respostas do Tipo 1 

TIPOS DE RESPOSTAS PONTOS 

SIM SIM 1 

NÃO NÃO 3 

NÃO SABE  2 

NÃO RESPONDEU  RETIRADO 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exemplo de variável com resposta tipo 1, variável tomada do questionário dos 

professores, Anexo 2: 

 

“Existe projeto de capacitação dos professores para o uso de computador 

e internet para fins pedagógicos?”. 

 

A Tabela 12, por sua vez, apresenta as respostas do tipo 2. Neste tipo estão 

compreendidas seis formas diferentes de respostas para as quais são atribuídas 

pontuações variáveis de acordo com o objetivo da pergunta e podendo ser de forma 

normal ou invertida isto é, resposta do tipo discordo totalmente ou concordo 

totalmente,  podem receber pontuação 1 ou 5 dependendo da situação de ser 
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favorável ou não para a aplicação de TIC, lembrando que se favorável, terá menor 

pontuação. Na tabela 12 pode ser verificado a distribuição de pontos, normais ou 

invertidas, na tabela. 

Tabela 12: Respostas do Tipo 2 

TIPOS DE RESPOSTAS 
PONTOS 

NORMAIS INVERTIDOS 

DISCORDO TOTALMENTE 1 5 

DISCORDO EM PARTES 2 4 

NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 3 3 

CONCORDO EM PARTE 4 2 

CONCORDO TOTALMENTE 5 1 

NESSA ESCOLA ISSO NÃO ACONTECE 1 5 

NÃO SABE RETIRADO RETIRADO 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exemplo de variável com resposta tipo 2, variável tomada do questionário dos 

diretores, Anexo 1. 

 Perguntas ditas normais:  

“Os alunos acabam ficando sobrecarregados de informação” 

 

 Perguntas ditas invertidas: grau de concordância com a afirmação, 

 “Os professores passaram a adotar novos métodos pedagógicos para a 

escola” 

 

A Tabela 13, por sua vez, apresenta as respostas do tipo 3, com 

características semelhantes a da Tabela 12. 

 

Tabela 13: Respostas do Tipo 3 

TIPOS DE RESPOSTAS 
PONTOS 

NORMAIS INVERTIDOS 

DIFICULTA MUITO 1 4 

DIFICULTA 2 3 

DIFICULTA UM POUCO 3 4 

NÃO DIFICULTA EM NADA 4 1 

NESSA ESCOLA ISSO NÃO ACONTECE 1 1 

NÃO RESPONDEU RETIRADO RETIRADO 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Exemplo de variável com resposta tipo 3, variável tomada do questionário dos 

diretores, Anexo 1. 

 Perguntas com valoração normal 

“Impacto da falta de apoio pedagógico para o uso do computador e 

internet para fins pedagógicos”. 

 

A Tabela 14, por sua vez, apresenta as respostas do tipo 4, com 

características semelhantes a da Tabela 12. 

 

Tabela 14: Respostas do Tipo 4 

TIPOS DE RESPOSTAS 
PONTOS 

NORMAIS INVERTIDOS 

NENHUMA CONCORDÂNCIA 1 5 

BAIXA CONCORDÂNCIA 2 4 

BOA CONCORDÂNCIA 3 3 

MUITO BOA CONCORDÂNCIA 4 2 

ÓTIMA CONCORDÂNCIA 5 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exemplo de variável com resposta tipo 4, variável tomada do questionário dos 

alunos, Anexo 3. 

 

 Perguntas com valoração normal: 

 “Os alunos da escola sabem mais sobre o computador e internet do que o 

professor”. 

 

 Perguntas com valoração invertida: 

 “Os professores passaram a adotar novos métodos pedagógicos para a 

escola”. 

 

A Tabela 15, por sua vez, apresenta as respostas do tipo 5, com 

características semelhantes a da Tabela 12. 
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Tabela 15: Respostas do Tipo 5 

TIPOS DE RESPOSTAS 
PONTOS 

INVERTIDOS 

NENHUM IMPACTO 5 

POUCO IMPACTO 4 

IMPACTO MODERADO 3 

IMPACTO MÉDIO 2 

GRANDE IMPACTO 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exemplo de variável com resposta tipo 5, variável tomada do questionário dos 

professores, Anexo 2. 

 Perguntas com valoração invertida: 

 “Impacto da ausência de treinamento para o uso do computador e internet 

para fins pedagógicos”. 

 

3.4 Montagem dos Escores 

 

As Tabelas 16, 18 e 20 apresentam como foi montada a pontuação de cada 

variável com o seu correspondente valor máximo e mínimo, enquanto que as 

Tabelas 17, 19 e 21 apresentam um resumo das Tabelas 16, 18 e 20 

respectivamente, configurando um panorama básico para a maior e menor 

pontuação possível para cada dimensão.  

As variáveis apresentadas em cada tabela são referenciadas segundo a 

numeração correspondente em cada questionário específico (Diretor-Professor-

Aluno), e mesmo para variáveis comuns, as numerações poderão ser diferentes em 

seus respectivos questionários, seguindo uma numeração própria, por exemplo são 

coincidentes as questões: 70 para questionário do Diretor, 40 para questionário do 

Professor e 27 para questionário do Aluno. As dimensões foram definidas no item 

4.1: “Definição das Dimensões”.  

As dimensões, que estão associadas aos fatores extraídos da análise fatorial, 

são: 

Fator 1 = GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA - (G-INFRA); 

Fator 2 = INFRAESTRUTURA – (INFRA); 
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Fator 3 = APLICAÇÃO; 

Fator 4 = GESTÃO; 

Fator 5 = IMPACTO DE UTILIZAÇÃO DAS TIC – (IMPTIC). 

 

3.4.1 Montagem dos Escores dos Diretores 

 

A Tabela 16 apresenta o comportamento das pontuações atribuídas para as 

respostas do questionário dos diretores com uma avaliação de cada variável em 

escores de mínimo e máximo, dentro do agrupamento das respectivas dimensões. 

As variáveis hachuradas indicam as variáveis com escores invertidos.  

 

Tabela 16: Escores – Diretor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As variáveis foram agrupadas nas dimensões definidas com base na análise 

fatorial apresentada anteriormente. O valor MIN é o menor valor e o MAX é o maior 

valor que a variável pode obter para cada dimensão. Portanto, como exemplo, para 

a VAR 12 na dimensão G-INFRA, a pontuação mínima será 1 e o máximo de 

pontuação 3. Somando as pontuações mínimas e máximas teremos TOT MIN igual a 
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12 e TOT MAX igual a 50 para dimensão G-INFRA. Desta forma, procede ao 

preenchimento da tabela para as variáveis de todas as dimensões. 

 

Tabela 17: Resumo Escores – Diretores 

RESUMO 

Dimensão MIN MAX 

G-INFRA 12 50 

INFRA 13 39 

APLICA 9 41 

GESTAO 6 20 

IMPTIC 8 40 

TOTAL 48 190 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  A Tabela 17 apresenta um resumo da Tabela 16 demostrando a totalização 

dos escores, mínimo e máximo para cada dimensão. 

 

 

3.4.2 Montagem Escores dos Professores 

 

A Tabela 18 apresenta o comportamento das pontuações atribuídas para as 

respostas do questionário dos professores. Avaliação de cada variável com escores 

de mínimo e máximo.  

Tabela 18: Escores - Professores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 18 apresenta ainda as variáveis utilizadas para definição dos 

escores dos professores e os valores mínimos e máximos que podem atingir, para 

cada dimensão.  As variáveis hachuradas indicam as variáveis com escores 

invertido.  

As variáveis foram definidas baseadas na análise fatorial apresentada 

anteriormente. O valor MIN é o menor valor e o MAX é o maior valor que a variável 

pode obter para cada dimensão. Portanto, como exemplo, para a VAR 39 na 

dimensão G-INFRA, a pontuação mínima será 1 e o máximo de pontuação 5. 

Somando as pontuações mínimas e máximas teremos TOT MIN igual a 8 e TOT 

MAX igual a 40 para dimensão G-INFRA. Desta forma, procede ao preenchimento 

da tabela para as variáveis de todas as dimensões. 

 

Tabela 19: Resumo Escores – Professores 

RESUMO 

Dimensão MIN MAX 

G-INFRA 8 40 

INFRA 9 27 

APLICA 9 41 

GESTAO 6 20 

IMPTIC 8 40 

TOT 40 168 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 19 apresenta um resumo da Tabela 18 demostrando a totalização 

dos escores, mínimo e máximo para cada dimensão. 

 

 

3.4.3 Montagem Escores dos Alunos 

 

A Tabela 20 apresenta o comportamento das pontuações atribuídas para as 

respostas do questionário dos alunos. Avaliação de cada variável com escores de 

mínimo e máximo. A Tabela 20 apresenta ainda as variáveis utilizadas para 

definição dos escores dos alunos e os valores mínimos e máximos que podem 
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atingir, para cada dimensão.  As variáveis hachurada indicam as variáveis com 

escores invertidos. As variáveis foram definidas baseadas na análise fatorial 

apresentada anteriormente. O valor MIN é o menor valor e o MAX é o maior valor 

que a variável pode obter para cada dimensão. Portanto, como exemplo, para a VAR 

26 na dimensão G-INFRA, a pontuação mínima será 1 e o máximo de pontuação 5. 

Somando as pontuações mínimas e máximas teremos TOT MIN igual a 6 e TOT 

MAX igual a 30 para dimensão G-INFRA. Desta forma, procede ao preenchimento 

da tabela para as variáveis de todas as dimensões. 

Tabela 20: Escores - Alunos 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 21: Resumo Escores – Alunos 

RESUMO 

Dimensão MIN MAX 

G-INFRA 6 30 

INFRA 5 15 

APLICA 5 15 

GESTAO 5 17 

IMPTIC 6 30 

TOT 27 107 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 21 apresenta um resumo da Tabela 20 demostrando a totalização 

dos escores, mínimo e máximo para cada dimensão. 
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3.4.4 Escores Gerais 

 

A Tabela 22 apresenta o resumo geral demonstrando os valores MIN e MAX 

possível, das dimensões de uma instituição de ensino, por diretor, professor e aluno. 

Dentro desta faixa será efetuada a classificação da instituição. 

 

Tabela 22: Escores Geral de uma Instituição 

ESCORES GERAL DE UMA INSTITUIÇÃO 

 DIRETOR PROFESSOR ALUNO 

Dimensão MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

G-INFRA 12 50 8 40 6 30 

INFRA 13 39 9 27 5 15 

APLICA 9 41 9 41 5 15 

GESTAO 6 20 6 20 5 17 

IMPTIC 8 40 8 40 6 30 

TOT MIN 48  40  27  115 

TOT MAX  190  168  107 465 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As pontuações definidas neste item, resumidas na Tabela 23, serão as bases 

para elaboração do indicador de uso das TIC nas instituições, obedecendo as 

proporções de mínimo e máximo para cada dimensão e sujeito envolvido no 

processo. 

 

3.5 Resultados das Pontuações 

 

Neste item apresentam-se os resultados da pesquisa. Os resultados serão 

apresentados por Dimensão, indicando as pontuações parciais para Diretor, 

Professor e Aluno e a pontuação total correspondente para cada instituição. Nas 

Tabelas 23 e 24 apresenta se os resultados para as 5 instituições, denominadas de 

Instituição 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Tabela 23: Resultados Instituições 1, 2 e 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 24: Resultados Instituições 4 e 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As Tabelas 23 e 24 apresentam colunas, identificadas pela instituição 

participante da pesquisa. Cada coluna contém as subdivisões por diretores, 

professores e alunos, indicando as quantidades de sujeitos participante da pesquisa, 

respectivamente. Os valores apresentados pelas dimensões são os valores 

resultados da pesquisa. O TOT.GERAL é a somatória dos valores das dimensões, 

para cada sujeito respondente. A coluna Relativo, é o valor total obtido na pesquisa 

e se relaciona, em função do número de respondentes, a um componente. Ou seja, 

o valor total de professores na dimensão G-INFRA obtido na pesquisa foi 237 para 

11 professores, relativizando para 1, o valor foi 21,55. 

 

3.6 Indicadores I-TIC-XV 

 

Uma vez de posse das respostas dos questionários, tabularam-se as respostas 

das variáveis inerentes e diretamente ligadas a aplicação das TIC no sistema de 

ensino e aprendizagem conforme apresentados nas Tabelas 24 e 25. Para entender 

o processo de montagem do indicador do uso de TIC (I-TIC-XV) na educação de 

forma detalhada, apresentam-se, a seguir, os passos do cálculo para uma das 

instituições pesquisadas, na visão do diretor, na visão dos professores e na visão 

dos alunos. 

 

3.6.1 Calculo do Indicador - Visão do Diretor 

 

A Tabela 25 apresenta as variáveis com suas respectivas pontuações, em 

função das respostas de um Diretor, com base nas explicações anteriores de 

escores associados a tipos de respostas. Para o exemplo em questão, o resultado 

foi seguinte: 
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Tabela 25: Resultado Pesquisa Diretor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As variáveis hachuradas indicam as variáveis com escores invertidos. 

 Todas as variáveis receberam suas respectivas pontuações dentro de cada 

dimensão. Ex. na dimensão IMPTIC, a variável 57 tem 4 pontos; 

 Em cada dimensão tem-se a totalização dos pontos; 

 A cada dimensão associa-se uma faixa de valor mínimo e valor máximo, 

conforme Tabela 23. O total de pontos em cada dimensão foi adequadamente 

posicionado dentro da faixa e avaliado o percentual de proximidade da 

pontuação à pontuação ótima (valor mínimo), por exemplo, da dimensão G-

INFRA (min = 12, max = 50) onde o total contabilizado pelas respostas foi de 16 

pontos, calculou-se que a Instituição em análise contempla 89,47% (I-TIC-XV, 

parcial) dos requisitos da dimensão G-INFRA, pela visão do Diretor; 

 A soma dos totais em cada dimensão corresponde à posição da Instituição no 

contexto da aplicação de TIC na educação. Este total geral também está 

associado a uma faixa de mínimo e máximo. Para o exemplo em questão o valor 

calculado é de 84,51% (I-TIC-XV, global) isto é, sob o ponto de vista do Diretor a 

Instituição aplica TIC na ordem de 84,51%. 
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3.6.2 Calculo do Indicador - Visão dos Professores 

 

A Tabela 26 apresenta todas as variáveis com suas respectivas pontuações, 

em função das respostas dos Professores, correspondente ao nível de ensino 

pesquisado. A característica dos valores para cada dimensão (mínimo e máximo) é a 

mesma já explicada no item do Diretor, visto na Tabela 23. 

 

Tabela 26: Resultado Pesquisa Professores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As variáveis hachuradas indicam as variáveis com escores invertidos. 

 Todas as variáveis receberam suas respectivas pontuações dentro de cada 

dimensão em função da característica das respostas e do número de 

respondente. 

 O valor total que cada variável recebeu, foi relativizado em função do número de 

professores e anotado na coluna “RELAT”. 

 A soma dos valores relativos de cada variável foi posicionada dentro da faixa, de 

mínimo e máximo, correspondente, e calculada o I-TIC-XV, parcial e o global. 

 Por exemplo, da dimensão APLICAÇÃO (min = 9, max = 41) onde o total 

observado foi de 21,13 pontos, calculou-se que a Instituição em análise 

contempla 62,11% (I-TIC-XV, parcial) dos requisitos da dimensão APLICAÇÃO, 

pela visão dos Professores. 

 A soma dos totais em cada dimensão corresponde à posição da Instituição no 

contexto da aplicação de TIC na educação. Este total geral também está 

associado a uma faixa de mínimo e máximo. Para o exemplo em questão o valor 
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calculado é de 66,99% (I-TIC-XV, global) isto é, sob o ponto de vista dos 

Professores, a Instituição aplica TIC na ordem de 66,99%. 

3.6.3 Calculo do Indicador - Visão dos Alunos 

 

A Tabela 27 apresenta todas as variáveis com suas respectivas pontuações, 

em função das respostas dos Alunos, correspondente ao nível de ensino 

pesquisado. A característica dos valores para cada dimensão (mínimo e máximo) é a 

mesma já explicada no item do Diretor visto na Tabela 23. 

 

Tabela 27: Resultado Pesquisa Alunos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 As variáveis receberam o mesmo tratamento das variáveis dos professores 

 Por exemplo, da dimensão IMPTIC (min = 6, max = 30) onde o total observado 

foi de 17,07 pontos, calculou-se que a Instituição em análise contempla 53,87% 

(I-TIC-XV, parcial) dos requisitos da dimensão IMPTIC, pela visão dos 

Professores. 

 A soma dos totais em cada dimensão corresponde à posição da Instituição no 

contexto da aplicação de TIC na educação. Este total geral também está 

associado a uma faixa de mínimo e máximo. Para o exemplo em questão o valor 

calculado é de 51,03% (I-TIC-XV, global) isto é, sob o ponto de vista dos Alunos, 

a Instituição aplica TIC na ordem de 51,03%. 
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3.7 Resultados dos Indicadores I-TIC-XV 

 

Neste item apresentam-se os resultados dos indicadores I-TIC-XV com a 

pontuação total correspondente para cada instituição. A Tabela 28 apresenta o        

I-TIC-XV para as instituições 1, 2 e 3 enquanto que a Tabela 29 apresenta para as 

instituições 4 e 5. 

Tabela 28: I-TIC-XV Instituições 1, 2 e 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 29: I-TIC-XV Instituições 4 e 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As Tabelas 28 e 29 apresentam colunas, identificadas pela instituição 

participante da pesquisa. Cada coluna contém as subdivisões por diretores, 

professores e alunos, indicando as quantidades de sujeitos participante da pesquisa, 

respectivamente.  

Para uma mesma instituição têm-se indicadores dos diretores, dos 

professores, dos alunos e o global, que é o ponto de partida para análise do gestor. 

Pela análise das Tabelas 28 e 29 verifica-se que a Instituição 1 apresenta um 

I-TIC-XV global de 70,77%. Considerando que o objetivo seja o de atingir 100% de 

aplicação das TIC na educação procedeu-se a verificação nos diversos níveis de 

cálculos de I-TIC-XV parciais. Para a Instituição 1 se observa que o grupo ALUNOS 

apresenta um I-TIC-XV mais baixo dos três sujeitos respondentes (Diretor, 

Professor, Aluno), 47,17%. Dentro do grupo ALUNOS a dimensão GESTÃO 

apresenta um I-TIC-XV que chama a atenção, 29,58%.  

 

 

3.8 Resultados das Instituições Pesquisadas neste Estudo 

3.8.1 Resultados por Instituições 

 

O calculo do indicador I-TIC-XV foi efetuado, conforme explicado nos itens 

acima, para as instituições pesquisadas. Os Gráficos 3, 4, 5, 6 e 7, apresentam o 

resultado destes cálculos, com os comparativos por dimensões, das instituições 

pesquisadas. 
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Gráfico 3: Comparativo Dimensões: Instituição 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 3 apresenta, para as dimensões G-INFRA, INFRA, APLICA, 

GESTÃO E IMPTIC, os indicadores I-TIC-XV, em formato de porcentagem. Os 

valores dos indicadores calculados conforme a visão dos diretores, estão acima dos 

valores dos indicadores calculados conforme a visão dos professores e alunos. Na 

visão dos alunos, os valores dos indicadores calculados estão abaixo da visão dos 

diretores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Comparativo Dimensões: Instituição 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 5:Comparativo Dimensões: Instituição 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6:Comparativo Dimensões: Instituição 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 7:Comparativo Dimensões: Instituição 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na visão dos alunos, os valores dos indicadores calculados estão abaixo da 

visão dos diretores,  também  na análise das demais instituições, conforme 

apresentado nos Gráficos 4, 5, 6 e 7. 

 

 

3.8.2 Resultado Geral das Instituições 

 

O Gráfico 8 apresenta o comparativo geral das insituições pesquisadas, no 

conexto das respostas dos diretores, professores e alunos. 
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Gráfico 8:Comparativo I-TIC-XV Geral 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 8 apresenta, para as instituições pesquisadas, os indicadores I-TIC-

XV. Os valores dos indicadores calculados conforme a visão dos diretores, estão 

acima dos valores dos indicadores calculados conforme a visão dos professores e 

alunos. Na visão dos alunos, os valores dos indicadores calculados estão abaixo da 

visão dos diretores. 

Observa se, no Gráfico 8, quarta coluna, o resultado do I-TIC-XV de cada 

instituição. 

 

 

3.9 Utilizando os Indicadores I-TIC-XV 

 

Neste item será descrito como um gestor pode usar os indicadores.  

A Figura 12 apresenta o processo para se obter os dados, calcular o indicador 

e analisar os pontos, proporcionando oportunidade de tomadas de ações para 

melhora do uso das TIC na educação.  

O início do processo ocorre conhecendo a situação atual na qual se encontra 

a instituição de ensino em avaliação. Ressalta-se a importância do gestor ter a 

intencionalidade de aplicar de uma forma completa o uso das TIC em sua instituição.  
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O gestor começa por analisar o I-TIC-XV global da sua instituição no item 

Resultados, depois as parciais por grupo de sujeitos (Diretor-Professor-Aluno), as 

parciais por Dimensões até alcançar as Variáveis que eventualmente estejam com 

baixa pontuação, conforme o esquema apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12: Processo de Análise dos Resultados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para ilustração será apresentado, como exemplo, os resultados da Instituição 

1. Pela análise das Tabelas 28, 29 e Gráfico 3, verifica-se que a Instituição 1 

apresenta um I-TIC-XV global de 70,77%. Considerando que o objetivo seja o de 

Questionário

s 

Pontuação Cálculo do 

I-TIC-XV 

Resultados 

Diretor Professor Aluno 

Análise do 

Gestor 

G-INFRA 

INFRA 

APLICAÇÃO

OO 
GESTÃO 

IMPTIC 

Variáveis 

Variáveis 

EIS 

Variáveis 

EIS 

Variáveis 

EIS 

Variáveis 

IS 
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atingir 100% de aplicação das TIC na educação procedeu-se a verificação nos 

diversos níveis de cálculos de I-TIC-XV parciais. 

Para a Instituição 1 se observa que o grupo ALUNOS apresenta um I-TIC-XV 

mais baixo dos três sujeitos respondentes (Diretor, Professor, Aluno), 47,17%.  

Dentro do grupo ALUNOS a dimensão GESTÃO apresenta um I-TIC-XV que 

chama a atenção, 29,58%.  

Analisando os dados, as variáveis, mais internamente, recorrem-se a Tabela 

30 para a verificação de quais variáveis e/ou dimensões estão influenciando para o 

baixo I-TIC-XV. 

A Tabela 30 apresenta a pontuação para cada variável envolvida no 

questionário dos ALUNOS e valores de I-TIC-XV para cada dimensão. 

 

Tabela 30: Resultado Pesquisa Alunos – Instituição 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

As variáveis hachuradas indicam as variáveis com escores invertidos. 

Considerando que um valor ótimo para cada variável seja o valor 1, a variável 

19 apresenta um valor de 4,12, bastante alto. Valor que chamaria a atenção do 

gestor em analisar esta questão. A variável 19 é a seguinte (do anexo 3 – 

questionário dos alunos): 

 

 Qual a frequência de utilização do laboratório de informática?  

o Nenhuma utilização 

o Baixa utilização 

o Boa utilização 

o Muito boa utilização 

o Ótima utilização 
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Como a dimensão está categorizada no contexto GESTÃO o gestor deve 

apurar o porquê da baixa utilização do laboratório de informática. 

Este procedimento está ilustrado na Figura 13 que apresenta o passo a passo 

da análise do gestor, lembrando que está ilustração contempla apenas uma variável. 

O gestor deverá avaliar todos os resultados, por grupos respondentes (Diretor-

Professor-Alunos), por Dimensões (G-INFRA, INFRA, APLICAÇÃO, GESTÃO, 

IMPTIC) e por variáveis (cada grupo o seu conjunto variáveis correspondente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Exemplo de ação de um Gestor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este procedimento de análise, deverá ser efetuado para todas as variáveis com 

os indicadores que apresentarem valores indesejados (valores altos – observando 

referências – Tabelas 16, 18 e 20). 

Após a conclusão desta análise, o gestor terá condições de aplicar ações 

relacionadas aos itens desfavoráveis, para corrigir e/ou melhorar o I-TIC-XV. 

 



89 
 

3.10 Discussão 

 

Segundo Afshari et al. (2009), a implantação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) não depende da presença ou ausência de um determinado fator, 

mas sim de todo um processo. Sampaio et al. (2005) apresentam que um processo 

educacional deve ser criativo e flexível, e conforme a pesquisa do CETIC (2011), há 

muitos desafios  para integrar TIC e educação. 

O processo de implantação e uso de TIC abrange: 

 Definição de estratégias, metas e investimentos  educacionais, 

determinando assim os pilares da infraestrutura e ações dos gestores; 

 Oficialização do plano de gestão, através de ações nos projetos 

pedagógicos da instituição; 

 Capacitação e treinamento aos professores; 

 Capacitação e treinamento aos alunos; 

 Acompanhamento e avaliação dos uso das TIC, como roteiro periódico. 

Avaliar o uso das TIC é fundamental para identificar se o uso é realmente efetivo 

e significativo. Indicadores são criados para que se possa mensurar como está o 

desenvolvimento de um processo, seja este educacional ou não, como exemplo de 

avaliação temos o PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos, 

(Programme for International Student Assessment) nos processos de aprendizagem 

de Leitura, Matemática e Ciência, através de indicadores. (INEP, 2018). 

Conforme Soares-Leite (2012, p. 85), existem diversos problemas para a 

implantação das TIC nas escolas: 

 Pouco ou nenhum investimento na infraestrutura; 

 Pouco ou falta de suporte ao uso das tecnologias; 

 Pouco ou nenhum apoio pedagógico aos professores e alunos; 

 Cursos de Pedagogia ou outros de nível superior, não preparam ou 

preparam pouco os futuros profissionais; 

 Resistência de gestores ao uso de tecnologia; 

 Resistência de professores ao uso de tecnologia; 

 Tecnologia e infra-estrutura defasada ou não atualizada. 
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 Cada vez mais o acesso à tecnologia é facilitado e muitas pessoas a utilizam, 

porém o processo de aplicação e utilização das TIC nas instituições de ensino, ainda 

precisa ser planejado, implantado, e acompanhado. As atividades metodológicas, 

práticas ou teóricas devem ser ajustadas para implantar as TIC. (SOARES-LEITE 

2012). 

Esta pesquisa apresentou um estudo que teve como objetivo principal a criação 

de um indicador de utilização de TIC para instituições de ensino, que a partir da 

aplicação dos  questionários e quantificados os escores dos mesmos dentro de uma 

faixa de valores de zero a 100% (0% - não aplicação de TIC, 100% - completa 

utilização de TIC) foi possível criar o indicador  que se denominou de  “I-TIC-XV”. O 

cálculo deste indicador  foi baseado em dados coletados  com três pilares da 

instituição educacional: diretores, professores e alunos. O resultado dos cálculos 

proporcionou valores de I-TIC-XV para cada uma das dimensões (G-INFRA, INFRA, 

APLICAÇÃO, GESTÃO e IMPTIC) que englobam toda a estrutura de utilização de 

TIC da escola e para o total geral das referidas instituições. O  indicador I-TIC-XV 

permitirá aos gestores da instituição avaliada, identificar o nível de uso de TIC em 

sua instituição, por sujeito (diretor-professor-aluno), por dimensão para cada sujeito 

e um global. Com o I-TIC-XV calculado para cada sujeito e por dimensão, foi 

possível observar que uma diferença de percepção com relação a aplicação de TIC 

pelos diferentes sujeitos pesquisados. Veja por exemplo os valores de I-TIC-XV 

geral, extraídos do Grafico 8,  para a escola 5, desta pesquisa: 

- diretor  = 84,5 % 

- professores = 67,0 % 

- alunos = 51,0 % 

Este perfil de respostas foi observado de uma forma geral em todas as escolas 

pesquisadas, o diretor sempre com uma percepção mais otimista que os professores 

e alunos em relação à aplicação das TIC na escola. 

Mensurar a aplicação das TIC é bastante importante, pois possibilita aos 

gestores e professores um aumento na aplicação das TIC nas escolas.   

Albino e Souza (2016) observaram em suas avaliações algumas características 

importantes com relação à aplicação de TIC nas escolas tais como: a escola ser 

particular ou pública e a região do Brasil na qual a escola esta instalada, e 

concluíram que, escolas das regiões Sudeste e Sul e as particulares, apresentaram 

maior índice de uso de TIC.  
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 A análise da real situação das instituições de ensino na aplicação de TIC e a 

respectiva tomada de ação para melhor ajustar TIC ao processo de 

ensino/aprendizagem é fundamental como início de uma ação assertiva. 

Para estudos futuros, seria importante atingir uma amostra maior de 

respondentes, que possibilitaria avaliar as propriedades psicométricas de todas as 

questões do instrumento utilizado nesse trabalho. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os objetivos deste trabalho foram identificar o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na educação básica em uma rede privada de ensino 

médio através de variáveis e criar indicadores do grau de utilização das TIC com 

bases nas Dimensões: (a) G-INFRA, dimensão que se refere a características das 

utilizações das estruturas das instalações; (b) INFRA, dimensão que se refere à 

estrutura e recursos de apoio à aplicação de TIC; (c) APLICAÇÃO, dimensão que 

ser refere a atitudes tomadas na ação pedagógica no contexto de ensinar e 

aprender; (d) GESTAO, dimensão que ser refere a atitudes de apoio ao uso das TIC 

pela Direção /Coordenação; (e) IMPTIC, dimensão que se refere às mudanças 

observadas quando da aplicação das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

 Para fazer uma análise correta, efetuou-se um levantamento da situação do 

uso de TIC nas instituições de ensino e com estas informações se fez uso de 

ferramentas e métodos estatísticos, consolidando as variáveis com as dimensões. 

Tabularam-se os escores de modo a calcular o indicador proposto, o I-TIC-XV.  

 O indicador I-TIC-XV pode ser um instrumento a ser utilizado por gestores de 

educação no sentido de mapear pontos de defasagem da aplicação das TIC na 

instituição em questão, através de um caminho que compreende: a análise geral da 

instituição quanto à infraestrutura, análise por sujeito ligado ao processo educação 

(diretor-professor-aluno) e enfim, a análise por dimensão até chegar às variáveis. 

  Pode-se observar que em um processo de uso das TIC os envolvidos 

possuem diferentes pontos de vista. Enquanto o diretor pode ter uma visão que sua 

instituição está utilizando TIC plenamente o aluno às vezes avalia que não há 

utilização adequada. 

Este trabalho apresenta a importância do uso das TIC na educação. Apresenta 

também que a estrutura educacional, direção, professor e aluno, devem estar 

envolvidos e intencionalmente planejar e implantar uma metodologia adequada para 

o uso da TIC. 

Portanto o diretor deve planejar e adequar sua instituição de maneira que possa 

ter uma infraestrutura que permita a plena aplicação das TIC no processo de ensino 

e aprendizagem. Este deve, acompanhado de sua equipe, fazer um estudo para 
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adequar o projeto pedagógico envolvendo TIC de uma maneira mais estruturada, 

isto é, projetar as atividades envolvendo as TIC. 

Algumas dificuldades foram observadas no desenvolvimento deste trabalho a 

principal delas foi a dificuldade de aplicação dos questionários e o engajamento dos 

sujeitos respondentes. Inicialmente fez-se um planejamento para aplicar os 

questionários a 10 gestores, 90 professores e 2300 alunos, uma mudança de plano 

foi necessária para a viabilidade do estudo e o universo ficou reduzido a 5 gestores, 

57 professores e 413 alunos, porém, sem prejudicar o objetivo principal: criar os 

indicadores. 

Como contribuição, sugere-se que os futuros trabalhos façam um estudo 

comparativo da situação da aplicação de TIC antes da implantação dos indicadores 

I-TIC-XV e depois, com as tomadas de ações que eventualmente melhorariam o I-

TIC-XV. 
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ANEXOS E APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1  – Questionário para Diretores 

8.  – Cidade / estado 

9.  – Sexo: 

9.1 Masculino 

9.2 Feminino 

10.  – Faixa etária (diretor) 

10.1 18 a 24 anos 

10.2 25 a 34 anos 

10.3 35 a 44 anos 

10.4 45 a 59 anos 

10.5 60 anos ou mais 

11.  – Nível máximo de escolaridade (diretor) 

11.1 Ensino superior – pedagogia 

11.2 Ensino superior – pedagogia e outros 

11.3 Ensino superior – outros 

12.  – Curso de mais alta titulação completado 

12.1 Não fez ou ainda não completou um curso de pós-graduação 

12.2 Especialização 

12.3 Mestrado 

12.4 Doutorado 

13. – Tempo de exercício da função de diretor  

13.1 Até 2 anos 

13.2 De 3 a 5 anos 

13.3 De 6 a 10 anos 

13.4 11 anos ou mais 

14.  – Quantidade de alunos matriculados na escola 

14.1 Até 250 alunos 

14.2 De 251 a 500 alunos 

14.3 De 501 a 1000 alunos 

14.4 De 1001 a 1500 alunos 

14.5 Mais de 1501 alunos  

15. – Quantidade de turmas de ensino médio  
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16. – Quantidade média de alunos nas turmas de ensino médio  

16.1 No primeiro ano 

16.2  No segundo ano 

16.3 Terceiro ano 

17. – Período de funcionamento da escola 

17.1 Manhã 

17.2  Tarde 

17.3 Noite 

17.4 Integral 

18. – Energia elétrica adequada para o uso simultâneo de todos os equipamentos 

elétricos da escola 

18.1 Sim  

18.2  Não  

19.  – O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários da 

escola para fazer orçamentos e controle de gastos 

19.1 Sim 

19.2 Não  

19.3 Não sabe 

19.4 Não respondeu 

20.  – O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários da 

escola para comunicarem-se com os professores 

20.1 Sim 

20.2  Não  

20.3 Não sabe 

20.4  Não respondeu 

21.  - O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários da 

escola para comunicarem-se com os pais de alunos 

21.1 Sim 

21.2 Não  

21.3 Não sabe 

21.4 Não respondeu 

22.  - O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários da 

escola para buscar informações 

22.1 Sim 
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22.2 Não 

22.3 Não sabe 

22.4 Não respondeu 

23.  - O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários da 

escola para preparar e fazer apresentações 

23.1 Sim 

23.2 Não  

23.3 Não sabe 

23.4 Não respondeu 

24.  - O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos funcionários da 

escola para fazer cronogramas/grade de horários 

24.1 Sim 

24.2 Não  

24.3 Não sabe 

24.4 Não respondeu 

25.  – Existe projeto de capacitação dos professores para o uso de computador e 

internet para fins pedagógicos  

25.1 Sim 

25.2 Não 

25.3 Ainda não (projeto em andamento) 

26.  – Esta escola conta com professor de informática, que dê aulas especificas de 

informática.  

26.1 Sim 

26.2 Não  

27.  – Esta escola conta com um laboratório de informática 

27.1 Sim 

27.2 Não  

28.  – Esta escola conta com monitor no laboratório de informática na escola 

28.1 Sim 

28.2 Não  

29.  – Responsabilidade do monitor do laboratório de informática  

29.1 É responsável somente pelo laboratório  

29.2 Exerce outras funções na escola relacionadas à informática ou ao uso de 

outras tecnologias  
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29.3  Exerce outras funções na escola, mas não somente relacionadas à 

informática ou ao uso de outras tecnologias   

30.  – Quantidade de computadores instalados na escola  

30.1 Até 5 computadores 

30.2 De 6 a 15 computadores 

30.3 De 16 a 20 computadores 

30.4 De 20 a 30 computadores 

30.5 De 31 a 40 computadores 

30.6 De 41 a mais computadores 

31.  – Tipo de computadores instalados na escola 

31.1 Computador de mesa 

31.2 Computador portátil  

31.3 Tablet  

32.  – Quantidade de computadores de mesa 

33.  – Quantidade de computadores portáteis 

34.  – Quantidade de tablet na escola 

35.  – Todos funcionando 

35.1 Sim 

35.2 Não (quantos não funcionam) 

36.  – Quantidade de computadores de mesa com acesso a internet 

37.  – Quantidade de computadores portáteis com acesso a internet 

38.  – Quantidade de tablets com acesso a internet 

39.  – Quantidade de computadores de mesa para uso pedagógico  

39.1 Por professores 

39.2 Por alunos 

40.  – Quantidade de computadores portáteis para uso pedagógico  

40.1 Por professores 

40.2 Por alunos 

41.  – Quantidade de tablets para uso pedagógico  

41.1 Por professores  

41.2 Por alunos 

42.  – Tempo médio de existência de computadores na escola 

43.  – Atualiza os computadores frequentemente  

43.1 Sim – qual frequência? 
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43.2 Não 

44.  – Sistema operacional utilizado nos computadores  

44.1 Microsoft/Windows 

44.2 Linux 

44.3 Macintosh/ OS 

44.4 Não sabe (não lembra) 

45.  – Responsável pela manutenção dos computadores 

45.1 Professor de Informática 

45.2 Monitor do laboratório de informática 

45.3 Coordenador pedagógico  

45.4 Prestador de serviço – contratado 

45.5 Voluntários  

45.6 Outros  

45.7 Não tem um responsável   

46.  – Medidas adotadas com relação ao uso dos equipamentos de informática e 

comunicação da escola 

46.1 Uso de senhas pelos alunos 

46.2 Restrição ao número de horas 

46.3 Permissão fora do horário de aula – período de funcionamento da escola 

46.4 Permissão fora do horário de aula – fora período da escola 

46.5 Proibição de acesso a sites com conteúdo adulto 

46.6 Restrição a jogos eletrônicos 

46.7 Existência do conhecimento obrigatório de informática e habilidades para os 

alunos no currículo escolar. 

46.8 Necessidade de os professores agendarem horário para utilizar o lab. de 

informática  

47.  – A escola tem acesso a internet 

47.1 Sim 

47.2 Não  

48.  – Tipo de conexão da internet 

48.1 Via telefônica  

48.2 Via cabo 

48.3 Via rádio 

48.4 Via satélite  
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48.5 Via modem  

48.6 Via fibra ótica 

48.7  Não sabe 

49.  – Velocidade da conexão da internet 

49.1 Indicar valor 

49.2 Não sabe 

50.  – Possui internet sem fio 

50.1 Sim 

50.2 Não  

50.3 Não sabe  

51. – Quanto tempo faz que instalou internet 

52.  – A internet da escola é utilizada pelos professores em atividades de ensino-

aprendizagem 

52.1 Sim 

52.2 Não  

53.  – Quantidade de alunos que utilizam a internet com os professores para fins 

pedagógicos 

53.1 Indicar valor  

53.2 Não sabe  

54.  – Quantidade de professores que receberam capacitação para fazer uso de 

computador e internet em suas atividades de ensino- aprendizagem. 

54.1 Indicar valor  

54.2 Não sabe 

55.  – Existe computador instalado na biblioteca ou sala de estudo 

55.1 Sim 

55.2 Não  

56.  – Existe computador instalado na sala de aula 

56.1 Sim 

56.2 Não  

57.  – Existe computador instalado na sala dos professores ou sala de reunião 

57.1 Sim (indicar valor) 

57.2 Não   

58.  – Existe computador instalado nas salas diretor/coordenador 

58.1 Sim (indicar valor) 
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58.2 Não  

59.  – Existe acesso a internet 

59.1 Laboratório informática 

59.1.1 Sim 

59.1.2 Não 

59.2 Biblioteca / sala de estudo 

59.2.1 Sim 

59.2.2 Não  

59.3 Sala de aula 

59.3.1 Sim 

59.3.2 Não  

59.4 Sala dos professores ou sala de reunião 

59.4.1 Sim 

59.4.2 Não  

59.5 Sala diretor/coordenador 

59.5.1 Sim 

59.5.2 Não  

60.  – Quem utiliza computador  

60.1 No laboratório de informática 

60.1.1 Professores  

60.1.2 Alunos  

60.1.3 Coord. Pedagógico 

60.1.4 Direção  

60.1.5 Funcionários  

60.1.6 Comunidade  

60.2 Na biblioteca / sala de estudo 

60.2.1 Professores  

60.2.2 Alunos  

60.2.3 Coord. Pedagógico 

60.2.4 Direção  

60.2.5 Funcionários  

60.2.6 Comunidade  

60.3 Na sala de aula 

60.3.1 Professores  
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60.3.2 Alunos  

60.3.3 Coord. Pedagógico 

60.3.4 Direção  

60.3.5 Funcionários  

60.3.6 Comunidade  

60.4 Na sala dos professores ou sala de reunião 

60.4.1 Professores  

60.4.2 Alunos  

60.4.3 Coord. Pedagógico 

60.4.4 Direção  

60.4.5 Funcionários  

60.4.6 Comunidade  

60.5  Na sala do diretor / coordenador 

60.5.1 Professores  

60.5.2 Alunos  

60.5.3 Coord. Pedagógico 

60.5.4 Direção  

60.5.5 Funcionários  

60.5.6 Comunidade  

61. – Atualmente o lab. de informática está sendo utilizado 

61.1 Sim 

61.2 Não  

62.  – Frequência de utilização do lab. de informática com finalidades pedagógicas  

63.  – Aparelhos / equipamentos de apoio  

63.1 Tipos 

63.2 Quantidades 

64.  – Possui website / blog / própria pagina na internet  

64.1 Sim (indicar qual tipo) 

64.2 Não  

65.  – Conteúdos oferecidos no website ou blog 

65.1 Proposta pedagógica  

65.2 A grade das disciplinas oferecidas 

65.3 Galeria de fotos 

65.4 Tarefas e atividades para os alunos 
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65.5 Sugestões de atividades para pais ou alunos 

65.6 Cardápio oferecido (cantina ou restaurante) 

65.7 Localização da escola  

65.8 Calendário de eventos  

65.9 Notas e desempenho dos alunos 

66.  – Ações a ser tomada pela escola, consideradas prioritárias e considerando 

recursos, no sentido de melhorar o a integração tecnologia/ensino/aprendizagem 

67.  – Grau de concordância com a afirmação “os alunos da escola sabem mais 

sobre o computador e internet do que o professor” 

67.1 Discordo totalmente 

67.2 Discordo em parte 

67.3 Nem concordo, nem discordo  

67.4 Concordo em parte 

67.5 Concordo totalmente 

67.6 Nessa escola isso não acontece  

67.7 Não sabe  

68.  – Grau de concordância com a afirmação “os alunos acabam ficando 

sobrecarregados de informação” 

68.1 Discordo totalmente 

68.2 Discordo em parte 

68.3 Nem concordo, nem discordo  

68.4 Concordo em parte 

68.5 Concordo totalmente 

68.6 Nessa escola isso não acontece  

68.7 Não sabe  

69.  – Grau de concordância com a afirmação “com a internet os alunos acabam 

perdendo o contato com a realidade” 

69.1 Discordo totalmente 

69.2 Discordo em parte 

69.3 Nem concordo, nem discordo.  

69.4 Concordo em parte 

69.5 Concordo totalmente 

69.6 Nessa escola isso não acontece  

69.7 Não sabe  
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70.  – Grau de concordância com a afirmação “não da pra confiar nas informações 

da internet” 

70.1 Discordo totalmente 

70.2 Discordo em parte 

70.3 Nem concordo, nem discordo  

70.4 Concordo em parte 

70.5 Concordo totalmente 

70.6 Nessa escola isso não acontece  

70.7 Não sabe  

71.  – Grau de concordância com a afirmação “acredito mais nos métodos 

tradicionais de ensino” 

71.1 Discordo totalmente 

71.2 Discordo em parte 

71.3 Nem concordo, nem discordo  

71.4 Concordo em parte 

71.5 Concordo totalmente 

71.6 Nessa escola isso não acontece  

71.7 Não sabe  

72.  – Grau de concordância com a afirmação “não sei como e de que forma / para 

que atividades pode usar o computador e a internet na escola” 

72.1 Discordo totalmente 

72.2 Discordo em parte 

72.3 Nem concordo, nem discordo  

72.4 Concordo em parte 

72.5 Concordo totalmente 

72.6 Nessa escola isso não acontece  

72.7 Não sabe  

73.   – Grau de concordância com a afirmação “os professores tornam-se 

educadores menos eficazes” 

73.1 Discordo totalmente 

73.2 Discordo em parte 

73.3 Nem concordo, nem discordo  

73.4 Concordo em parte 

73.5 Concordo totalmente 
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73.6 Nessa escola isso não acontece  

73.7 Não sabe  

74.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores não sabem ao certo 

como lidar com o computador e a internet” 

74.1 Discordo totalmente 

74.2 Discordo em parte 

74.3 Nem concordo, nem discordo  

74.4 Concordo em parte 

74.5 Concordo totalmente 

74.6 Nessa escola isso não acontece  

74.7 Não sabe  

75.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter maior 

domínio do uso do computador e da internet” 

75.1 Discordo totalmente 

75.2 Discordo em parte 

75.3 Nem concordo, nem discordo  

75.4 Concordo em parte 

75.5 Concordo totalmente 

75.6 Nessa escola isso não acontece  

75.7 Não sabe  

76.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a adotar 

novos métodos pedagógicos para a escola” 

76.1 Discordo totalmente 

76.2 Discordo em parte 

76.3 Nem concordo, nem discordo  

76.4 Concordo em parte 

76.5 Concordo totalmente 

76.6 Nessa escola isso não acontece  

76.7 Não sabe  

77.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a fazer uma 

avaliação mais individualizada dos alunos” 

77.1 Discordo totalmente 

77.2 Discordo em parte 

77.3 Nem concordo, nem discordo  
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77.4 Concordo em parte 

77.5 Concordo totalmente 

77.6 Nessa escola isso não acontece  

77.7 Não sabe  

78.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter acesso 

a materiais mais diversificados e de melhor qualidade” 

78.1 Discordo totalmente 

78.2 Discordo em parte 

78.3 Nem concordo, nem discordo  

78.4 Concordo em parte 

78.5 Concordo totalmente 

78.6 Nessa escola isso não acontece  

78.7 Não sabe  

79.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a colaborar 

mais com outros colegas da escola” 

79.1 Discordo totalmente 

79.2 Discordo em parte 

79.3 Nem concordo, nem discordo  

79.4 Concordo em parte 

79.5 Concordo totalmente 

79.6 Nessa escola isso não acontece  

79.7 Não sabe  

80.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter contato 

com educadores de outras escolas” 

80.1 Discordo totalmente 

80.2 Discordo em parte 

80.3 Nem concordo, nem discordo  

80.4 Concordo em parte 

80.5 Concordo totalmente 

80.6 Nessa escola isso não acontece  

80.7 Não sabe  

81.  – Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a cumprir 

suas tarefas administrativas com maior facilidade” 

81.1 Discordo totalmente 
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81.2 Discordo em parte 

81.3 Nem concordo, nem discordo  

81.4 Concordo em parte 

81.5 Concordo totalmente 

81.6 Nessa escola isso não acontece  

81.7 Não sabe  

82.  – Grau de concordância com a afirmação “a quantidade de trabalho dos 

professores aumentou” 

82.1 Discordo totalmente 

82.2 Discordo em parte 

82.3 Nem concordo, nem discordo  

82.4 Concordo em parte 

82.5 Concordo totalmente 

82.6 Nessa escola isso não acontece  

82.7 Não sabe  

83.  – Impacto da ausência de suporte técnico para o uso do computador e internet 

para fins pedagógicos  

83.1 Dificulta muito 

83.2 Dificulta  

83.3 Dificulta um pouco 

83.4 Não dificulta nada 

83.5 Nessa escola isso não acontece 

83.6 Não respondeu 

84.   – Impacto da falta de apoio pedagógico para o uso do computador e internet 

para fins pedagógicos 

84.1 Dificulta muito 

84.2 Dificulta  

84.3 Dificulta um pouco 

84.4 Não dificulta nada 

84.5 Nessa escola isso não acontece 

84.6 Não respondeu 

85.  – Impacto do número insuficiente de computadores conectados à  internet para 

fins pedagógicos 

85.1 Dificulta muito 
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85.2 Dificulta  

85.3 Dificulta um pouco 

85.4 Não dificulta nada 

85.5 Nessa escola isso não acontece 

85.6 Não respondeu 

86.  – Impacto da baixa velocidade na conexão do uso do computador e internet para 

fins pedagógicos 

86.1 Dificulta muito 

86.2 Dificulta  

86.3 Dificulta um pouco 

86.4 Não dificulta nada 

86.5 Nessa escola isso não acontece 

86.6 Não respondeu 

87.  – Impacto do número insuficiente de computadores por aluno para o uso do 

computador e internet para fins pedagógicos 

87.1 Dificulta muito 

87.2 Dificulta  

87.3 Dificulta um pouco 

87.4 Não dificulta nada 

87.5 Nessa escola isso não acontece 

87.6 Não respondeu 

88.  – Impacto de equipamentos obsoletos (computador e internet) para fins 

pedagógicos 

88.1 Dificulta muito 

88.2 Dificulta  

88.3 Dificulta um pouco 

88.4 Não dificulta nada 

88.5 Nessa escola isso não acontece 

88.6 Não respondeu 

89.  – Impacto da pressão falta de tempo em cumprir com o conteúdo no o uso do 

computador e internet para fins pedagógicos 

89.1 Dificulta muito 

89.2 Dificulta  

89.3 Dificulta um pouco 
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89.4 Não dificulta nada 

89.5 Nessa escola isso não acontece 

89.6 Não respondeu 
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APÊNDICE 2 – Questionário dos Professores 

 

7. Cidade da escola 

 

8. Sexo: 

8.1. Masculino 

8.2. Feminino 

 

9. Faixa Etária (Professores) 

9.1. 18 a 24 anos 

9.2. 25 a 34 anos 

9.3. 35 a 44 anos 

9.4. 45 a 59 anos 

9.5. 60 anos ou mais 

 

10. Nível máximo de escolaridade (professor) 

10.1. Ensino superior 

10.2. Especialização 

10.3. Mestrado 

10.4. Doutorado 

 

11. Tempo de exercício da função de professor  

11.1. Até 2 anos 

11.2. De 3 a 5 anos 

11.3. De 6 a 10 anos 

11.4. 11 anos ou mais 

 

12. Há computador e internet para serem utilizados em sala de aula? 

12.1. Sim 

12.2. Não  

12.3. Não sabe 

12.4. Não respondeu 
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13. Os computadores e internet são adequados para uso em sala de aula? (acesso 

rápido/lento; computadores modernos) 

13.1. Sim 

13.2. Não  

13.3. Não sabe 

13.4. Não respondeu 

 

14. Há laboratórios e rede de computador para serem utilizados pelos professores e 

alunos? 

14.1. Sim 

14.2. Não  

14.3. Não sabe 

14.4. Não respondeu 

 

15. Existem softwares específicos para uso no computador ou laboratório?  

15.1. Sim 

15.2. Não  

15.3. Não sabe 

15.4. Não respondeu 

 

16. Houve treinamentos para aprender a utilizar os softwares específicos para uso no 

computador ou laboratório?  

16.1. Sim 

16.2. Não  

16.3. Não sabe 

16.4. Não respondeu 

 

17. O Computador E A Internet São Habitualmente Utilizados Pelos Professores Da 

Escola Para Comunicarem-Se Com Os Alunos 

17.1. Sim 

17.2. Não  

17.3. Não sabe 

17.4. Não respondeu 

 



116 
 

18. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos professores da 

escola para buscar informações 

18.1. Sim 

18.2. Não  

18.3. Não sabe 

18.4. Não respondeu 

 

19. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos professores da 

escola para preparar e fazer aulas ou outras apresentações. 

19.1. Sim 

19.2. Não  

19.3. Não sabe 

19.4. Não respondeu 

 

20. Existe projeto de capacitação dos professores para o uso de computador e 

internet para fins pedagógicos  

20.1. Sim 

20.2. Não  

20.3. Não sabe 

20.4. Não respondeu 

 

21. Esta escola conta com professor de informática, que dê aulas especificas de 

informática 

21.1. Sim 

21.2. Não  

21.3. Não sabe 

21.4. Não respondeu 

 

22. Existe um departamento responsável pela manutenção dos computadores? 

22.1. Sim 

22.2. Não  

22.3. Não sabe 

22.4. Não respondeu 
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23. Medidas adotadas com relação ao uso dos equipamentos de informática e 

comunicação da escola. Marcar quantas opções forem necessárias. 

23.1. Uso de senhas 

23.2. Restrição ao número de horas 

23.3. Permissão fora do horário de aula – período de funcionamento da 

escola 

23.4. Permissão fora do horário de aula – fora período da escola 

23.5. Proibição de acesso a sites com conteúdo adulto 

23.6. Restrição a jogos eletrônicos  

23.7. Existência do conhecimento obrigatório de informática e habilidades 

para os alunos no currículo escolar. 

23.8. Necessidade de os professores agendarem horário para utilizar o lab. 

De informática  

 

24. A internet da escola é utilizada pelos professores em atividades de ensino-

aprendizagem? 

24.1. Sim 

24.2. Não  

24.3. Não sabe 

24.4. Não respondeu 

 

25. Os alunos utilizam a internet com os professores para fins pedagógicos? 

25.1. Sim 

25.2. Não  

25.3. Não sabe 

25.4. Não respondeu 

 

26. Existe computador instalado na sala dos professores ou sala de reunião? 

26.1. Sim 

26.2. Não  

26.3. Não sabe 

26.4. Não respondeu 

 

27. Atualmente o lab. de informática está sendo utilizado? 
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27.1. Sim 

27.2. Não  

27.3. Não sabe 

27.4. Não respondeu 

 

28. Qual a frequência de utilização do lab. de informática?  

28.1. Nenhuma utilização 

28.2. Baixa utilização 

28.3. Boa utilização 

28.4. Muito boa utilização 

28.5. Ótima utilização 

 

29. Grau de concordância com a afirmação “os alunos da escola sabem mais sobre o 

computador e internet do que o professor” 

29.1. Nenhuma concordância 

29.2. Baixa concordância 

29.3. Boa concordância 

29.4. Muito boa concordância  

29.5. Ótima concordância 

 

30. Grau de concordância com a afirmação “os alunos acabam ficando 

sobrecarregados de informação” 

30.1. Nenhuma concordância 

30.2. Baixa concordância 

30.3. Boa concordância 

30.4. Muito boa concordância  

30.5. Ótima concordância 

 

31. Grau de concordância com a afirmação  “com a internet os alunos acabam 

perdendo o contato com a realidade 

31.1. Nenhuma concordância 

31.2. Baixa concordância 

31.3. Boa concordância 

31.4. Muito boa concordância  
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31.5. Ótima concordância 

 

32. Grau de concordância com a afirmação “não da para confiar nas informações da 

internet” 

32.1. Nenhuma concordância 

32.2. Baixa concordância 

32.3. Boa concordância 

32.4. Muito boa concordância  

32.5. Ótima concordância 

 

33. Grau de concordância com a afirmação “acredito mais nos métodos tradicionais 

de ensino” 

33.1. Nenhuma concordância 

33.2. Baixa concordância 

33.3. Boa concordância 

33.4. Muito boa concordância  

33.5. Ótima concordância 

 

34. Grau de concordância com a afirmação “não sei como e de que forma / para que 

atividade pode usar o computador e a internet na escola” 

34.1. Nenhuma concordância 

34.2. Baixa concordância 

34.3. Boa concordância 

34.4. Muito boa concordância  

34.5. Ótima concordância 

 

35. Grau de concordância com a afirmação “os professores tornam-se educadores 

menos eficazes” 

35.1. Nenhuma concordância 

35.2. Baixa concordância 

35.3. Boa concordância 

35.4. Muito boa concordância  

35.5. Ótima concordância 
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36. Grau de concordância com a afirmação  “os professores não sabem ao certo 

como lidar com o computador e a internet” 

36.1. Nenhuma concordância 

36.2. Baixa concordância 

36.3. Boa concordância 

36.4. Muito boa concordância  

36.5. Ótima concordância 

 

37. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter maior 

domínio do uso do computador e da internet” 

37.1. Nenhuma concordância 

37.2. Baixa concordância 

37.3. Boa concordância 

37.4. Muito boa concordância  

37.5. Ótima concordância 

 

38. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a adotar novos 

métodos pedagógicos para a escola” 

38.1. Nenhuma concordância 

38.2. Baixa concordância 

38.3. Boa concordância 

38.4. Muito boa concordância  

38.5. Ótima concordância 

 

39. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a fazer uma 

avaliação mais individualizada dos alunos” 

39.1. Nenhuma concordância 

39.2. Baixa concordância 

39.3. Boa concordância 

39.4. Muito boa concordância  

39.5. Ótima concordância 

 

40. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter acesso a 

materiais mais diversificados e de melhor qualidade” 
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40.1. Nenhuma concordância 

40.2. Baixa concordância 

40.3. Boa concordância 

40.4. Muito boa concordância  

40.5. Ótima concordância 

 

41. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a colaborar 

mais com outros colegas da escola” 

41.1. Nenhuma concordância 

41.2. Baixa concordância 

41.3. Boa concordância 

41.4. Muito boa concordância  

41.5. Ótima concordância 

 

42. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a ter contato 

com educadores de outras escolas” 

42.1. Nenhuma concordância 

42.2. Baixa concordância 

42.3. Boa concordância 

42.4. Muito boa concordância  

42.5. Ótima concordância 

 

43. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a cumprir suas 

tarefas administrativas com maior facilidade” 

43.1. Nenhuma concordância 

43.2. Baixa concordância 

43.3. Boa concordância 

43.4. Muito boa concordância  

43.5. Ótima concordância 

 

44. Grau de concordância com a afirmação “a quantidade de trabalho dos 

professores aumentou” 

44.1. Nenhuma concordância 

44.2. Baixa concordância 
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44.3. Boa concordância 

44.4. Muito boa concordância  

44.5. Ótima concordância 

 

45. Impacto da ausência de treinamento para o uso do computador e internet para 

fins pedagógicos  

45.1. Nenhum Impacto 

45.2. Pouco Impacto 

45.3. Impacto Moderado 

45.4. Impacto Médio 

45.5. Grande Impacto 

 

46. Impacto da ausência de suporte técnico para o uso do computador e internet 

para fins pedagógicos  

46.1. Nenhum Impacto 

46.2. Pouco Impacto 

46.3. Impacto Moderado 

46.4. Impacto Médio 

46.5. Grande Impacto 

 

47. Impacto da falta de apoio pedagógico para o uso do computador e internet para 

fins pedagógicos 

47.1. Nenhum Impacto 

47.2. Pouco Impacto 

47.3. Impacto Moderado 

47.4. Impacto Médio 

47.5. Grande Impacto 

 

48. Impacto do número insuficiente de computadores conectados à  internet para fins 

pedagógicos 

48.1. Nenhum Impacto 

48.2. Pouco Impacto 

48.3. Impacto Moderado 

48.4. Impacto Médio 
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48.5. Grande Impacto 

 

49. Impacto da baixa velocidade na conexão do uso do computador e internet para 

fins pedagógicos 

49.1. Nenhum Impacto 

49.2. Pouco Impacto 

49.3. Impacto Moderado 

49.4. Impacto Médio 

49.5. Grande Impacto 

 

50. Impacto do número insuficiente de computadores por aluno para o uso do 

computador e internet para fins pedagógicos 

50.1. Nenhum Impacto 

50.2. Pouco Impacto 

50.3. Impacto Moderado 

50.4. Impacto Médio 

50.5. Grande Impacto 

 

51. Impacto de equipamentos obsoletos (computador e internet) para fins 

pedagógicos 

51.1. Nenhum Impacto 

51.2. Pouco Impacto 

51.3. Impacto Moderado 

51.4. Impacto Médio 

51.5. Grande Impacto 

 

52. Impacto da pressão em cumprir com o conteúdo no uso do computador e internet 

para fins pedagógicos 

52.1. Nenhum Impacto 

52.2. Pouco Impacto 

52.3. Impacto Moderado 

52.4. Impacto Médio 

52.5. Grande Impacto 
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APÊNDICE 3 – Questionário para os Alunos 

 

1. Cidade da escola 

 

2. Sexo: 

2.1. Masculino 

2.2. Feminino 

 

3. Série – ensino médio 

3.1. Primeira 

3.2. Segunda 

3.3. Terceira 

 

4. Há computador e internet para serem utilizados em sala de aula? 

4.1. Sim 

4.2. Não  

4.3. Não sabe 

4.4. Não respondeu 

 

5. Os computadores e internet são adequados para uso em sala de aula? (acesso 

rápido/lento; computadores modernos) 

5.1. Sim 

5.2. Não  

5.3. Não sabe 

5.4. Não respondeu 

 

6. Há laboratórios e rede de computador para serem utilizados pelos professores e 

alunos? 

6.1. Sim 

6.2. Não  

6.3. Não sabe 

6.4. Não respondeu 
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7. Existem softwares específicos para uso no computador ou laboratório?  

7.1. Sim 

7.2. Não  

7.3. Não sabe 

7.4. Não respondeu 

 

8. Houve treinamentos para aprender a utilizar os softwares específicos para uso no 

computador ou laboratório?  

8.1. Sim 

8.2. Não  

8.3. Não sabe 

8.4. Não respondeu 

 

9. O Computador e a Internet são habitualmente utilizados pelos professores da 

escola para comunicarem-se com os alunos 

9.1. Sim 

9.2. Não  

9.3. Não sabe 

9.4. Não respondeu 

 

10. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos alunos da escola 

para buscar informações 

10.1. Sim 

10.2. Não  

10.3. Não sabe 

10.4. Não respondeu 

 

11. O computador e a internet são habitualmente utilizados pelos alunos da escola 

para fazerem pesquisas e lições solicitadas pelos professores? 

11.1. Sim 

11.2. Não  

11.3. Não sabe 

11.4. Não respondeu 
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12. Faz uso de algum recurso da internet (vídeo conferencia; redes sociais, etc) para 

interagir com colegas para desenvolver suas atividades escolares? 

12.1. Sim 

12.2. Não  

12.3. Não sabe 

12.4. Não respondeu 

 

13. Faz uso de algum recurso da internet (vídeo conferencia; redes sociais, etc) para 

interagir com professores para desenvolver suas atividades escolares? 

13.1. Sim 

13.2. Não  

13.3. Não sabe 

13.4. Não respondeu 

 

14. Faz uso de algum recurso de pesquisa da internet, em busca de informações 

para desenvolver suas atividades escolares? 

14.1. Sim 

14.2. Não  

14.3. Não sabe 

14.4. Não respondeu 

 

15. Esta escola conta com professor de informática, que dê aulas especificas de 

informática 

15.1. Sim 

15.2. Não  

15.3. Não sabe 

15.4. Não respondeu 

 

16. Medidas adotadas com relação ao uso dos equipamentos de informática e 

comunicação da escola. Marcar quantas opções forem necessárias. 

16.1. Uso de senhas 

16.2. Restrição ao número de horas 

16.3. Permissão fora do horário de aula – período de funcionamento da 

escola 
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16.4. Permissão fora do horário de aula – fora período da escola 

16.5. Proibição de acesso a sites 

16.6. Restrição a jogos eletrônicos  

16.7. Existência do conhecimento obrigatório de informática e habilidades 

para os alunos no currículo escolar. 

16.8. Necessidade de os alunos agendarem horário para utilizar o lab. de 

informática  

 

17. Os alunos utilizam a internet com os professores para fins pedagógicos? 

17.1. Sim 

17.2. Não  

17.3. Não sabe 

17.4. Não respondeu 

 

18. Atualmente o lab. de informática está sendo utilizado? 

18.1. Sim 

18.2. Não  

18.3. Não sabe 

18.4. Não respondeu 

 

19. Qual a frequência de utilização do lab. de informática?  

19.1. Nenhuma utilização 

19.2. Baixa utilização 

19.3. Boa utilização 

19.4. Muito boa utilização 

19.5. Ótima utilização 

 

20. Grau de concordância com a afirmação “os alunos da escola sabem mais sobre o 

computador e internet do que o professor” 

20.1. Nenhuma concordância 

20.2. Baixa concordância 

20.3. Boa concordância 

20.4. Muito boa concordância  

20.5. Ótima concordância 
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21. Grau de concordância com a afirmação “os alunos acabam ficando 

sobrecarregados de informação” 

21.1. Nenhuma concordância 

21.2. Baixa concordância 

21.3. Boa concordância 

21.4. Muito boa concordância  

21.5. Ótima concordância 

 

22. Grau de concordância com a afirmação  “com a internet os alunos acabam 

perdendo o contato com a realidade 

22.1. Nenhuma concordância 

22.2. Baixa concordância 

22.3. Boa concordância 

22.4. Muito boa concordância  

22.5. Ótima concordância 

 

23. Grau de concordância com a afirmação “não da para confiar nas informações da 

internet” 

23.1. Nenhuma concordância 

23.2. Baixa concordância 

23.3. Boa concordância 

23.4. Muito boa concordância  

23.5. Ótima concordância 

 

24. Grau de concordância com a afirmação “os professores não sabem ao certo 

como lidar com o computador e a internet” 

24.1. Nenhuma concordância 

24.2. Baixa concordância 

24.3. Boa concordância 

24.4. Muito boa concordância  

24.5. Ótima concordância 

 

25. Grau de concordância com a afirmação “os professores passaram a adotar novos 

métodos de ensino” 
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25.1. Nenhuma concordância 

25.2. Baixa concordância 

25.3. Boa concordância 

25.4. Muito boa concordância  

25.5. Ótima concordância 

 

26. Impacto da ausência de treinamento para o uso do computador e internet para os 

alunos 

26.1. Nenhum Impacto 

26.2. Pouco Impacto 

26.3. Impacto Moderado 

26.4. Impacto Médio 

26.5. Grande Impacto 

 

27. Impacto da ausência de suporte técnico para o uso do computador e internet 

para os alunos 

27.1. Nenhum Impacto 

27.2. Pouco Impacto 

27.3. Impacto Moderado 

27.4. Impacto Médio 

27.5. Grande Impacto 

 

28. Impacto do número insuficiente de computadores conectados à internet para uso 

dos alunos 

28.1. Nenhum Impacto 

28.2. Pouco Impacto 

28.3. Impacto Moderado 

28.4. Impacto Médio 

28.5. Grande Impacto 

 

29. Impacto da baixa velocidade na conexão do uso do computador e internet para 

uso dos alunos 

29.1. Nenhum Impacto 

29.2. Pouco Impacto 
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29.3. Impacto Moderado 

29.4. Impacto Médio 

29.5. Grande Impacto 

 

30. Impacto do número insuficiente de computadores por aluno para o uso do 

computador e internet  

30.1. Nenhum Impacto 

30.2. Pouco Impacto 

30.3. Impacto Moderado 

30.4. Impacto Médio 

30.5. Grande Impacto 

 

31. Impacto de equipamentos obsoletos (computador e internet) para fins 

pedagógicos 

31.1. Nenhum Impacto 

31.2. Pouco Impacto 

31.3. Impacto Moderado 

31.4. Impacto Médio 

31.5. Grande Impacto 
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APÊNDICE 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – INDICADORES DE TIC EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO PRIVADO, de responsabilidade dos pesquisadores Claudio Xavier 

Gonçalves e Dra. Helena Brandão Viana. O objetivo desta pesquisa é o de verificar 

o grau de utilização e aplicação das TIC num sistema de ensino privado. A sua 

participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: Você deverá responder um 

questionário sobre o uso das TIC num sistema de ensino. Você terá a garantia de 

receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá ter 

acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Essa pesquisa não oferece 

nenhum risco aos participantes. Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória e 

você pode desistir a qualquer momento. Ao recebermos as respostas, não temos 

acesso à qualquer informação pessoal sua. Você também não receberá pagamento 

pela sua participação no estudo e nem haverá custos. Os resultados da pesquisa 

serão divulgados, porém sem identificação dos participantes. Caso você tenha 

dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre as mudanças ocorridas 

na pesquisa que não constam neste termo e caso se considera prejudicado (a) na 

sua dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com os pesquisadores, 

Claudio Xavier Gonçalves, fone: 19.998041959 e Helena B. Viana, 

fone:19.98281.3554 ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei 

uma cópia deste termo.  

 

Engenheiro Coelho, ___/____/______  
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APÊNDICE 5 - Termo de Assentimento 

 

Termo de Assentimento  

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – INDICADORES DE TIC EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO PRIVADO, de responsabilidade dos pesquisadores Claudio Xavier 

Gonçalves e Dra. Helena Brandão Viana. 

  

O objetivo desta pesquisa é o de verificar o grau de utilização e aplicação das 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC num sistema de 

ensino privado. Resumidamente TIC, no ensino, são todos os meios que podem ser 

utilizados para auxiliar e promover o processo de ensino e aprendizagem. Hoje com 

o fácil acesso à internet e equipamentos de comunicação e conexão na Rede, se faz 

necessário um mapeamento da real aplicação destes recursos no sentido de poder 

melhorar o ensino e consequentemente a aprendizagem. 

A sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: Você deverá 

responder um questionário sobre o uso das TIC num sistema de ensino. Você terá a 

garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e 

poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação 

nessa pesquisa não é obrigatória e você pode desistir a qualquer momento.  

 Ao recebermos as respostas, não temos acesso à qualquer informação 

pessoal sua. Você também não receberá pagamento pela sua participação no 

estudo e nem haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, porém 

sem identificação dos participantes. Essa pesquisa não oferece riscos aos 

participantes. Os benefícios esperados com esta pesquisa são de proporcionar 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem. 

 Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou 

sobre as mudanças ocorridas na pesquisa que não constam neste termo e caso se 

considera prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em 

contato com os pesquisadores, Claudio Xavier Gonçalves, fone: 19.998041959 e 
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Helena B. Viana, fone: 19.98281.3554 ou também pode consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei 

uma cópia deste termo.  

Assinatura do aluno: 

______________________________________________________________. 

 

Assinatura os pais/responsáveis:  

________________________________________________________________. 

 

Assinatura do pesquisador responsável por obter o consentimento: 

_________________________. 

Engenheiro Coelho, ___/____/______  
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APÊNDICE 6 - TCLE aos Responsáveis 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Seu(sua) filho(a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – INDICADORES DE TIC 

EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADO, de responsabilidade dos pesquisadores 

Claudio Xavier Gonçalves e Dra. Helena Brandão Viana. O objetivo desta pesquisa é 

o de  verificar o grau de utilização e aplicação das TIC num sistema de ensino 

privado . A  participação do(a) aluno(a) na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: Ele 

deverá responder um questionário sobre o uso das TIC num sistema de ensino. Ele 

terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à 

pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Essa 

pesquisa não oferece nenhum risco aos participantes. A participação dele(a) nessa 

pesquisa não é obrigatória e ele(a) pode interromper ou desistir a qualquer 

momento. Ao recebermos as respostas, não temos acesso a qualquer informação 

pessoal dele(a). O(a) aluno(a) também não receberá pagamento pela participação 

no estudo e nem haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas 

ele(a) terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. Caso você 

concorde que seu(sua) filho(a) participe dessa pesquisa assine este documento. 

Você pode entrar em contato com os pesquisadores, Claudio Xavier Gonçalves, 

fone: 19.998041959 e Helena B. Viana, fone:19.98281.3554 ou também pode 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230, 

para qualquer esclarecimento. 

Diante do exposto, eu concordo que meu filho(a) participe da pesquisa, e sei 

que terei uma cópia deste termo.  

 

Engenheiro Coelho, ___/____/______  
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APÊNDICE 7 – Autorização para as Pesquisas. 

1 – Colégio Adventista de São Roque 

2 – Escolas da Associação Paulista Sudeste 

3 – Escolas da Associação Central Paranaense 

4 – Colégio Unasp-HT 

5 – Colégio Adventista de Interlagos 

6 – Escolas da Associação Paulista Central 
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ANEXO 1: Certificados de Publicação 

 

FORGES – 6 ª CONFERENCIA DO FÓRUM DA GESTÃO DO ENSINO 

SUPERIOR NOS PAISES E REGIÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ENAIC – UNASP ENGENHEIRO COELHO 
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ANEXO 2: Parecer Plataforma Brasil 
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