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Pesquisa recente do CGI-Br em escolas municipais e estaduais mostra falta de capacitação dos 

professores para uso da informática e da internet no ensino. 

 

Enquanto os adolescentes fazem amigos, promovem movimentos políticos, agendam 

encontros, diversão etc. pelas redes sociais da internet, nas escolas eles pouco veem um 

computador.  

 

Pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI-Br), que abordou 497 escolas 

municipais e estaduais de todas as regiões urbanas do país, mostra falta de capacitação dos 

professores para uso da informática e da internet no ensino. Isso demonstra que todos os 

esforços dos governos em adquirir computadores para as escolas públicas muito pouco está 

agregando ao ensino. 

  

Pelo estudo, que identifica usos e apropriações das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) nas escolas públicas brasileiras, todas as instituições de ensino pesquisadas possuem 

computadores instalados em suas dependências. Dessas, 92% têm acesso à internet e 87% 

contam com banda larga.  

 

Mesmo assim, as atividades pedagógicas são desenvolvidas na escola como se não existisse a 

tecnologia. A mesma pesquisa aponta que desse universo analisado, apenas 4% das escolas 

públicas têm computador na sala de aula e 81% têm laboratório de informática. No entanto, 

apenas metade dispõe de um profissional para monitoramento.  

 

Em São Caetano 

  

Um modelo interessante vem do município de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A 

Prefeitura entregou no ano passado cerca de 7.000 notebooks aos alunos que cursam a partir 

da 3ª série do Ensino fundamental. Além deles, 500 professores e 64 diretores receberam os 

aparelhos. As escolas municipais também foram equipadas de lousas virtuais e com um 

monitor em cada uma.  

 

Mas, antes de levar esses recursos às escolas, a administração pública vinha preparando todos 

os educadores, com cursos, treinamento e orientação, por meio do programa “Aprender São 

Caetano”, iniciado em 2007. 

  

Claro que devemos considerar que a cidade, com seus 149 mil habitantes e o melhor IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) do país, pode não ser um bom parâmetro para 

municípios como os da Grande São Paulo, da Baixada Fluminense, Grande Belo Horizonte, 

entre outros de mesmo nível, onde falta (e muito) infraestrutura necessária.  

 

Mas, entendo que podemos conhecer o modelo aplicado para que possa ser adaptado. Uma 

das lições a se tirar desse exemplo de São Caetano é que a efetiva inclusão digital no meio 

acadêmico não tem a questão financeira como o seu maior entrave, haja vista o levantamento 

do CGI mostrar que 64% dos professores reconhecem que os alunos entendem mais do que 

eles sobre o meio digital. 

  

A capacitação do professor 

  

Sendo assim, a conclusão é clara: o professor precisa de capacitação. Porém, essa capacitação 

vai muito além de entender como usar a informática, a internet e as redes sociais. É preciso 

contextualizar esse entendimento no âmbito pedagógico e criar uma cultura digital, por meio 

de políticas públicas eficazes.  

 

É também fundamental estabelecer um novo conceito de escola e de sala de aula. E aí a 

discussão se amplia e carece de um olhar diferenciado do Ministério da Educação. 

  



Quem sabe, as primeiras iniciativas para o processo de mudança nas escolas não virão das 

redes sociais? As manifestações virtuais estão funcionando tão bem em vários setores, 

inclusive na política, por que também não funcionariam na educação? Fica aqui o tema para 

análise. 
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