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RESUMO: Esse artigo deriva de uma investigação cujo objetivo é analisar as produções acadêmicas
expressas em dissertações e teses no período de 2004 a 2013. Foram identificados 89 trabalhos entre
dissertações de mestrados e teses de doutorados cadastrados no banco de dados da BDTD (Biblioteca Digital
de Teses e Dissertações), a pesquisa analisa a relação sobre a escola e as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), nas produções acadêmicas de diferentes áreas que abordam o tema. Para esse estudo
foram caracterizadas palavras chaves como “TICs nas escolas”, “Tecnologia” e/ou “Educação”, buscando
sempre o foco temático, objetivando a coleta de dados que possibilitem a comparação e a interpretação dos
referidos trabalhos acadêmicos.

Palavras-chaves: TICs. Escola. Estado da arte.

Title: The state of the art research in ICTs: an analysis of dissertations and theses produced in
Brazil from 2004 to 2013.

ABSTRACT: This article stems from a research whose goal is to analyze the expressed academic productions
in dissertations and theses in the period 2004-2013 89 papers were identified between dissertations and
doctoral theses registered in the database of BDTD (Digital Library theses and Dissertations) This study
investigates the relationship of the school and the Information and Communication Technologies (ICT) in
academic productions of different areas that address. For this study key words like "ICT in schools",
"Technology" and / or "Education" were characterized, always seeking the thematic focus, aiming at collecting
data to enable the comparison and interpretation of these academic papers.
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Introdução

Os avanços tecnológicos da atualidade têm provocado um amplo debate sobre as transformações nas formas
de comunicação, na organização do trabalho, e na consequente formação dos recursos humanos, visto que
essas tecnologias, além de serem veículos de informação possibilitam novas formas de ordenação de
experiências humanas com múltiplos reflexos particularmente na cognição de comunicação, gera novas
formas de produzir conhecimentos.

Não se pode negar o impacto provocado pela tecnologia de informação e
comunicação a sociedade atual. Por um lado, tem-se a inserção dessa tecnologia no
dia-a-dia da sociedade, a exigir indivíduos com capacitação para bem usá-la; por
outro lado, tem-se nessa mesma tecnologia um recurso que pode subsidiar o
processo de aprendizagem (OCEM, 2006, p.87).

A presente pesquisa tem como proposta analisar o conjunto de produção acadêmica das principais tendências
de investigação das dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas nos programas brasileiros de
pós-graduação, no período de 2004 a 2013, especificamente no Ensino Médio. A realização dessa pesquisa
expressa relevantes contribuições sobre o estudo realizado referente à temática Tecnologia da Informação e
Comunicação (TICs) nas escolas, buscando formas mais apropriadas para associar, compatibilizar e
disseminar os conhecimentos gerados pelas pesquisas, compreendendo que a divulgação dos resultados
dessa produção é condição essencial para a implantação de proposta mais especificas para o curso de
formação continuada direcionada aos professores e a melhoria do uso das tecnologias nas escolas. O
interesse pela temática partiu de reflexões realizadas ao longo do percurso nas escolas que lecionamos. Nesse
tempo presenciemos evolução no que tange as tecnologias nas escolas, vivenciando o aumento dos recursos
tecnológicos, principalmente o computador e a internet.

Por outro lado, sentimos um despreparo dos profissionais da educação no sentido de utilizar o laboratório de
informática das escolas, especificamente o uso do computador e da internet a construir a potencialidade
desses recursos no trabalho pedagógico, facilitando o processo de ensino-aprendizagem com os alunos, sob a
hipótese de que a inserção massiva dos aparelhos tecnológicos na escola reflete a concepção de preparação,
ou melhor, de adaptação do indivíduo a sociedade de base tecnológica.

Para Pierre Lévy (1999), as Tecnologias da Informação e Comunicação em rede apresentam um dos mais
importantes artefatos técnico-culturais de nosso tempo, pois constituem no espaço informacional ao mesmo
tempo em que amplia a potencializam a capacidade de memória, armazenamento, processamento de
informação e conhecimentos, e, sobretudo, a comunicação entre os indivíduos.

Materiais e Método

O presente trabalho tem por objetivo realizar um mapeamento das produções científicas das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) nas escolas no período de 2004 a 2013, especificamente no Ensino Médio,
as pesquisas de cunho bibliográfico despertam a curiosidade dos pesquisadores a cerca da totalidade de
estudos e pesquisas em determinada área de conhecimento.

Nos últimos anos tem se produzido um conjunto significativo de pesquisas
conhecidas pela denominação “estado da arte” ou “estado do conhecimento”.
Definidas como caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de
mapear e de discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados
e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições
têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado,
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publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários.
Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante
e descritivo a produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à
luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no
conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. (FERREIRA, 2002,
p.2).

Utilizou-se uma metodologia, a partir da busca, leitura e análise dos resumos das 89 dissertações de
mestrado e teses de doutorado, direcionadas as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas
escolas. A análise dessas dissertações e teses (D&T) se deu pelo fato que são documentos considerados mais
apropriados para as pesquisas de “estado da arte”. Sua coleta de dados iniciou-se a partir da consulta da
BDTD (Biblioteca Digital de Dissertações e Teses), http://
bdtb.ibict.br
/busca ano 2014. Os critérios de busca seguiram: as (D&T) com idioma português que continha as palavras
chaves: “TICs nas escolas”, “Tecnologia” e/ou “Educação”, nos títulos, compreendido no período de 2004 a
2013. A partir desse pressuposto, foi organizada uma tabela contendo todas as informações necessárias para
a construção do estado da arte, abordando as seguintes informações: ano de publicação, regiões, estados,
períodos, instituições, programas de pós-graduação e nível de ensino.

Por meio do levantamento bibliográfico realizado, esta pesquisa adota como fonte de informações sobre o
tema as dissertações e teses que tratam direta ou indiretamente da questão, tendo em vista que as pesquisas
científicas podem contribuir tanto para o desvelar da realidade da escola, quanto para explicar os nexos
sociais que possibilitam tal realidade, permitindo desenvolver as mudanças na velocidade em que elas
ocorrem.

Resultados e discussões

Iniciamos a análise dos dados da pesquisa com um balanço da produção das 89 (D&T) nas TICs, identificadas
na pesquisa abordando: ano de publicação, regiões, estados, períodos, instituições, programas de
pós-graduação e nível de ensino.

Para iniciar o estudo, observa-se a distribuição de trabalhos encontrados por ano de publicação, nesse tópico
buscamos nos resumos os anos das produções, com o objetivo de averiguar se houve uma crescente, ou não,
produção sobre o tema, em seguida a distribuição, focalizando as tendências educacionais.

Tabela 1. Distribuição de trabalhos por ano de publicação

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Qtde. 3 8 8 8 12 3 11 11 12 13 89
% 3,3 8,9 8,9 8,9 13,4 8,3 12,3 12,3 13,4 14,6 100

Fonte: Elaborada com base em informações extraídas da BDTD http://
bdtb.ibict.br
/busca (2014).

Analisando a tabela 1, observa-se uma crescente produção do tema a partir do ano de 2005, quase triplicou o
número de produções com relação a 2004, isso vem ocorrendo devido o avanço do Programa do Governo
Federal ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), implantado em 1997, através do decreto de
nº 552/MEC, de 9 de abril de 1977 e regulamentado pelo Decreto 6.300 de 12 de dezembro de 2007, tendo
como principal objetivo, promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes
públicas de educação básica. Já nos anos 2006 e 2007 houve uma estabilidade nos números de produção,
voltando a crescer em 2008. Mas, em 2009, os números indicam a maior redução nas produções, mostrando
ser o ano em que foi produzido o menor número de (D&T), sendo que em 2010, 2011 e 2012 retoma o
crescimento, apesar de apresentar uma oscilação nesse mesmo período.
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Desde então, os estudos promove um crescimento constante nessa linha de pesquisa, percebe-se também
que o ano de maior produção de (D&T), ocorreu em 2013 (14,7%), onde verifica-se o aumento de interesse
sobre o tema o que nos leva a refletir o papel das tecnologias nas escolas, despertando o interesse por parte
dos pesquisadores nessa temática, diante de um mundo globalizado e tecnológico.

Tabela 2. Distribuição por região

Região Quantidade %
Sul 50 56,2
Sudeste 32 35,9
Nordeste 7 7,8
Centro-Oeste 0 0
Norte 0 0
Total Geral 89 100

Fonte: Elaborada com base em informações extraídas da BDTD http://
bdtb.ibict.br
/busca (2014).

A região Sul possui a maior quantidade de trabalhos (50), seguida pelas Regiões Sudeste (32), e Nordeste (7)
respectivamente. Percebe-se a ausência de produções nas Regiões Centro-Oeste e Norte, isso significa que a
região Sul é responsável exatamente por 56,2% das produções acadêmicas distribuídas em quatro estados,
conforme a tabela abaixo:

Tabela 3. Distribuição por estado

Estado Tipo TotalPública Particular
SP 34 3 37
RS 24 4 28
MG 9 0 9
SC 3 0 3
RJ 1 1 2
PR 2 1 2
RN 2 0 2
SE 2 0 2
BA 1 0 1
MA 1 0 1
PE 1 0 1
CE 1 0 1
Total Geral 80 9 89

Fonte: Elaborada com base em informações extraídas da BDTD http://
bdtb.ibict.br
/busca (2014).

É no estado de São Paulo que se concentra o maior número de produções (37), seguido por Rio Grande do Sul
com (28), Minas Gerais (9), Santa Catarina (3), Sergipe (2), Rio Grande do Norte (2), Paraná (2), Rio de
Janeiro (01), Bahia (1), Maranhão (1), Pernambuco (1), Ceará (1).

Das 89 dissertações e teses (D&T) identificadas como TICs, 73 produções são do mestrado, sendo que destas,
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66 são do mestrado acadêmico e 7 do mestrado profissional, as 16 produções restantes é do doutorado. No
entanto, vale ressaltar que do total geral de (D&T), 80 foram de instituições públicas e 9 em instituições
privadas, distribuídas em SP, RS, MG, SC, RJ, PR, RN, SE, BA, MA, PE e CE. Destaca-se que a maior parte da
produção concentra-se no eixo sudeste-sul, em que SP, RS, MG, SC, RJ, e PR concentram 91% da produção.

Tabela 5. D&T por Período com Base nas Instituições

Instituição Período Total %
2004 a 2006 2007 a 2009 2010 a 2013

PUC-RS 1 1 4 6 6,7
UFRGS-RS 11 1 6 18 20,2
USP-SP 2 3 11 16 17,9
UFMG-MG 1 2 2 5 5,6
URB-SC 1 0 0 1 1,1
PUC-PR 1 0 0 1 1,1
UFSCar-SP 1 1 2 4 4,4
PUC-SP 1 2 3 6 6,7
UFS-SE 0 1 1 2 2,2
UNOPAR-PR 0 1 0 1 1,1
UFRN-RN 0 2 0 2 2,2
UFV-MG 0 1 0 1 1,1
UNICAMP-SP 0 1 3 4 4,4
UEC-SP 0 2 0 2 2,2
UERJ-RJ 0 1 0 1 1,1
UFU-MG 0 2 2 4 4,4
UNINOVE-SP 0 1 0 1 1,1
UNIVATES-RS 0 1 2 3 3,3
UFOP-MG 0 0 1 1 1,1
UNIVATES-RS 0 0 1 1 1,1
UFM-MA 0 0 1 1 1,1
URPE-PE 0 0 1 1 1,1
UFCE-CE 0 0 1 1 1,1
UMACKENZIE-SP 0 0 2 2 2,2
UT-SP 0 0 1 1 1,1
ESC SUP TEOL-RS 0 0 1 1 1,1
UESC-SC 0 0 1 1 1,1
UEL-PR 0 0 1 1 1,1
Total Geral 19 23 47 89 100

Fonte: Elaborada com base em informações extraídas da BDTD http://
bdtb.ibict.br
/busca(2014).

Ao observarmos a tabela 4, podemos identificar que algumas instituições destacam-se das demais pelo
número de estudos com que estão contribuindo para a produção das TICs nas escolas. É o caso da UFRGS
com 18 trabalhos, que ao serem comparados com a produção total, equivale a 20,2%, seguida da USP
(17,9%), PUC-RS (6,7), PUC-SP (6,7%), UFMG (5,6%), UFSCar (4,4%), e a UNICAMP (4,4%).

De qualquer forma, considerando o período de cada uma das instituições das Regiões Sul, Sudeste e
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Nordeste, todas foram analisadas e suas representatividades de volume de produções sobre as TICs na
escola, estar de acordo com o último Censo Demográfico Populacional 2010 do IBGE, em que a região
Sudeste apresenta maior concentração de habitantes por m2, com relação às demais regiões.

Tabela 5. Distribuições de trabalhos por Programa de Pós-Graduação

Programa de Pesquisa Nº de Trabalhos
Educação 31
Informática em Educação 5
Educação Ciências e Matemática 4
Ensino de Ciências e Matemática 4
Ensino de Ciências Exatas 4
Ciências 3
Ciências da Informação 3
Educação em Ciências e Matemática 3
Linguística 3
Políticas Públicas 2
Ciências da Comunicação 2
Ensino das Ciências 2
Ensino de Matemática 2
Letras 2
Administração de Empresas 1
Arquitetura e Urbanismo 1
Ciências Tecnologia e Sociedade 1
Comunicação 1
Design 1
Educação em Ciências 1
Educação Matemática 1
Educação Comunicação e Tecnologia 1
Engenharia 1
Ensino de Ciências e Educação Matemática 1
Ensino e História de Ciências da Terra 1
Escola de Arquitetura 1
Estudos Linguísticos 1
Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 1
Extensão Rural 1
Língua Hebraica Literatura e Cultura Judaica 1
Odontologia 1
Tecnologia da Informação e Comunicação 1
Teologia 1
Total Geral 89

Fonte: Elaborada com base em informações extraídas da BDTD http://
bdtb.ibict.br
/busca (2014).

Apesar de que a maioria das produções acadêmicas (D&T) terem sido produzidas nos Programas de
Pós-Graduação em Educação (31) é interessante observar o desempenho e o avanço de outras áreas de
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conhecimento, relacionando-se também com as demandas da própria tecnologia, o que podemos notar de
acordo com a produção dos seguintes programas: informática na educação (4), educação, ciências e
matemática (4), ensino de ciências e matemática (4), ensino de ciências exatas (4) ciências (3), ciências da
informática (3), educação em ciências e matemática (3), linguística (3), políticas públicas (2), ciências da
comunicação (2), ensino das ciências (2), ensino da matemática (2), letras (2), administração de empresas
(1), arquitetura e urbanismo (1), ciências tecnologia e sociedade (1), comunicação (1), design (1), educação
em ciências (1) educação matemática (1), educação, comunicação e tecnologia (1), engenharia (1), ensino de
ciências e educação matemática (1), ensino e historia de ciências da terra (1), escola de arquitetura (1),
estudos linguísticos (1), estudos linguísticos e literários em inglês (1), extensão rural (1), língua hebraica,
literatura e cultura judaica (1), odontologia (1), tecnologia da informação e comunicação (1), e teologia (1).

Tabela 6. Distribuições das (D&T) conforme nível de ensino

EI EF EM EF/EM ES NI NF TOTAL
-- 18 16 6 18 9 22 89
% 20,2 17,9 6,7 20,2 10,1 24,7 100

Fonte: Elaborada com base em informações extraídas da BDTD http://
bdtb.ibict.br
/busca (2014). Siglas: EI: Educação Infantil; EF: Ensino Fundamental; EM: Ensino Médio; ES:
Ensino Superior; NI: Não Informado; NF: Educação Não Formal.

Foram obtidos 89 resumos de pesquisas de (D&T), que se trata das tecnologias. Observando os números
encontrados, verifica-se predominância de trabalhos voltados para o Ensino Fundamental – EF (20,2%), e
Educação Superior ES (20,2%), nota-se também a ausência de trabalhos direcionados a Educação Infantil -
EI, revelando o desinteresse dos pesquisadores por esse grau de escolarização.

No que concerne aos trabalhos, existem ainda uma enorme ausência de informação, sendo que tem (D&T)
que não apresentam clareza suficiente, por isso, estão classificados no grupo de trabalhos inseridos no NI -
Não Informado com (10,1%), grupos de (D&T) que não informam o nível em que a pesquisa estar inserida. Já
no NF – Educação Não Formal (24,7%), caracterizam-se as produções como: estado da arte, pesquisas
realizadas em escolas, igrejas, entidades comunitárias, comunidade escolar, grupos, ONGs, e etc. Com
relação ao público-alvo destinados a pesquisa, compreende-se o maior número os alunos, seguidos pelos
professores. É importante apontar que alunos e professores destacam-se como a principal fonte de coleta de
dados, já que percebe-se a falta de formação inicial e continuada de professores para o uso das TICs e a
aproximação para os alunos na escola, pois sendo um dos aspectos centrais para a mal qualidade do uso das
tecnologias.As escolas públicas foram as mais priorizadas pelos pesquisadores, o que também pode
representar uma maior preocupação com a atuação dos professores em relação ao uso das TICs.

Considerações Finais

Essa pesquisa foi realizada com o intuito de analisar os trabalhos acadêmicos, produzidos pelas instituições de
ensino superior no período de 2004 a 2013, através dos resumos obtidos das dissertações e teses de
mestrado e doutorado respectivamente, abordando o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) nas escolas, com enfoque, de maneira geral o Ensino Médio. Foram definidas as dissertações e teses
que abordavam a temática e que foram disponibilizadas no banco de dados da BDTD (Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações) http://
bdtb.ibict.br
/busca ano 2014.

Considerando a totalidade de 89 dissertações e teses examinadas ao longo da pesquisa, foi verificada uma
crescente produção do tema a partir do ano 2005, onde nota-se que a concentração de produção de (D&T)
estar na região Sul, responsável por 56,1 % do total. Sendo que a instituição que apresentou mais trabalhos
sobre o tema foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e que as escolas públicas foram as
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mais priorizadas e os alunos foram o alvo da pesquisa, seguido pelos professores, isso nos mostra uma
preocupação enorme por parte dos pesquisadores, enquanto a inserção das tecnologias na escola no processo
de ensino-aprendizagem. Apesar de que a maioria das produções terem sido produzidas no programa de
educação, também foram inseridos os outros programas a fim de observar o grande avanço dessa importante
temática nas outras áreas, caracterizando como ponto positivo, que deve ser analisado no campo da
pesquisa.

No que concerne às produções acadêmicas, verifica-se a predominância dos trabalhos voltados para o ensino
fundamental e o nível superior, mostrando a falta de interesse pela educação infantil dos pesquisadores por
esse grau de escolarização. Dos referencias teóricos mais apontados para fundamentar a pesquisa Pierre Lévy
foi o mais adotado.

De maneira em geral, verificou-se uma tendência maior na produção acadêmica quanto à inserção das
tecnologias de informação e comunicação na educação escolar, talvez esse seja um dos grandes desafios para
a educação, pois as tecnologias ampliam as possibilidades no processo de ensino-aprendizagem aproximando
a escola do contexto extraescolar, preparando o indivíduo seja para o mundo do trabalho ou na esfera da
cultura.
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