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Embora o computador vá se tornando uma ferramenta disponível na maioria das escolas 

urbanas, o uso da internet no processo educacional ainda é restrito – seja porque parte das 

instituições ainda não conta com acesso à rede ou pelo fato de que as baixas velocidades não 

suportam aplicações voltadas à educação. 

 

A conclusão é da primeira pesquisa TIC Educação, divulgada nesta terça-feira, 9/8, pelo 

Comitê Gestor da Internet no país (CGI.br). O estudo ouviu 1,5 mil professores, 4,9 mil 

alunos, 497 diretores e 428 coordenadores pedagógicos em 497 escolas públicas em todas as 

regiões do país. 

 

Segundo a pesquisa, 81% das escolas públicas urbanas possuem laboratório de informática, 

mas nem todas contam com acesso à internet – daquelas que possuem os computadores, 86% 

tem conexão. O uso efetivo, no entanto, é ainda mais restrito. Apenas 20% dos professores 

utilizam a rede como forma de comunicação com os alunos. 

 

Além disso, mesmo o uso da internet como ferramenta de pesquisas de informações ainda é 

pouco disseminado no país como um todo, sendo utilizado por somente 44% dos professores – 

o maior índice nesse caso foi encontrado na região Sul, onde a utilização para pesquisas chega 

a 56%. 

 

“Os resultados apontam a necessidade de superar o modelo (de laboratórios), por meio do 

incentivo da utilização pedagógica da tecnologia, já que o cotidiano do ensino-aprendizagem 

atualmente se desenvolve principalmente dentro da sala de aula e não no laboratório de 

informática”, afirma o gerente do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (Cetic.br), Alexandre Barbosa. 

 

Para Barbosa, a principal limitação para maior uso das TICs na escola está relacionada ao seu 

nível de conhecimento sobre o uso das tecnologias. Em geral, o perfil dos professores que 

usam computador e Internet nas atividades realizadas com os alunos são mais jovens. A 

maioria dos professores (64%) concorda que os alunos da escola sabem mais sobre 

computador e internet do que o docente. 
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