
No início de agosto, o Comitê 
Gestor da Internet no Brasil 
(CGI.br) publicou a Pesquisa 

T1C Educação 2010, que identificou o 
uso e a apropriação do computador e da 
internet nas salas de aula. O estudo dá 
um panorama descritivo de se (e como) 
a tecnologia está sendo incorporada nos 
processos pedagógicos. A pesquisa con
templou quase 500 escolas públicas em 
todas as regiões do país e consultou pro
fessores, alunos, coordenadores pedagó
gicos e diretores por meio de entrevistas 
presenciais. Os docentes são de português 
e matemática e os alunos de 5o ano do 
fundamental I, de 9o ano do fundamental 
II e do 2° ano do ensino médio. 

Os indicadores mostram que um dos 
desafios para a integração das TICs nas 
escolas diz respeito à capacitação dos 
professores para o uso pedagógico de 
tais ferramentas. Os docentes admitem 
(64% deles) que os alunos sabem mais 
sobre o computador e a internet do que 
eles mesmos. Por outro lado, bem menos 
da metade dos educadores rejeitam a 

tecnologia: 28% deles acreditam mais 
nos métodos tradicionais de ensino, 24% 
dizem que não entendem o suficiente 
de computador e internet para usar na 
escola, 15% têm receio de usar a internet 
de modo geral e 12% não sabem de que 
forma aplicar as ferramentas tecno
lógicas nas aulas."Os dados colocam 
para o Ministério da Educação uma 
tarefa: como incorporar esse aspecto na 
formação dos professores?", comenta 
Ocimar Alavarse, um dos pesquisadores 
envolvidos na pesquisa. 

Mais desafios 
Além da capacitação dos professo

res, a pesquisa aponta também aspectos 
de infraestrutura e profissionais (o 
contexto do trabalho docente) como 
desafios para a integração de computa
dores e internet na educação. Quanto à 
infraestrutura, a totalidade das escolas 
possui pelo menos um computador e 
92% delas têm acesso à internet. No 
entanto, a média é de 23 computadores 
instalados em cada unidade (sendo que 

nem todos funcionam adequadamente) 
para um universo médio de 800 alunos. 
"A infraestrutura alcançou as escolas, 
mas há desafio para atender à demanda", 
constata Alexandre Barbosa, gerente do 
Centro de Estudos sobre as Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (Ce-
tic.br), parte do CGI.br. 

A situação fica mais negativa quando 
se observa que apenas 8% das escolas 
públicas contam com mais de 41 com
putadores - os professores apontam a 
quantidade insuficiente de aparelhos por 
aluno como grande barreira para o uso da 
tecnologia na escola pública. 

Profissão docente 
As condições de trabalho dos pro

fessores formam o terceiro bloco de 
desafios para a adoção de tecnologia. 
Dados como a faixa etária dos professo
res - apenas 16% deles têm até 30 anos 
de idade - apontam uma tendência de 
menos familiaridade com a informática, 
já que a geração de "nativos digitais" é 
a dos 20 e poucos anos. Fatores como 
renda e condições de trabalho também 
são barreiras à adesão à informática. 
Segundo a pesquisa, 42% deles ganham 
até R$ 1.530,00 e mais da metade faz 
mais de 40 horas semanais de jornada. 
"Quando eles terão tempo para se engajar 
na tecnologia?", questiona Alavarse. 

Não é possível fazer comparações de 
desempenho e aferir o impacto do uso da 
informática nos resultados de provas a 
partir da pesquisa. "As escolas não foram 
identificadas por praxe metodológica em 
pesquisas de amostragem. Os Idebs não 
poderiam ser apresentados porque elas 
poderiam ser reconhecidas. Mas a ideia 
é também trabalhar os resultados do Ideb 
nessas escolas que foram consultadas", 
explica Alavarse, quanto a um dos possí
veis desdobramentos da pesquisa - gerar 
respostas mais categóricas na relação das 
TICs com os desempenhos dos alunos 
em língua portuguesa e matemática, 
especificamente. (Ligia Sanchez) 
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Text Box
Fonte: Educação Especial Tecnologia, São Paulo, p. 26, 2011.




