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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa documental analisa a tendência da produção acadêmica 

brasileira na primeira década do século XXI e, abrange os atuais subtemas: Educação e 

Internet. Realizada no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e visou compreender, a partir da 

análise qualitativa-quantitativa, o tratamento dado na produção, pelos pesquisadores, 

sobre as possibilidades e limitações da relação entre internet e educação. Fundamentada 

no referencial teórico da Teoria Crítica da Sociedade, sobretudo os escritos de sua 

primeira geração: Herbert Marcuse, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, a reflexão 

abrange o pensamento da racionalidade tecnológica. A inquirição incidiu sobre seis 

trabalhos, cinco dissertações e uma tese, defendidas no período 2001-2009, elaborados 

em cursos de Mestrado e Doutorado reconhecidos nacionalmente, cujos textos foram 

obtidos na íntegra. A abordagem dos dados coletados foi organizada em torno de três 

eixos: 1. o conceito de educação/formação na produção acadêmica; 2. o significado 

dado à internet;  3. o potencial da internet na educação formal. Os resultados da 

pesquisa situam uma variação anual da realização da produção acadêmica sobre o tema; 

Verificou-se a presença do discurso sobre a educação em prol da eficiência submissa; a 

internet apresenta-se como uma panacéia educacional; e, o potencial da tecnologia na 

educação ainda requer discussões e reflexões críticas sem ideologias.       

 

Palavras-chave: Educação, Internet, Cultura, Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This documentary research examines the trend of Brazilian academic production 

in the first decade of XXI century and covers the current sub-themes: Education and  

Internet. Performed at Graduated Level Personnel Coordination of Improvement  

(Capes) bank of Thesis and Dissertation, it intent to identify, from the qualitative and 

quantitative analysis, the treatment of  production, by researchers, about the possibilities 

and limitations of the relationship between the Internet and Education. Based on the 

theoretical framework of Critical Theory of Society, especially the writings of its first 

generation - Herbert Marcuse, Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, this reflection 

covers the thought of technological rationality. The inquiry focused on six works - five 

essays and a dissertation, defended in the period 2001-2009, drawn up in the Masters 

and PhD courses nationally recognized, whose texts were obtained in full. The approach 

of the collected data was organized around three axes: 1. the concept of education / 

training in academic production; 2. the meaning given to the Internet, and 3. the 

potential of the Internet in formal education. The research results place an annual 

variation in  academic production on the subject. The presence of the speech about 

education for the sake of  “submissive  efficiency” was found;  the Internet shows itself 

as an educational panacea and the potential of technology in education requires further 

discussion and critical thinking without ideology. 

 

Keywords: Education, Internet, Culture, Training. 
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“ O cérebro eletrônico faz tudo 

Faz quase tudo 

Mas ele é mudo 

(...) 

Só eu posso pensar 

Se Deus existe 

Só eu” 

(Gilberto Gil, Cérebro Eletrônico) 

 

 

 

“Mamãe não é G de Gato é G de Google” 

(Carolina) 

 

 

 

(...) Quem compreende o que é poesia dificilmente encontrará um posto bem pago como 

autor de textos publicitários” (Adorno) 
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Introdução: Cultura, Liberdade e Tecnologia 

 

Ao longo dos últimos anos atuando como redatora publicitária, surgiram minhas 

primeiras inquietações sobre educação. Antes de ingressar no mestrado, trabalhava em 

uma agência de publicidade (minha principal atividade era escrever textos para a 

internet), atendendo à proposta de comercialização de uma corporação internacional.  

 

Na rotina da agência, numa escala de trabalho extensa e intensa, o tempo para 

reflexão quase não existia. Meu principal objetivo era vender brinquedos e, para isso, 

utilizava estratégias de envolvimento e persuasão para criar, elaborar e desenvolver os 

conteúdos dos sites voltados para crianças com idade entre três e 12 anos, consideradas 

público-alvo das marcas atendidas.   

 

Em uma das rotinas na agência, realizei um teste piloto. Esse tipo de teste, 

chamado “teste de usabilidade”, é muito comum em agências de conteúdo. Funciona da 

seguinte maneira: antes de um site ser publicado na internet, o usuário navega por ele a 

fim de identificar possíveis melhorias de estrutura e conteúdo, sempre com foco no 

envolvimento e atração do público-alvo do canal. No intervalo de um teste informal 

como o que acabo de descrever, escutei a frase da menina Carol, de cinco anos à época: 

“Mamãe, não é G de gato, é de Google.” 

 

Atentei-me naquele momento para uma questão recente da nossa sociedade que 

julgo importante: uma mudança estrutural e social parece vir ocorrendo gradativamente 

e interfere diretamente nos indivíduos. A tecnologia está exercendo um espaço 

privilegiado na formação e na vida dos sujeitos; vivemos uma mudança no que se refere 

aos paradigmas. Conforme Marcuse salientou em seu texto Algumas Implicações 

Sociais da Tecnologia Moderna (1999), a tecnologia é antes de tudo um processo social, 

característica da era da máquina: 

 

“(...) como modo de produção, como a totalidade dos 
instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a 
era da máquina, é assim, ao mesmo tempo, uma forma de 
organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, 
uma manifestação do pensamento e dos padrões de 
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comportamento dominantes, um instrumento de controle 
e dominação” (Marcuse, 1999, p. 73). 

 

 

Isto é, a tecnologia vem originando mudanças na estrutura social e, 

simultaneamente, ganha um espaço privilegiado na formação e na vida dos sujeitos 

contemporâneos. Sua rede administrada tem a força e a possibilidade de ‘capturar’, 

talvez mais do que o previsto pelo movimento filosófico influenciado pelas ideias 

iluministas. 

 

Tal movimento, expoente da revolução burguesa, previa o indivíduo como 

unidade fundamental da sociedade, em conformidade com o pensamento do filósofo 

alemão Marcuse em seu artigo sobre a tecnologia, a respeito da unificação da ideia de 

indivíduo no século XVI e XVII a partir das várias tendências religiosas, políticas e 

econômicas: “(...) podemos definir o indivíduo como o sujeito de certos padrões e 

valores fundamentais que nenhuma autoridade externa deveria desrespeitar” (Marcuse, 

1999, p. 75). 

 

Esses padrões e valores diziam respeito às formas de vida, tanto social como 

pessoal. O preceito da racionalidade individualista tinha como foco o ser racional, o 

indivíduo, no caso. A promessa da sociedade era consentir a esse indivíduo a liberdade 

de pensamento, ou seja, a capacidade de encontrar e efetuar a ação a partir de seu 

próprio raciocínio. 

 

A transformação da tecnologia em aparato1 de controle e poder sobre a natureza 

deu origem à “racionalidade tecnológica”. Essa, por sua vez, é diferente e se sobrepôs à 

racionalidade individualista do século XIX. 

 

Para Marcuse, a racionalidade individualista é construída no ideal do 

funcionamento eficiente do aparato e resulta na influência de um padrão que tem como 

                                                           
1
 No pensamento de Marcuse, o termo aparato determina “as instituições, dispositivos e organizações 

da indústria em sua situação social dominante” (Marcuse, 1999, p. 77).  
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pressuposto a racionalidade tecnológica. Imposto o padrão racionalizado à sociedade, 

em prol do poder tecnológico, baseia-se uma ação mecanizada.  

 

Essa forma impõe aos indivíduos uma eficiência, impossibilitando com isso a 

autonomia2 destes. Marcuse (1999) relata a eficiência imposta ao indivíduo desta 

sociedade: 

 
 

“O indivíduo eficiente é aquele cujo desempenho 
consiste numa ação somente enquanto seja a reação 
adequada às demandas objetivas do aparato, e a liberdade 
do indivíduo está confinada à seleção dos meios mais 
adequados para alcançar uma meta que ele não 
determinou” (Marcuse, 1999, p. 78). 

 

 

A era da modernidade expressa na revolução como uma resultante da afirmação 

de liberdade. Essa declaração alterou os rumos da sociedade contemporânea, 

estabeleceu a queda da censura. 

Para o Dicionário Básico da Filosofia: “Do latim Libertas, liberdade é: condição 

daquele que é livre. Capacidade de agir por si mesmo. Autodeterminação. 

Independência. Autonomia” (Japiaussú, 2008, p. 168). 

 Entretanto, na leitura do opúsculo À Paz Perpétua de Immanuel Kant3, entende-

se o princípio da liberdade como imperativo moral das condições necessárias à paz. 

Neste princípio de compreensão da universalidade da paz como necessidade lógica aos 

                                                           
2
 Segundo o Dicionário Básico de Filosofia: Liberdade Política de uma sociedade capaz de governar-se 

por si mesma e de forma independente, quer dizer, com autodeterminação. 2. Em Kant, a autonomia é 

o caráter da vontade pura que só se determina em virtude de sua própria lei, que é a de conformar-se 

ao dever ditado pela razão prática e não por um interesse externo: “A autonomia da vontade é essa 

propriedade que tem a vontade de ser por si mesma sua lei (independentemente de toda propriedade 

dos objetos do querer). Portanto, o princípio da autonomia é: sempre escolher de tal forma que as 

máximas de nossa escolha sejam compreendidas ao mesmo tempo como leis universais nesse mesmo 

ato de querer”. Toda a moral kantiana repousa na distinção entre a legalidade e a moralidade: uma ação 

legal é aquela que é feita em conformidade com o dever; uma ação moral é aquela que é feita por 

dever. (Japiassú, 2008, p.22)  

3
 Escrito sob o signo da Paz de Basiléia em julho de 1795, quando a Prússia e a Espanha assinam um 

acordo de convivência com a França revolucionária. 
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interesses comerciais, do progresso em defesa da civilização contra a barbárie, Kant, 

consoante a Saint-Pierre4, expressa um ideal republicano de defesa da cidadania e 

federação dos Estados.  

Esse espírito de liberdade como dimensão fundamental do indivíduo decorrente 

da Declaração dos Direitos do Homem (1789) colaborou com a alteração radical e 

profunda da estrutura social que também apareceu no Brasil no século XVIII. Tal 

contexto épico é narrado no poema de Cecília Meirelles O Romanceiro da Inconfidência 

(1994) e explicita a liberdade tão almejada: “Liberdade, essa palavra que o sonho 

humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que entenda” (Meireles, 

1994, p.108). 

Isso porque o indivíduo já nasce em confronto com a sociedade, como explica 

Marcuse. Não existe sujeito econômico livre porque o processo de produção de 

mercadorias encobriu a base econômica sobre a qual a racionalidade individualista se 

construiu. Para ele, a racionalização (mecanização) formou o competidor, aquele que 

inutiliza o sujeito econômico livre com o princípio da eficiência competitiva, ou seja, ao 

sujeitar-se mais ao domínio da sociedade.  

Por isso, antes de continuar, ressalto a questão sobre o molde com o qual o uso 

atual da tecnologia impõe o termo liberdade. Em outro texto do teórico frankfurtiano 

Herbet Marcuse, A Ideologia da Sociedade Industrial: o homem unidimensional, lê-se:  

 

 

“A civilização produz os meios para libertar a 
natureza de sua própria brutalidade, de sua própria 
insuficiência, de sua própria cegueira em virtude do 
poder cognitivo e transformador da Razão. E a Razão só 
pode preencher essa função como racionalidade pós-
tecnológica, na qual a técnica é, ela própria, o 
instrumento de pacificação, o método da “arte da vida”. 
A função da Razão converge, então, com a função da 
Arte” (Marcuse,1979, p. 219).  

 

Marcuse atenta à possibilidade da “transformação científico-tecnológica do 

mundo” (1979) e observa sobre um ‘outro entendimento’ para o universo do 
                                                           
4
 A Paix Perpétuelle do Abbé de Saint-Pierre foi originalmente publicada em 1712, ano da Paz de 

Utrecht, e seu Discours sur la Polysynodie em 1719. 
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pensamento e da prática da tecnologia. Projeta uma revalidação estrutural qualitativa na 

relação entre ciência, tecnologia e arte, que indicaria a possibilidade de liberdade, uma 

liberdade que possibilitaria às três áreas uma não-servidão ao aparato, isto é, um 

rompimento com a racionalidade tecnológica.  

  

Contudo, o que se percebe nesta sociedade é outra lógica, uma lógica em que a 

liberdade é apresentada por conveniência ideológica, uma liberdade limitadora, que 

retira a possibilidade de reflexão e autonomia do indivíduo. Para a reflexão, Crochík 

esclarece a racionalidade tecnológica em prol da adaptação utilitária, consequentemente 

em detrimento da consciência do indivíduo, como apontada pelos frankfurtianos: 

  

“Já a conversão da tecnologia em ideologia 
aponta diretamente para a transformação da consciência 
social em consciência técnica, colaborando com o 
incremento do processo de racionalização social. Assim 
como ciência a técnica é fundamental para a adaptação 
humana, mas quando se coloca no lugar de questões 
políticas, ou então, quando se propõe como a base da 
discussão destas questões, torna-se ideológica” (Crochík, 
1998, p.18).  

 

A explicação do alemão Marcuse compreende o poder tecnológico tendendo à 

concentração do poder econômico; para ele, o poder tecnológico do aparato afeta a 

racionalidade. Em razão à sua contradição, para o lucro ser mantido, utiliza-se de custos 

baixos na demanda por quantidade, como percebe-se atualmente nos países da Ásia 

Oriental (China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Mongólia, Japão 

e Macau) . 

Para aludir à opinião de Marcuse sobre a posição da tecnologia na sociedade 

contemporânea, basta lembrar da clássica cena do cinema inglês, do século XX, ‘a 

dança nas engrenagens’, do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. A elegante 

crítica observa a posição do indivíduo perante a instauração da máquina, que toma o 

lugar do homem, o que reforça a idéia de Marcuse sobre a lógic racionalidade pretender 

um indivíduo adaptativo. 

O que acontece é que a racionalidade individualista transformou-se em 

“eficiente submissão” (Marcuse, 1999), diferentemente da promessa iluminista a 

respeito do indivíduo. E aí, a contradição: a mesma sociedade que previa o desempenho 
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individual estabelecido e pautado por padrões internos evidencia atualmente o 

desempenho individual estabelecido por padrões para funções socialmente 

determinadas, isto é, por padrões externos ao indivíduo. 

Neste sistema de vida criado pela indústria moderna, os indivíduos estão 

dispostos e desprovidos de sua individualidade, não pela coibição externa, mas pela 

própria racionalidade, renunciados da sua liberdade sob a determinação da própria razão 

sob a qual vivem. 

Para Marcuse (1999), a autonomia não faz nenhum sentido na medida em que as 

ações, os pensamentos e os sentimentos do sujeito são conformados pelas exigências 

técnicas que ele mesmo criou sob a “eficiência submissa” dessa sociedade.  

Porém, embora esse sujeito econômico livre tenha se tornado objeto de 

organização e o avanço individual uma eficiência padronizada, Marcuse ressalta: “a 

individualidade não desapareceu” (Marcuse, 1999, p.78). 

O desenvolvimento do pensamento crítico é a possibilidade do acesso à reflexão 

individual e coletiva a que se refere o conceito de autonomia. Contudo, a padronização 

do pensamento sob o controle da racionalidade tecnológica segundo os frankfurtianos 

também afeta os valores de verdade crítica. Considera-se a racionalidade crítica a 

interpretação do processo social em termos das potencialidades que contém. Ideias 

como liberdade, indústria produtiva, economia planejada e satisfação de necessidades 

acabam por se fundir com os interesses da competição. Muitas vezes, impulsionado pelo 

contexto, seu formato recebe ampla publicidade. 
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Capítulo I - Sobre a Sociedade: Educação, Formação e Internet 

 

Adorno (2010), em Educação - para quê, ao propor a reflexão sobre o conceito 

de racionalidade, geralmente vinculada ao aprendizado da capacidade formal de pensar, 

explana:  

“Eu diria que pensar é o mesmo que fazer 
experiências intelectuais. Nesta medida e nos termos que 
procuramos expor, a educação para a experiência é 
idêntica à educação para emancipação” (Adorno, 2010, p. 
151).       

 

Em uma sociedade em que as corporações sobrepõem os desejos à consciência, a 

crítica é essencial. Para dar continuidade ao pensamento, antes faz-se necessário 

compreender a função de educação nessa sociedade. Afinal, crianças e adolescentes 

como Carol associam o “g” a uma das marcas mais valorizadas na contemporaneidade,  

também são sujeitos do sistema educacional brasileiro.  

 

Horkheimer e Adorno (1978) discorrem sobre indivíduo, mas, antes de tudo, é 

necessário perceber que o conceito não se dissocia de sociedade, em consonância com a 

tríade “natureza, sociedade e indivíduo”. Contudo, ao longo do desenvolvimento 

histórico-social, o último sofreu uma transformação, conforme descrevem os autores:    

“A definição do homem como pessoa implica 
que, no âmbito das condições sociais em que vive e antes 
de ter consciência de si, o homem deve sempre 
representar determinados papéis como semelhante de 
outros (...)” (Horkeimer e Adorno, 1978, p. 48). 

Tal transformação suprimiu o processo de individuação desse sujeito, ou seja, a 

condição de autonomia. “Em segundo lugar, a relação entre indivíduo e a sociedade é 

inseparável da relação com a natureza” (Horkeimer e Adorno, 1978, p. 49).  

Dessa forma, a discussão da relação entre indivíduo e sociedade coloca-se em 

uma visão que envolve o individual e o social, o singular e o universal. 
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Nesta pesquisa serão abordados os conceitos sempre associados, uma vez que a 

proposta dialética de tais conceitos permite essa abordagem, obviamente sem deixar de 

tratar as tensões resultantes das especificidades desta realidade referida e distinta.  

Na contemporaneidade é importante tratar e compreender a relação dicotômica 

“indivíduo-sociedade”, tal relação condicionante ao sujeito à renunciar de sua condição 

de autonomia.  

O modo de produção coloca o indivíduo como peça para a manutenção do 

sistema. A crítica ao funcionalismo pela perspectiva do antagonismo e 

complementaridade entre indivíduo e sociedade trazem à consciência as determinações 

a que os sujeitos estão inclinados:  

“A compreensão clara da interação entre indivíduo e 
sociedade tem uma consequência de maior importância – 
e que tem sido evitada, precisamente, pela sociologia 
positivista – na idéia de que o homem só atinge a sua 
existência própria, como indivíduo, numa sociedade justa 
e humana” (Horkheimer e Adorno, 1978, p. 54). 

De acordo com a teoria crítica da sociedade, a sociedade justa só pode ser 

alcançada pela conscientização política da necessidade de transformação desta estrutura 

social, que não deveria dissociar indivíduo e sociedade. 

Uma escola para uma sociedade democrática que exerce paradoxalmente um 

papel fundamental - adaptar e emancipar - evidencia a contradição existente nessa 

organização social; nenhuma pessoa pode existir conforme sua própria determinação. 

Segundo Adorno:  

 

“Se não quisermos aplicar a palavra 
“emancipação” num sentido meramente retórico, ele 
próprio tão vazio como o discurso dos compromissos (...) 
então por certo, é preciso começar a ver efetivamente as 
enormes dificuldades que se opõem à emancipação nesta 
organização do mundo” (Adorno, 2010, pg. 181). 

 

Para Adorno, emancipação não existe sem educação. Ao discorrer sobre o 

assunto, o filósofo faz questão de nortear os interessados: 
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“(...) a única concretização efetiva da 
emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas 
interessadas nesta direção orientem toda a sua energia 
para que a educação seja uma educação para a 
contradição e para a resitência” (Adorno, 2010, pg. 183). 

 

Se por um lado a tecnologia advinda dos meios de produção e integrada à vida 

privada tem o discurso emancipatório, por outro, a escola democrática e adaptativa 

desempenha o papel formativo dos indivíduos dessa sociedade. E, numa terceira visão, a 

frase de Carol, citada no início deste trabalho, indica que o processo educativo não é 

apenas papel da instituição escolar. A formação parece não estar apenas na escola, mas 

também nessa sociedade e no seu modo de ação e, com a ajuda da tecnologia mal 

utilizada, parece existir uma tendência à coisificação da consciência e ao 

empobrecimento da experiência do indivíduo na atual sociedade. 

 

A respeito da consciência coisificada
5 a que Adorno se refere em seu texto 

Educação após Auschwitz, eis o trecho que merece atenção para tratar do tema de 

pesquisa deste trabalho: 

“Um mundo onde a técnica ocupa uma posição tão 
decisiva como acontece atualmente, gera pessoas 
tecnológicas, afinadas com a técnica. Isso tem a sua 
racionalidade boa: em seu plano mais restrito elas serão 
menos influenciáveis, com as correspondentes 
conseqüências no plano geral. Por outro lado, na relação 
atual com a técnica existe algo de exagerado, irracional, 
patogênico” (Adorno, 2010, p. 132). 

Nesse texto, Adorno (2010) adverte sobre a barbárie ocorrida na Alemanha. Para 

ele, tal fato fora uma regressão no que se refere à civilização industrializada. Ao longo 

do século XX, o que se percebe é que a consciência colocada como objetiva se propõe a 

firmar o sistema como realidade, produzindo preceitos decorrentes da história objetiva. 

Por isso, a educação para o autor só tem sentido se promover a reflexão crítica. Afinal, o 

imperativo que Adorno impõe à Educação tem significado: “a exigência de que 

Auschwitz não se repita” (Adorno, 2010, p.119), isto é, que a barbárie não suceda 

novamente. 
                                                           
5
 Adorno usa o termo “consciência coisificada” em referência ao indivíduo desta sociedade que tem a 

tendência de “fazer coisas”. Geralmente esses sujeitos começam eles mesmos a se tornar iguais às 

coisas e, em seguida, tornam os outros. 
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 O autor salienta, ainda, a necessidade da educação de contrapor-se à ausência de 

consciência, ou seja, é preciso evitar que as pessoas não tenham a possibilidade de 

reflexão.   

Ao pensarmos acerca do assunto, é preciso entender que o teórico alemão 

incentiva o desenvolvimento da educação para autonomia, ou seja, uma educação que 

garanta a emancipação individual, que auxilie no desenvolvimento cultural e espiritual 

de uma sociedade justa. Uma educação que permita uma sociedade em que o indivíduo 

infira sua capacidade de liberdade sobre o coletivo.  

Sobre a mudança do sistema normal de escolarização, é interessante atentar ao 

argumento de Adorno, quando aponta a educação, a formação cultural e até mesmo o 

uso planejado da televisão como possibilidade de mudar a situação. No texto, ao expor 

o problemático sistema de escolarização do campo na Alemanha, o filósofo sugere: 

“Uma seria - e estou improvisando - o planejamento de transmissões de televisão 

atendendo pontos nevrálgicos daquele peculiar estado de consciência” (Adorno, 2010, 

p. 126). No contexto, Adorno incita as discussões, os cursos e os ensinos suplementares 

realizados por grupos e colunas educacionais móveis de voluntários, que mesmo em 

princípio, podendo sofrer resistência, com o tempo poderão irradiar condições de 

esclarecimento. Mais ainda, o teórico adverte especialmente o impacto dos modernos 

meios de comunicação de massa sobre o estado de consciência em quem ainda não 

atingiu o nível do liberalismo cultural burguês do século XIX. Em outras palavras, o 

autor improvisa uma prevenção sobre a ambígua tendência social geral que podem gerar 

condições a um estado de regressão, de desumanidade, e aponta, inclusive, para uma 

“educação política que se ocupe da mais importante das questões sem receio de 

contrariar quaisquer potências”. (Adorno, 2010, p. 137)  

No entanto, Adorno, cedendo aos instrumentos da modernidade, aposta numa 

tentativa de busca para a educação, que não colabore diretamente com o sistema, mas 

que esteja disposta à formação do indivíduo.  

A noção de autodeterminação não manifestada caracteriza as condições e 

contradições da atual sociedade. O fato incentiva a padronização, apropriando-se de 
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uma formação esvaziada de consciência denominada de semiformação
6 (Adorno, 1996). 

Ao termo é atribuído não o caráter de ser pela metade, mas sim de não alcançar a 

formação completa.   

 

No processo histórico, a formação em que acreditamos foi alterada, perdendo-se 

em sua condição objetiva, “uma tendência social imperativa” (Adorno, 2010, p.120). 

Segundo Adorno:  

 

“A formação cultural agora se converte em uma 
semiformação socializada, na onipresença do espírito 
alienado, que, sucede sua gênese e seu sentido, não 
antecede à formação cultural, mas a sucede” (Adorno, 
1996, p. 388).  

 

A formação cultural apresentada nesta sociedade é uma proposta enviesada do 

seu princípio, pois, para Adorno, a formação cultural é uma formação para vida, para o 

espírito, e não para integração. Para ele, os indivíduos, ao se submeterem à formação 

cultural exclusivamente para esta incorporação ao sistema, desviam-se de atuar com a 

noção de autodeterminação.  

 

Tal formação cultural seria uma função própria da educação. Contudo, a 

educação está determinada pela e para a sociedade atual. “(...) a cultura tem um duplo 

caráter: remete à sociedade e intermedia esta e a semiformação” (Adorno, 1996, p.388), 

conforme explica o autor. 

 

Por outro lado, para definir cultura, Horkheimer e Adorno (1978), no texto 

Cultura e Civilização, apontam o inevitável entrelaçamento entre os termos já citados, 

ou seja, ressaltam que a civilização não se opõe à cultura. Também evidenciam que a 

moderna civilização tem produzido inúmeros fenômenos de massa e, por isso, a técnica 

vem adquirindo uma estrutura e posição específicas, sendo relacionada extremamente 

com as necessidades dos homens. Inicialmente, a preocupação dos autores foi 

demonstrar que a cultura, nesse contexto, sempre apresentou uma conotação de cultura 

espiritual; e a civilização, uma conotação de progresso material. No entanto, elas não 
                                                           
6
 O texto Teoria da Semicultura foi escrito por Adorno em 1959 e traduzido para a Língua Portuguesa em 

1996; 



12 

 

 

são inseparáveis e não devem ser vistas de forma independente. O efeito de cisão 

produz a dualidade entre material ou espiritual e a realidade racional acaba por separar 

os conceitos de cultura e civilização na sociedade contemporânea.  

De acordo com os autores alemães, somente uma consciência cultural que não 

tenha a esperança de dar à humanidade a forma de liberdade e consciência pode chegar 

a essa separação entre cultura como produto e forma da alma e civilização como 

exterioridade. Diante dessa questão, e na perspectiva de delinear uma não separação 

para os termos civilização e cultura, Horkheimer e Adorno (1978) apresentam o 

conceito de cultura e de civilização em concordância com Freud. 

Segundo eles, Freud, ao falar da cultura humana, abstém-se dessa distinção entre 

cultura e civilização e diz que a cultura:  

“(...) por um lado, abrange todo o saber e capacidade que 
os homens adquiriram para dominar as forças da natureza 
e obter os bens que satisfazem as necessidades humanas; 
e por outro lado, todas as instituições necessárias para 
reger as relações dos homens entre si e, mormente, a 
distribuição dos bens obtidos” (Freud apud Horkheimer e 
Adorno, 1978, p. 97).  

A compreensão do pensamento dos teóricos da escola de Frankfurt se instaura 

por uma mesma lógica, por uma mesma razão: a razão instrumental. A razão que em sua 

origem deveria ser para libertar o indivíduo, nesta sociedade, contudo, converte-se em 

instrumento apreendido à serviço da sociedade. Diante desta razão instrumental, a 

cultura transforma-se em ideologia. Esta tensão existente entre cultura e ideologia 

instaura-se sobre a autonomia do indivíduo contemporâneo, distanciando-se do 

significado concebido à civilização.  

Faz-se necessário esclarecer tais conceitos para interpretar a relação entre 

Educação e Internet – que pretende ser discutida neste trabalho. Na contemporaneidade, 

é importante a leitura dos autores da teoria crítica da sociedade para compreender como 

as condições sociais determinam as relações entre os homens e a produção da 

subjetividade7 dos indivíduos.  A que se trata de ser uma crítica a racionalidade 

                                                           
7
 Entendemos por Subjetividade como característica do sujeito; aquilo que é pessoal, individual, que 

pertence ao sujeito e apenas a ele, sendo portanto, em última análise inacessível a outrem e 
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orientada pela competição. Expressar as inconformidades da razão como forma de 

transcender o estado da razão paralisada. 

  

Assim, este trabalho tem o intuito primeiro de analisar como é delineada e 

interpretada a relação entre Internet e Educação na produção acadêmica8. Segundo, 

analisar a educação e formação nessa produção. Terceiro, analisar como compreende-se 

a internet como meio educativo. Os conceitos extraídos do referencial teórico 

contribuem e orientam a formulação do problema de pesquisa.  

 

Convém ressaltar que as obras escolhidas para análise desta pesquisa referem-se 

à primeira década deste século. Dessa forma, mais especificamente, busca-se atingir o 

objetivo de analisar como as produções acadêmicas que têm como objeto a Internet 

entendem os conceitos de Educação e Formação. Além disso, pretende-se verificar a 

influência da Cultura da sociedade atual e a importância atribuída à internet como meio 

educativo. O critério de seleção dessas fontes de dados será apresentado no tópico 

referente ao método de pesquisa.  

 

 

a) Sobre a Internet 

 

 A internet é uma rede mundial de computadores, pertencente ao sistema das 

novas tecnologias, que vem nos últimos anos difundindo modelos culturais próprios. 

Um espaço digital, em que o indivíduo possui acesso a diferentes tipos de informação, 

com plataformas de interação (correio eletrônico, sites) e estabelece relações sociais à 

distancia, comerciais e ou de trabalho e, pela primeira vez, e que possibilita “a 

                                                                                                                                                                          
incomunicável. Interioridade. Vida Interior. A Filosofia chama de “subjetivas” as qualidades segundas (o 

quente, o frio, as cores), pois não constituem propriedades  dos objetos, mas “afetações” dos sujeitos 

que as percebem. Nenhum objeto é quente ou frio, mas cada um possui apenas uma certa temperatura. 

Toda impressão é subjetiva. Por isso, Kant chama de subjetivos o espaço e o tempo, porque não são 

propriedades dos objetos, não nos são dados pela experiência, mas pertencem ao sujeito cognoscente: 

são “formas a priori da sensibilidade”. Assim, a subjetividade caracteriza a teoria do conhecimento de 

Kant (Japiassú, 2008, p. 260). 

8
  Tendo como base um levantamento das teses e dissertações (ANEXO I) publicadas no Banco da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido em escala global 

(Castells, 2001, p. 08). 

 

Segundo o dicionário online Michaelis:  

“Internet sf (Inter +ingl net, rede) Inform é a rede remota 
internacional de ampla área geográfica, que proporciona 
transferência de arquivos e dados, juntamente com funções de 
correio eletrônico para milhões de usuários ao redor do mundo” 
(Michaelis Online, 2009). 

 

Entretanto, desde o ano 2000, o meio estabelece uma importante diferença frente 

a outros veículos de comunicação; pela primeira vez na humanidade, o indivíduo 

participa: interage, produz e divulga seu conteúdo em diferentes formatos (blogs, 

microblog, canal de vídeos, serviço de mensagem instantânea, redes sociais etc.), isto é, 

a internet tem a possibilidade de ser uma ferramenta de mão dupla.  Essa maneira de 

utilizar a plataforma tecnológica é também chamada Web 2.0 ou a “segunda geração on-

line”, que se baseia no compartilhamento coletivo de dados em que qualquer um pode 

tanto obter quanto disponibilizar informações.  

 

Contudo, antes dar continuidade, penso ser necessário descrever o histórico 

sobre os computadores no mundo e no Brasil e sua relação com a Educação. 

Em princípio, os computadores eram essencialmente estudados em ambientes 

acadêmicos e de pesquisa. Por exemplo, entre 1943 e 1946, foi desenvolvido o 

computador Eniac9 (abreviação de Electrical Numerical Integrator and Computer), na 

Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A máquina é considerada o primeiro 

computador eletrônico digital que calculava10 em larga escala.  

                                                           
9
 O computador ocupava uma sala com 300 m², tinha 2,5 de altura e pesava 30 toneladas. Possuía 

17.470 válvulas para seu funcionamento. 

10
 De acordo com o Computer History Museum (http://www.computerhistory.org/), localizado na 

Califórnia (EUA), em uma década, a máquina fez mais contas do que a humanidade inteira tinha feito 

até então. 
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Convém observar o histórico de construção destas máquinas, que se desenvolveu 

significativamente com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O Eniac, por exemplo, 

foi criado para calcular tabelas de balísticas11 (Nogai, 2005).  

Entretanto, na educação, a Informática tem seu início a partir da década de 50 do 

século XX, também nos EUA, quando os computadores começam ser comercializados e 

há a preocupação com a inserção do seu uso pela educação.  

No Brasil, as experiências entre educação e tecnologia, que explorava a 

potencialidade do computador usando a Linguagem Logo12, ficaram restritas aos centros 

de pesquisa e se desenvolveram a partir do final da década de 1970 e princípios de 1980 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pelo Laboratório de Estudos 

Cognitivos do Instituto de Psicologia – LEC/UFRGS (Nogai, 2005). 

Em 1983, o Projeto Educom utilizou o microcomputador I 7000, produzido pela 

Itautec com a colaboração da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que 

servia para produção de texto e uso do Logo e tinha caracteres em Língua Portuguesa 

(Nogai, 2005).  

A Unicamp, em parceria com o Centro de Informática Educativa (CIEd)13, de 

junho a agosto de 1987, com o objetivo de formar professores e disseminar nas escolas 

os microcomputadores MSX, conferiu o curso Formar I, ministrado pelos pesquisadores 

do projeto Educom. Em 1989, realizou o Fomar II.  

Tendo em vista essa sucessiva aproximação entre tecnologia e educação, dá-se 

continuidade ao aspecto internet na contemporaneidade.  

                                                           
11

 De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Michaelis Online (2009), é a ciência do movimento e 

comportamento no espaço de corpos arremessados e atirados, especialmente dos projéteis 

propulsionados por explosivos. 

12
 Linguagem de Programação desenvolvida com base na teoria de Piaget, em que o conhecimento é 

construído progressivamente por meio de ações e coordenações de ações, que são interiorizadas e se 

transformam. 

13
 Centros irradiadores e multiplicadores da tecnologia da informática, para escolas públicas, 

desenvolvidos no período de 1988 e 1989 e implantados em vários Estados brasileiros.  
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A internet, atualmente, parece assumir papel primordial no cotidiano dos 

indivíduos, inclusive nos meios educacionais. O fato observado em chamadas de jornal 

destaca a proposta de inserção do uso das ferramentas da Internet no currículo escolar 

na Inglaterra:    

“Twitter no currículo escolar na Inglaterra – Se as 
crianças inglesas vão aprender a twittar logo cedo, na 
escola? Uma polêmica proposta do governo britânico 
pretende remodelar o ensino nas escolas elementares. 
Seriam inclusas no currículo escolar das crianças aulas de 
podcasting, blogging, Wikipedia e Twitter, entre outros 
ensinamentos ligados à vida digital. Outras matérias 
tradicionais, como a 2ª Guerra Mundial, se tornariam 
opcionais” (Site: Valleywag – 25/março/2009). 

 

É necessário definir alguns termos utilizados antes de continuar: 

Redes Sociais são, por definição, sistemas constituídos pela interligação de 

indivíduos reunidos em um mesmo ambiente virtual, com o objetivo de comunicação, 

compartilhamento e intercâmbio de informações. No Brasil, assim como no mundo, o 

nome da principal rede de relacionamento pessoal é o Facebook14 e profissional, 

Linkedin15.  

Twitter é uma rede social e servidor para microblog16 que permite aos usuários 

publicar textos de até 140 caracteres via SMS17, mensageiro instantâneo, correio 

eletrônico, sítio oficial ou programa especializado. As atualizações são exibidas no 

                                                           
14

 Fundado por Mark Zuckerbert, um ex-estudante de Harvard que desenvolveu esta rede apenas para 

estudantes do Harvard College. Segundo a descrição do próprio site, o Facebook (FB) “lhe ajuda a 

comunicar e a partilhar com as pessoas que fazem parte da tua vida”. 

15
  De acordo com texto veiculado no vídeo produzido para explicar o que é Linkedin, “a maior  rede 

profissional do mundo, ajudando pessoas a se conectarem, a criar e colaborar mundialmente” 

(http://www.youtube.com/watch?v=DL7c3IJUe04). 

16
 Microblog é uma plataforma digital que permite publicação com um limite pequeno de caracteres, 

aproximadamente 200. Lançados em 2007, ganharam popularidade desde então, ligados ao uso do 

celular. 

17
 SMS é a sigla em inglês para "Serviço de Mensagens Curtas". Através deste serviço, é possível receber 

no telefone celular informações diversas por mensagem de texto. 
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perfil do usuário e enviadas a outros usuários que também estejam cadastrados na 

ferramenta. 

Podcast
18 é o formato mais comum para compartilhar conteúdo de áudio pela 

Internet que podem ser transferidos e ouvidos no computador ou num tocador de MP319 

(abreviação de MPEG20-1 audio layer 3, organização que desenvolveu o formato). Cabe 

esclarecer que o formato revolucionou a distribuição de música pela Internet, além de 

reduzir muito o tamanho de áudio sem perder a qualidade. É aberto, ou seja, pode ser 

usado livremente. 

Blog é uma abreviação de weblog. O conteúdo e tema dos blogs abrangem uma 

infinidade de assuntos e uma das vantagens difundidas sobre a ferramenta é permitir aos 

usuários que publiquem o seu conteúdo sem a necessidade de saber como são 

construídas as páginas na internet, ou seja, sem conhecimento técnico especializado.  

De acordo com definição da própria, Wikipédia é uma enciclopédia cujo 

conteúdo é livre e regido pelos termos da licença conhecida como Gnu Free 

Documentation License (GFDL). Isso significa que tal conteúdo, em sua plenitude, pode 

ser livremente copiado, alterado e redistribuído por terceiros, desde que sejam dados os 

devidos créditos, segundo as determinações da citada GFDL. A enciclopédia 

colaborativa é construída continuamente por meio de um projeto alojado em um site da 

internet, hospedado e financiado pela Wikimedia Foundation, nos Estados Unidos da 

América, e com diferentes versões para vários idiomas.    

Os termos e as ferramentas definidas são comumente usados pelos indivíduos no 

cotidiano da sociedade contemporânea, incluindo os jovens em idade escolar. 

Pressupondo a escola como uma determinação da sociedade, é possível perceber a 
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 A palavra é uma referência ao iPod, player portátil da Apple, e à palavra broadcast - transmissão de 

conteúdo (Graff e Ercília, 2008, p.118). 

19
 A sigla singifica Mini Player camada 3, um padrão de arquivos digitais de áudio estabelecido pelo 

Moving Picture Experts Group (MPEG). As camadas referem-se ao áudio com finalidades e capacidades 

diferentes. A camada 3 destina-se ao áudio usado pelo usuário, limitando-se apenas a qualidade 

desejada para o ouvido humano. 

20
 A sigla é a abreviatura de Moving Pictures Expert Group, grupo de trabalho de especialistas de 

Tecnologia da Informação. 
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apropriação das ferramentas de internet pela educação. Como pode ser verificado na 

chamada abaixo: 

 “No Brasil, a escola brasileira já oferece atividades 
escolares online, como é percebido no título de notícia a 
seguir: “Escolas oferecem atividades on-line para 
estudantes” (Folha de S.Paulo – 12/09/2009 - ANEXO 
II). 

A leitura completa do texto faz perceber a utilidade da tecnologia com o 

propósito de substituir as aulas adiadas em São Paulo devido ao alerta sobre a gripe 

H1N1 à época. 

Para integrar as tecnologias digitais às atividades escolares, em 2010, a 

informação publicada pelo Centro Paula Souza é da criação do Projeto Portal 

Educacional Clickidéia, que tem como intuito incentivar a qualificação e inserção 

digital de professores e alunos21: “Diretores das Etecs conhecem novo portal 

educacional” (Souza, 2010).  

Contudo, percebe-se a controvérsia sobre a integração digital brasileira no 

próprio discurso do texto divulgado pela agência de notícias Reuters sobre divulgação 

de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE):  

“‘Os avanços de 2005 a 2008 foram fantásticos, mas 
ainda vivemos um apagão digital que está ligado aos 
níveis de educação e distribuição de renda’, declarou o 
coordenador de um suplemento da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE” (Reuters, 
2009). 

Isso significa que nem todos têm acesso à internet porque ela ainda é limitada 

aos indivíduos com acesso a rede? 

Atualmente os jornais e portais de comunicação têm veiculado uma importância 

à internet na formação dos estudantes, o que faz refletir sobre o assunto e a sua 

utilização como instrumento possível para formação dos indivíduos na sociedade atual, 

além da qualidade da educação, tão questionada neste momento. 

                                                           
21

 O texto completo segue como Anexo III. 
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Embora estas fontes de dados não sejam de forma alguma fiéis à realidade e 

algumas nem apresentem uma pesquisa científica sobre o assunto, é importante lembrar 

o papel que os meios de comunicação de massa desempenham na atualidade, 

contribuindo para a formação da opinião pública.  

O discurso regente é que a população desprovida do acesso a rede e dos meios 

de comunicação fica impossibilitada da educação. Tal argumento responde apenas ao 

estímulo externo; o problema é saber até que ponto tanta informação exterior inibe o 

autoconhecimento interior. Marcuse alerta sobre esta racionalidade que “estabelece 

padrões de julgamento e fomenta atitudes que predispõem os homens a aceitar e 

introjetar os ditames do aparato” (Marcuse, 1999, p. 77).  

No campo acadêmico, algumas teses e dissertações brasileiras também verificam 

o movimento. De acordo com Moran (1997, p.01): “A internet também está explodindo 

na educação”. Para ele, a educação presencial pode modificar-se significativamente com 

as redes eletrônicas. Assim também mostram outros autores: 

“[...] para muitos estudiosos, a presença dos 
computadores na educação tem uma dimensão 
revolucionária. Baseados no que ocorreu em outros 
setores da vida contemporânea, estes estudiosos 
acreditam que o uso da tecnologia digital pode 
impulsionar a tão sonhada e necessária transformação da 
educação” (Nicolaci-da-Costa; Abreu, 2003, p.29).     

 

Na leitura da revisão bibliográfica apresentada neste trabalho, as discussões 

sobre a rede (internet) no Brasil apresentam a seguinte formatação: para alguns, ensinar 

com a Internet pode ser uma revolução e para outros irônicos, como é o caso de Pedroso 

(2001, p.54), “é como se o ‘príncipe eletrônico’ fosse resolver os problemas de 

aprendizagem e informação proporcionando a tão desejada inserção social.”  

 

Ao entender ironia, do latim, como um recurso de expressão que parece indicar o 

oposto do que se pensa, a citação acima afirma para negar ou nega para afirmar? 

 

O autor parece opor-se ao ‘príncipe eletrônico’; no entanto, não esclarece em 

que medida está a sua resistência. Para evitar mal-entendido, esclareço que resistir não é 
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o simples fato de negar à tecnologia e sim, como afirma Sass no prefácio do livro de 

Crochík, “especificar o lugar que a tecnologia deve ocupar na vida dos homens e seu 

papel para a libertação ou para a dominação do homem” (Crochík, 1998, p. 11). 

 

Todo este panorama demonstra a necessidade da discussão sobre a apropriação 

da tecnologia pela educação, tanto no que diz respeito as propostas de solução, quanto 

ao alerta sobre o seu uso.  E há ainda o contexto econômico, como pode se verificar no 

trecho abaixo:  

 

"Com a abolição de fronteiras do mundo virtual e 
o acelerado processo de globalização, o sonho 
enciclopedista de reunir todo o conhecimento humano se 
concretizou da maneira mais inesperada e democrática 
possível: quem tivesse acesso à rede mundial de 
computadores teria acesso a praticamente todo o 
conhecimento humano. Ou deveria ter” (Branco, 2007, p. 
121). 

 

Todavia, o que se compreende é que ainda faltam debates críticos acerca da 

Internet. No Brasil, a discussão sobre as redes digitais de comunicação envolve 

usuários, representantes da iniciativa privada, governo, setores da sociedade organizada 

e academia.  

 

O fenômeno da Internet é refletido na educação em diversos programas políticos 

de inclusão, letramento e alfabetização digital, na contemporânea sociedade brasileira. 

Na atualidade, tornou-se comum a troca de correio eletrônico, as conversas por 

mensagens instantâneas, a participação dos sujeitos em comunidades, em redes sociais e 

a pesquisa (busca) de informações na internet. Segundo pesquisa da União Internacional 

de Telecomunicações (UIT), divulgada em 2008, tais atividades estão no cotidiano de 

42,6 milhões de brasileiros, enquanto no mundo este número é ainda maior. De acordo 

com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 

pesquisa realizada pelo ICT- Statics, os usuários com acesso a internet chegam a 

35,51% da população brasileira - a terceira maior participação entre os países da  

América do Sul, sendo superada apenas por Uruguai (40,01%) e Colômbia (38,03%). 
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A influência da rede é percebida na forma como as pessoas se relacionam no 

lazer e também na educação. Encontrar informações no Google, empresa cujo nome 

virou sinônimo de busca, tornou-se habitual entre os indivíduos.  

A impressão que se tem é de que não há como evitar a discussão sobre a 

influência da Internet na vida dos sujeitos contemporâneos. A rede já ocupou, além dos 

computadores, aparelhos celulares – estes, inclusive, já estão sendo usados em função 

do ensino, como é o caso do projeto Minha Vida Mobile (MVMob)22, que usa o acesso 

à internet no celular como ferramenta pedagógica.  

Sendo assim, torna-se evidente a necessidade de pesquisas sobre o assunto, 

justificando o tema deste estudo. Talvez esta pesquisa possa contribuir para o debate na 

área. 
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 O projeto é uma plataforma social, interativa e colaborativa, que  

promove a integração entre estudantes e educadores, escola e mídias móveis, a partir de oficinas que 

ensinam professores e alunos a usarem os recursos tecnológicos do aparelho celular (vídeo, áudio, 

edição) com finalidade pedagógica. 
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Capítulo II - O processo da Pesquisa 

a) Problemas de pesquisa 

 

A opção em focalizar a Tendência das Pesquisas sobre a Relação entre 

Educação e Internet na Primeira Década do Século XXI no Brasil decorre do fato de 

que a rede de informações usa como suporte uma tecnologia avançada e atualmente 

organiza a vida econômica, social e cultural desta sociedade e dos indivíduos nela 

inseridos. 

  

 Sendo assim, esta pesquisa questiona: 

 

 Como as produções acadêmicas brasileiras realizadas na primeira década deste 

século, que refletem parte das propostas sociais para a educação, coletadas no banco de 

teses e dissertações Capes, tratam a relação entre educação e internet?  

 

 Este questionamento se desdobra em outras indagações que o objetivo do estudo 

pretende responder:  

 

1) Qual o tratamento dado as questões educacionais nas produções analisadas? 

2) Qual é o significado dado à internet em tais produções? 

3) Qual o potencial da internet para a educação? 
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b)  Objetivos: 

 

- Objetivo Geral 

 

A realização da pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação existente 

entre educação e internet descrita nas teses e dissertações inseridas no Banco de 

Pesquisa da Capes na primeira década do século XXI, entre os anos de 2001 a 201023.  

 

- Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são:  

1.1 Analisar o conceito de educação/formação expresso nas produções 

acadêmicas selecionadas, verificando seu caráter; 

1.2 Conferir o significado dado à internet nas teses e dissertações; 

1.3 Verificar a abordagem sobre o potencial da internet na educação formal.   

 

c) Hipóteses 

 

Diante a leitura das pesquisas, da revisão da literatura e de base teórica foram 

destacadas hipóteses a respeito do quadro em relação entre educação e internet como 

percebe-se: 

 

1. Aumentaram as produções sobre o tema durante o período determinado para o 

estudo. 

2. O tratamento dado à educação/formação aparenta estar em conformidade à 

adaptação social.  

3. A internet mostra-se como uma panacéia educacional. 

4. A possibilidade na internet pouco utilizada. 
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 Até o término desta pesquisa não foram publicados no Banco de Teses da Capes os trabalhos 

acadêmicos referente ao ano de 2010. 
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d) Procedimentos da Pesquisa 

 

� Primeira fase 

 

A pesquisadora, inicialmente, realizou a revisão bibliográfica que discute as 

diferentes perspectivas dos conteúdos aqui abordados pelo tema e pelo problema. Por 

outro lado, foi feita uma leitura do referencial teórico para a escolha dos conceitos a 

serem utilizados. 

 

Nesta primeira fase, para recolher o material e também escolher o local de coleta 

de dados, foi realizada uma busca focada no tema em diversos ambientes virtuais que 

dispunham de trabalhos nos seus respectivos bancos de dados. Assim, no princípio das 

buscas foram pesquisados os títulos dos trabalhos.  

 

Por ser considerada uma entidade que desempenha papel fundamental como 

banco de dados das produções acadêmicas de pós-graduação stricto sensu em todo o 

Brasil, o Banco de Teses Dissertações da Capes (http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/) 

foi escolhido, pois continha possíveis trabalhos acadêmicos acerca do tema desta 

investigação, ou seja, lá existem os resumos dos trabalhos que a partir do título 

representam como a Academia aborda o assunto discutido. A escolha desta fonte 

obedeceu aos seguintes critérios: a) são pesquisas já defendidas em banca examinadora 

a partir do ano de 2001; b) todas estabelecem alguma relação com os descritores: 

internet e educação; c) todas mencionam as palavras internet e educação ou no título ou 

em seus resumos. 

 

Na sequência, será descrito o processo para obtenção dos números de trabalhos 

encontrados para a coleta das pesquisas que serão analisadas nesta inquirição. 

 

Numa primeira busca das publicações para análise desta pesquisa, ainda sem 

recorte de tempo, foram usados os seguintes descritores no campo ASSUNTO: 

“Educação e Internet”, utilizando a opção “todas as palavras”, o que detectou 1076 

trabalhos.  Vale destacar que o conjunto de palavras usado para a busca também foi 

disposto inversamente “Internet e Educação” e apresentou o mesmo resultado.   
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Dando sequência à pesquisa, para refinar a coleta de dados, foi necessária uma 

segunda busca. Nesta, optou-se por utilizar as mesmas palavras-chave, porém com a 

opção “expressão exata” no campo “ASSUNTO”. Desta ação, foram encontradas 85 

teses e dissertações a partir do ano de 1996.  

 

Considerando o ano de 1996 como o marco das pesquisas encontradas, 

verificamos que, para obter um recorte de tempo, seria importante buscar informações 

acerca do histórico da internet no Brasil. Os primeiros acessos à internet no país se 

sucederam por volta de 1988, no Laboratório Nacional de Computação Científica 

(LNCC) no Rio de Janeiro e na Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado de São 

Paulo (Fapesp). Porém, somente em 1996, os grandes provedores de comunicação 

estrearam e a internet saiu das redomas das universidades brasileiras. 

No mesmo ano foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/1996), na 

área da educação, na qual ficou estabelecido o conjunto de instruções para o uso da 

tecnologia pela educação no ensino fundamental, médio e profissional. Conforme se 

verifica a seguir, os artigos e parágrafos que interessam a esta pesquisa: a) Capítulo II – 

Da Educação Básica – Seção III – Do Ensino Fundamental: Art. 32, inciso II; Seção IV 

– Do Ensino Médio: Art. 36, inciso I. b) Capítulo III – Da Educação Profissional: Art. 

39.  

Em continuidade ao interesse desta pesquisa: 

 

Seção III  

Do ensino Fundamental 

 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 

gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 



26 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pressupõe, portanto, a 

inserção da tecnologia ao estudante direcionando-lhes ao desenvolvimento da 

capacidade de continuar aprendendo.  

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I24 deste 

Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I- Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 

da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação 

da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;      

Nesta orientação, verifica-se o Brasil empenhado em promover possibilidades na 

área educacional que permitam à formação do aluno a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade para utilizar as diferentes tecnologias. A 

seguir: 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida produtiva.   

Os textos acima, por um lado, refletem a Lei como uso e costume da sociedade, 

e por outro, propõem assumir a condição de orientadora de uma prática, mas a Lei não é 

diretriz infalível. E, ao pensarmos Lei como preceito, nos textos citados, percebe-se a 

marca da manifestação cultural estabelecida na sociedade, via escola. 

Portanto, é possível constatar a determinação da racionalidade tecnológica na 

sociedade contemporânea quando percebemos a tecnologia, admitida pela educação em 

prol do discurso do desenvolvimento social. Em consonância ao pensamento de 

Marcuse, essa lógica característica da era da máquina administra os conhecimentos 

subservientes às necessidades de produção. 
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 Para esclarecimento e interesse, os artigos da Seção I estão dispostos no Anexo X. 
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� Segunda fase 

Para dar continuidade à seleção dos trabalhos a serem analisados, a segunda fase 

se iniciou com a delimitação do período. Mediante o processo, o fato das pesquisas 

exibirem a disseminação da rede por todo o mundo, a partir do ano de 2000, constituiu a 

seleção da primeira década do século XXI. 

Segundo pesquisa à época divulgada pela Folha Ibrands, o Brasil, em agosto de 

2001, obteve 23 milhões de usuários. De acordo com a estimativa do Giga Internet 

Group, o Brasil era o segundo país que mais crescia em número de usuários (o primeiro, 

a Eslováquia).  

Sendo assim, as buscas continuaram e mais um recorte foi preciso na utilização 

do conjunto de descritores no campo “ASSUNTO”: “Educação e Internet” e “Internet e 

Educação”, respectivamente. Para caracterizar a ideia de analisar os trabalhos 

apresentados na primeira década deste século, a opção utilizada foi usar o campo “todas 

as palavras”, só que desta vez com mais um critério de busca - a divisão pelos anos 

base a partir de 2001. Desta busca foram encontrados 946 trabalhos entre dissertações e 

teses.  

Fez-se uma última busca no banco de teses e dissertações da Capes, desta vez da 

seguinte maneira: os mesmos descritores no campo “ASSUNTO”, “Ano a Ano”, a partir 

de 2001, optando pela “expressão exata”. Mais um critério e o resultado encontrou ao 

todo 68 publicações, como pode ser averiguado: 

 

Tabela 1: Quantidade de Trabalhos Classificados Ano a Ano no Campo Assunto 
Utilizando os Descritores Internet e Educação 

 

Ano 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Total 

 

“Todas as 
palavras” 

 

76 

 

91 

 

104 

 

91 

 

105 

 

104 

 

113 

 

123 

 

139 

 

0 

 

946 

 

“Expressão 
exata” 

 

06 

 

14 

 

12 

 

09 

 

14 

 

03 

 

01 

 

02 

 

07 

 

0  

 

68 
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� Terceira Fase 

 

A partir daí, a terceira fase foi iniciada e deu-se início à leitura dos resumos 

acadêmicos. Esclareceremos detalhadamente a definição de resumo, já que o termo 

possibilitou a leitura e escolha distinta dos critérios de seleção, elencados 

posteriormente.  

 

Conforme o entendimento de Severino (2006), em seu livro Metodologia do 

Trabalho Científico, existem duas concepções para definir resumo; a primeira trata-se 

de um conjunto sintetizado das ideias do autor sem nenhuma alteração. Esta visão é 

geralmente utilizada em trabalhos didáticos. A segunda consiste: 

 

“(...) na apresentação concisa do conteúdo de um 
trabalho de cunho científico (livro, artigo, dissertação, 
teses, etc) e tem a finalidade especifica de passar ao leitor 
uma idéia completa do teor do documento analisado, 
fornecendo, além dos dados bibliográficos do documento, 
todas as informações necessárias para que o 
leitor/pesquisador possa fazer uma primeira avaliação do 
texto analisado e dar-se conta de suas eventuais 
contribuições, justificando a consulta do texto integral” 
(Severino, 2006, p.173). 

 

 

O autor ainda adverte os itens contidos no resumo como a ideia central do 

trabalho, a natureza, o objeto, os objetivos tratados, as referências teóricas de apoio, os 

procedimentos metodológicos e as conclusões/resultados a que se chegou no texto.   

 

Para outro entendimento, consultamos a explicação acerca de ‘resumo’ nas 

Normas para Elaboração de Projetos, Dissertações, Teses e Outros Textos Acadêmicos, 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPG EHPS PUC/SP), o qual confirma 

os itens descritos para elaborar a construção de um resumo técnico-científico.  
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O recorte preciso na ênfase da produção dos resumos sugere o necessário para as 

possibilidades de pesquisa em detrimento do término dela e não exprime depreciação 

em relação às outras fontes de informação. 

 

Portanto, referente à escrita dos resumos, um imprevisto foi averiguado. De 

acordo com a referência metodológica apresentada, foi realizada uma criteriosa leitura 

dos 68 resumos coletados, dentre eles 56 dissertações de mestrado acadêmico, uma (01) 

dissertação de mestrado profissional e 11 teses de doutorado e constatou-se que muitos 

dos trabalhos se mostraram incompletos. Alguns pontos determinantes para o 

desenvolvimento de um resumo como resultado, objetivo, referencial teórico e 

procedimento nem sequer foram citados em diversos trabalhos. Tal constatação tornou o 

material coletado assistemático (Selltiz, 1974), o que dificultou o estabelecimento dos 

princípios de classificação.  

 

No entanto, vale ressaltar que todos esses resumos já haviam sido incluídos 

numa tabela pré-categorizada que incluiu os seguintes itens: a) número; b) ano de 

defesa; c) título do trabalho; d) autor; e) curso; f) instituição; g) orientador; h) região; i) 

Estado; j) campo empírico; k) nível; l) conteúdo; m) resultado; n) formação; o) ensino-

aprendizagem; p) tipo de pesquisa; q) procedimento. 

 

� Quarta Fase 

 

 Diante o ocorrido, a quarta fase foi iniciada com a delimitação de critérios para 

uma nova seleção dos 68 resumos técnico-científicos. Uma segunda leitura analítica dos 

textos de resumo se concentrou na identificação dos resultados das pesquisas com 

intuito de inferir na compreensão dos objetivos propostos nos trabalhos e os que não 

continham tal campo foram retirados da totalidade ponderada. Tal ação resultou no 

montante de 43 teses e dissertações a serem verificadas. 

 

� Quinta fase 

 

Para caracterizar uma rígida e criteriosa análise, a quinta fase propôs a terceira 

leitura dos 43 resumos técnico-científicos a fim de identificar os objetivos dos textos, 
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conforme referência metodológica a seguir. “Trata-se de definir, com bastante precisão, 

o que se visa com o trabalho...” (Severino, 2006, p.167). Desta leitura, foram retirados 

dois trabalhos que não possuíam objetivos em seu desenvolvimento, restando 41 

trabalhos a serem analisados.   

 

Todavia, a análise continuou seguindo os critérios estabelecidos pelas definições que 

devem conter em um resumo e, no decorrer do desenvolvimento da investigação, esse 

número foi alterado novamente.  

 

� Sexta Fase 

 

Na sexta fase, fez-se a quarta leitura dos resumos, focando a apresentação do 

referencial-teórico, que, de acordo com Severino, indica dentro do resumo o 

desenvolvimento do raciocínio que o trabalho apontará. Sendo assim, neste processo, 

mais um recorte foi necessário, já que 23 trabalhos não continham o determinante 

categórico. O que reduziu de 41 para 18 os trabalhos a serem verificados.  

 

� Sétima fase 

 

Neste momento, foi verificado se o procedimento metodológico estava contido 

nos resumos técnico-científicos, a fim de expor o processo técnico-operacional dos 

trabalhos. Para isso, foi realizada mais uma leitura dos textos. E o critério apontou que 

dos 18 trabalhos, apenas 16 continham as características completas de um resumo, de 

acordo com o referencial teórico utilizado, sendo 13 deles dissertações de mestrado e 

três, teses de doutorado. 

 

É importante explicitar que, com os critérios de seleção utilizados, os anos de 

2006 e 2007 ficaram sem representatividade nesta pesquisa, justamente em razão de os 

textos não apresentarem o resumo completo de acordo com os critérios estabelecidos. 

Outro dado que merece consideração é que, até o término desta pesquisa, os trabalhos 

defendidos no ano de 2010 não haviam sido publicados no Banco de Dados Capes. 
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Outro esclarecimento importante é que todos os 16 textos de resumo recolhidos 

também contêm objeto e natureza, embora ambos não tenham sido critérios de exclusão, 

já que foram identificados em todos os trabalhos a serem analisados. 

 

São eles, ordenados por número, título de trabalho, autor e ano: 

 

Tabela 2: Classificação dos Dezesseis Resumos da Produção Acadêmica por Título 

e Ano de Defesa 

 

Nº 

 

Título 

 

Autor/Ano 

 
01 
 

 

Desenvolvimento do Web Site Educacional sobre 

intervenção de enfermagem: aspiração de 

secreções traqueobrônquicas 

 

 
Regina Célia dos Santos 
Diogo (2001) 

 
02 

 

Mecanismos de edição e auto-edição interacional: 

mal entendido e reparo na interação via e-mail em 

contexto educacional  

 

 
José Antônio Marques 
Pereira (2002) 
 

 
03 

 

Indicadores de qualidade de cursos a distância 

baseados na Internet 

 

 
Sheila Lima de Moura 
(2003) 

 
04 

 

Práticas Pedagógicas com Uso de Ambientes 

Baseado em Website: Uma Possibilidade de Ensino 
 

 
Eliane Maria Balcevicz 
Grotto (2004) 

 
05 

 

Internet na Educação: Reflexões, Realidade e 

Possibilidades 

 

 
Márcia Marquez Paes 
Lemes (2004)  

 
06 

 

Desenvolvimento de um web site educacional sobre 

monitorização hemodinâmica. [Developing an 

educational website of hemodin 

amic monitoring: the use of Swan-Ganz catheter] 

 

 
Simone Mattoso 
Mitushima (2004) 

 
07 

 

A Ética e o Uso da Internet em Educação 
 
Maria do Carmo Alves da 
Silva (2005) 
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08 

 

Educação e Computador: Construindo a Prática 

Pedagógica em uma Perspectiva Construcionista, 

com alunas do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Maringá-PR 

 

 
Marisa Morales Penati 
(2005) 

 
09 

 

Formação de Professores em uma perspectiva 

reflexiva eo uso do Computador no Processo de 

Alfabetização com Alunas do Curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Maringá – PR 

 

 
Mariza Mitsuko Nogai 
(2005) 

10 Simulação baseada na WEB: uma ferramenta ao 

ensino em enfermagem em terapia intensiva. 

[WEB-based simulation: a tool to teach critical 

care nursing] 

 

Sayonara de Fátima Faria 
Barbosa (2005) 

 
11 

 

O Problema da Interação na era da Aprendizagem 

Autônoma: Pressupostos epistemológicos da 

Educação a Distância na perspectiva construtivista 

 

 
Silvestre Novak (2005) 

 
12 

 

Design de e-learning: um espaço em construção 
 
Ana Paula Vieira Peixoto 
Mauro (2008) 

 
13 

 

Educação infantil, computador e internet: uma 

análise de produções acadêmicas 

 

 
Jacqueline Alves Duarte 
Silva (2009) 

 
14 

 

Educação e Informática: Um Estudo sobre o Uso 

de Ambientes Informatizados com Alunos do Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 

do Paraná - Campus de Cornélio Procópio 

 

 
João Coelho Neto (2009) 

 

 
15 

 

Formação de Formadores e Educação Inclusiva: 

análise de uma experiência via internet 

 

 
Josiane Pozzatti Dal-Forno 
(2009) 

 
 16 

 

Relações Midiáticas: do blog a uma (re)leitura da 

Escrita na Construção da Aprendizagem 

 

 
Maria Margareth Pereira 
(2009)  
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� Oitava Fase 

 

Depois da leitura minuciosa desses resumos, no entanto, evidenciou-se mais um 

critério para a classificação das publicações. Devido ao tempo para a conclusão deste 

trabalho, foi preciso focar por área de concentração todos os trabalhos selecionados. 

Dez pesquisas na área da educação, três na saúde (enfermagem), dois na linguística e 

um (01) em design. O ponto de concentração determinou as pesquisas na área da 

educação, dez trabalhos ao todo.  

 

� Nona Fase  

 

Em busca pelas dez pesquisas em educação, a partir do contato telefônico com 

os(as) responsáveis pelas bibliotecas universitárias distribuídas em todo o território 

nacional, outra circunstância determinou mais um critério de seleção: o prazo de 

recebimento dos trabalhos. Portanto, mais uma fase instaurou-se antes da leitura e 

análise da produção.   

 

� Décima Fase  

 

Na décima fase iniciou a busca destes trabalhos em diferentes acervos digitais 

brasileiros e foram encontrados disponíveis seis trabalhos completos, são eles:  

 

Tabela 3: Classificação das Seis Teses e Dissertações por Título e Ano de Defesa 

 

Nº 

 

Título 

 

Autor/Ano 

 
01 

 

A Ética e Uso da Internet em Educação 
 
Maria do Carmo Alves da 
Silva (2005) 

 
02 

 

Formação de Professores em uma Perspectiva 

Reflexiva e o Uso do Computador no Processo de 

Alfabetização com Alunas do Curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Maringá- Paraná 

 

 
Mariza Mitsuko Nogai 
(2005) 

 
03 

 

O problema da Interação na Era da Aprendizagem 

Autônoma-Pressupostos Epistemológicos da 

 
Sylvestre Novak (2005) 
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Educação a Distância na Perspectiva 

Construtivista 

 
 
04 

 

Educação Infantil, Comutador e Internet: Uma 

Análise de Produções Acadêmicas 

 

 
Jaqueline Alves Duarte 
(2009) 

 
05 

 

Educação e Informática: Um Estudo sobre o Uso 

de Ambientes Informatizados com Alunos do Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 

do Paraná – Campos de Cornélio Procópio 

 

 
João Coelho Neto (2009) 

 
06 

 

Formação de Formadores e Educação Inclusiva: 

Análise de uma Experiência via Internet 

 

 
Josiane Pozzatti – Dal 
Forno (2009) 

 

Foi a partir desses critérios que deu-se início ao preenchimento do Formulário de 

Coleta de Dados II (ANEXO IV). 

  

� Décima Primeira Fase  

 

Optou-se por se realizar duas abordagens nesta pesquisa. A primeira, a análise 

quantitativa dos resumos da produção de dissertações e teses sobre o tema internet e 

educação, demonstrando estatisticamente os seguintes dados: ano de defesa, instituição, 

Estado, região, curso, nível de ensino, tipo de pesquisa, campo empírico, formação e 

ensino-aprendizagem. A segunda, a abordagem qualitativa sobre a leitura geral dos seis 

trabalhos completos, de modo a identificar questões sobre os objetivos específicos desta 

pesquisa. 

  

Os dados coletados no banco de teses e dissertações da Capes foram organizados 

nos seguintes critérios: a) número; b) ano de defesa; c) título do trabalho; d) autor; e) 

curso; f) instituição; g) região; h) estado; i) campo empírico; j) nível; k) conteúdo; l) 

resultado; m) formação; n) ensino-aprendizagem; o) tipo de pesquisa; e p) 

procedimento.  

 

Sobre a organização, entendemos que alguns comentários são necessários a 

respeito dos campos usados. Sendo assim, seguem descritos: 
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a) Número: auxilia na quantificação das teses e dissertações coletadas para 

serem analisadas; 

 

b) Ano de Defesa: delimita o período compreendido entre os anos de 2001 e 

201025, considerando-se a primeira década no século XXI e enfatizando-se a 

intenção desta pesquisadora pelos motivos expostos na primeira fase do 

procedimento da pesquisa; 

 

c) Título: a saber, todos os trabalhos selecionados, conforme critérios de 

seleção já descritos, mencionam internet e ou educação em seu título. Porém, 

utilizou-se também a concepção do significado dado por Severino: “a 

proposição portadora da mensagem principal do trabalho que deverá ser 

demonstrada logicamente através do raciocínio”. (Severino, 2006, p.75). 

Aqui, utilizado para identificar as produções acadêmicas, científicas, 

referente ao tema escolhido para a pesquisa. 

 

d) Autor: optou-se por este campo como forma de considerar o sujeito-autor das 

pesquisas realizadas e apresentadas no Banco de Teses e Dissertações da 

Capes, em alusão ao referencial teórico em que o indivíduo é composição 

fundamental da sociedade; 

 

e) Curso: utilizou-se esta delimitação a fim de distinguir quais os campos 

acadêmicos tem interesse no assunto relacionado a esta pesquisa. Por 

exemplo: Educação, Administração, Comunicação, Ciência da Computação, 

entre outras; 

 

f) Instituição: serve para identificar as instituições brasileiras de nível superior 

de ensino que atuam em pesquisas científicas com a respeito do tema; 

 

                                                           
25

 Até o término desta pesquisa, o Banco de Teses e dissertações da Capes não havia divulgado os 

dados.  
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g) Região: identifica e designa as regiões geográficas brasileiras, centro-oeste 

(CO), nordeste (NE), norte (N), sudeste (SE) e sul (S) que desenvolvem 

pesquisas científicas sobre o assunto, já que nesta pesquisa optamos por 

analisar trabalhos em todo o Brasil; 

 

h) Estado: na mostra coletada organiza a verificação dos locais interessados em 

pesquisas relacionadas ao tema identificação nos Estados brasileiros; 

 

i) Campo Empírico: identifica nos resumos coletados na Capes, a 

aplicabilidade das pesquisas científicas realizadas por mestres e doutores 

brasileiros. Nesta pesquisa, utilizamos a seguinte subdivisão: Educação 

Infantil (de 0 a 6 anos), Educação Fundamental (a partir dos oito anos) e 

Ensino Médio (duração mínima de três anos) - conforme definição da 

LDB/96, Graduação (ensino superior: bacharelado, licenciatura e tecnólogo), 

Pós-Graduação (Lato Sensu: especialização e MBA e Stricto Sensu: 

mestrado e doutorado), além das indeterminadas como Outro, Não- 

especificado, Não-aplicável; 

 

j) Nível: a saber, qual o nível acadêmico em que mais se desenvolvem as 

pesquisas, considerando-se mestrado acadêmico, mestrado profissional e 

doutorado;  

 

k) Conteúdo: segundo o dicionário Michaelis Online (2009), é definido como 

assunto, tema matéria de carta, livro etc.; teor, texto; Nesta pesquisa, 

utilizamos o termo descrito para selecionar as informações dos textos 

indicados nos resumos técnicos dos trabalhos científicos a serem analisados. 

Nestes textos estão incluídos o referencial teórico adotado por cada 

pesquisador, sendo que cinco destes indicam seu referencial implicitamente e 

11 explicitamente;  

 

l) Resultado: ainda segundo Michaelis Online (2009), ação ou efeito de 

resultar. O que resultou ou resulta de alguma coisa; consequência, efeito, 

produto; fim, termo. Neste trabalho, o termo foi utilizado como um dos 
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critérios de precisão para observar e constituir uma análise das conclusões 

obtida pelos pesquisadores nas pesquisas selecionadas; 

 

m) Formação: com a leitura dos resumos, foi destacada a categoria de análise 

utilizada nesta pesquisa, que e teve o intuito de identificar, distribuir e 

organizar a aplicação do termo na produção de teses e dissertações. Esse 

critério também subdividiu-se em: a) Formação Docente Inicial (pesquisas 

realizadas na graduação, especificamente em pedagogia); b) Formação 

Docente Continuada (pesquisas que realizadas com professores); c) 

Formação Profissional Inicial (pesquisas realizadas em cursos de ensino 

superior em diversas áreas, exceto pedagogia), d) Formação Profissional 

Continuada (pesquisas realizadas com profissionais de diferentes áreas de 

atuação); além das indeterminadas como: e) Não- Especificado; f) Não-

Aplicável; 

 

n) Ensino-Aprendizagem: o termo cunhado como categoria de análise é 

proveniente da leitura dos resumos, no que se refere à utilização da internet 

na educação. A partir disso, foram selecionadas também as seguintes 

subcategorias: Estratégia de Ensino, Uso pelo Aluno, Uso pelo Professor, 

Educação a Distância (EAD), Desenvolvimento de Sistemas para Educação, 

além das indeterminadas como: Não-Aplicável e Não-Especificado; 

 

o) Tipo de Pesquisa: serve para a identificação da categoria proveniente da 

metodologia cunhada no autor Severino (2006) e auxiliou no agrupamento 

dos resumos desta análise. A estes se deu à seguinte classificação: 

Qualitativa - método de pesquisa e “procedimentos de codificação, 

categorização, inferência e de técnicas como análise categorial, de avaliação, 

de enunciação, de expressão de relações e de discurso” (PEPG EHPS 

PUC/SP); Quantitativa (método de pesquisa social que utiliza técnicas 

estatísticas), Quantitativa_Qualitativa e Não-Especificado; 

 

p) Procedimento: identificou o processo metodológico científico utilizado por 

cada autor dos trabalhos em questão (Severino, 2010), auxiliou o 
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agrupamento dos trabalhos e proporcionou, desta maneira, meios de análise 

para esta pesquisa; 

 

� Décima Segunda Fase: da análise 

 

Foram analisados à luz da Teoria Crítica da Sociedade os recortes dos trabalhos 

em três eixos: 1. O conceito de Educação/Formação nas produções acadêmicas; 2. O 

significado dado à internet; 3. O potencial da internet na educação formal 
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Capítulo III - Interpretação da Leitura dos Dezesseis Resumos de Dissertações e 

Teses  

 

Neste capítulo, faz-se a interpretação da leitura da amostra coletada - 16 resumos 

da produção de Dissertações e Teses brasileiras. Considerando-se os critérios desta 

pesquisa, é significativa a progressão alternada e não contínua da produção brasileira 

entre os anos de 2001 e 2009. A seguir, é apresentada a distribuição dessa produção por 

ano, na forma gráfica, seguida de tabela.   

 

Gráfico 1 e Tabela 4: 

Gráfico 1 – Distribuição dos Resumos da Produção das Teses e Dissertações sobre o 

tema Internet e Educação por Ano de Defesa 

 

 

Tabela 4: Distribuição dos Resumos da Produção das Teses e Dissertações sobre o 

tema Internet e Educação por Ano de Defesa 

 

Ano 

 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Total 

 

Frequência 

 

01 

 

01 

 

01 

 

03 

 

05 

 

0 

 

0 

 

01 

 

04 

 

0 

 

16 

 

Proporção 

 

0,06 

 

0,06 

 

0,06 

 

0,18 

 

0,31 

 

0 

 

0 

 

0,06 

 

0,25 

 

0 

 

1,00 

 

Ano

2001 1

2002 1

2003 1

2004 3

2005 5

2006 0

2007 0

2008 1

2009 4

2010 0
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A partir dos dados contidos no Gráfico 1 e Tabela 4, observa-se que a produção 

acadêmica brasileira acerca do assunto Internet e Educação indica uma alternância, com 

o crescimento significativo no ano de 2005, cinco produções, o que equivale 0,31 do 

total dos resumos da produção coletada. Contudo, os anos de 2009 e 2004 também 

demonstraram expressividade, quatro (0,25) e três (0,18), respectivamente.  

Fazendo a análise em termos relativos, observa-se uma inconstância das 

produções no período descrito. No entanto, os anos de 2001, 2002, 2003 e 2008 

conferem uma representatividade de trabalhos acerca do assunto, com uma produção a 

cada ano, equivalente a 0,06 do total dos dados. Embora modesta tal representatividade, 

isto demonstra que o assunto esteve em discussão nas pesquisas científicas.  

Portanto, apesar da tendência, já assinalada, sobre o assunto estar presente na 

sociedade, verifica-se no último ano do período considerado (2009) uma possível 

retomada da produção acadêmica acerca do tema Internet e Educação, o que poderá ser 

verificado em pesquisas posteriores.  

Conforme as informações obtidas nos resumos, a produção científica foi 

classificada por Instituição. A seguir, é apresentada em gráfico e tabela a distribuição 

desta proporção:       
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Gráfico 2 e Tabela 5: 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos Resumos da Produção  das Teses e Dissertações sobre o 

tema  Internet e Educação por Instituição  

 

 

 É interessante atentar para o número total de Instituições que apareceram como 

propulsoras dos trabalhos selecionados nesta pesquisa, de acordo com os critérios 

estabelecidos e já mencionados. Foram 13 no total, sendo quatro dispostas no Estado de 

São Paulo, três no Rio de Janeiro, duas em Minas Gerias e Rio Grande do Sul e uma 

tanto no Paraná quanto em Goiás.  

Instituição

Cefet-MG 1

PUC-RJ 1

UCP 1

UEM 3

UFG 1

UFMG 1

UFRGS 1

UFSM 1

UFSCar 1

Unifesp 2

Universidade Estácio de Sá 1

Universidade de Taubaté 1

USP 1

 

 

Tabela 5: Distribuição dos Resumos da Produção das Teses e Dissertações sobre o tema 

Internet e Educação por Instituição  

 

Instituição 

de Ensino 

 

Cefet 

MG 

 

PUC 

RJ 

 

UCP 

 

UEM 

 

UFG 

 

UFMG 

 

UFRGS 

 

UFSM 

 

UFSCar 

 

Unifesp 

 

Estácio 

de Sá 

 

Univ. 

de 

Taubaté 

 

USP 

 

Total 

 

 

Frequência 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

03 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

16 

 

Proporção 0,06 0,06 

 

0,06 0,18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,06 0,06 0,06 1,00 
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Verifica-se que as Instituições que mais contribuíram para a investigação acerca 

do assunto são a Universidade Estadual do Maringá (UEM) e a Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp). Conforme Gráfico 2 e a Tabela 5, a UEM teve no total da 

produção coletada uma participação importante de 0,18 (três produções) e a Unifesp de 

0,12  (duas produções) do total de dados. 

 Os 16 resumos de dissertações e teses identificadas para esta Pesquisa foram 

produzidos por todo território nacional. Porém, pode-se dizer que a maior parte da 

produção está concentrada no chamado eixo Centro-Sul26, mais precisamente na Região 

do Sudeste (0,62) e Sul (0,31), conforme Tabela 7 e Gráfico 4. Liderando a quantidade 

de produções estão os Estados de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e Paraná. 

Juntos, somados, segundo Tabela 6 e Gráfico 3, os três Estados concentram 

proporcionalmente 0,68 (11 trabalhos) do total da mostra da produção acadêmica sobre 

Internet e Educação. Assim, parece lógico que qualquer aprofundamento que se faça 

nesta produção, numa pesquisa em nível de mestrado, deve levar em conta este dado. 

De acordo com a Tabela 6 e Gráfico 3, que contém a distribuição por Estado da 

produção sobre a Internet e Educação, constata-se que os dois principais Estados 

produtores possuem mais de uma instituição e, talvez por isso, o número expressivo de 

trabalhos. O mesmo raciocínio pode ser feito em relação à distribuição por região do 

país. A Tabela 7 e Gráfico 4, contêm a distribuição por região geográfica da produção 

dos resumos, equivalente a 0,93 do total dos dados está concentrada nas duas regiões 

onde estão localizadas as instituições com maior número de estudos sobre o assunto, Sul 

e Sudeste. Observando os Gráficos 2, 3 e 4 e Tabelas 5, 6 e 7, pode-se, ainda, destacar 

alguns dados significativos: o Estado do Paraná, embora tenha uma modesta 

representação por Instituição (uma apenas), concentra três trabalhos acerca do assunto.     

 

 

 

                                                           
26

 A região é considerada a economia mais diversificada e dinâmica do País, produz a maior parte do PIB 

(Produto Interno Bruto) brasileiro. Concentra a maior parte da população nacional. Abrange os Estados 

da região Sul e Sudeste brasileiros (com exceção do Norte de Minas Gerais), além dos Estados de Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Sul do Tocantins e do Mato Grosso e Distrito Federal.   
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Segue Gráfico 3 e Tabela 6: 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Estado 

 

 

 

Tabela 6 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o tema 

Internet e Educação por Estado 

Estado 

 

Goiás 

 

Minas 

Gerais 

 

Paraná 

 

Rio de 

Janeiro 

Rio Grande 

do Sul 

São Paulo Total 

 

Frequência 

 

01 

 

02 

 

03 

 

03 

 

02 

 

05 

 

16 

 

Proporção 

 

0,06 

 

0,12 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,12 

 

0,31 

 

1,00 
 

 

 

 

 

 

 

Estado

Goiás 1

Minas Gerais 2

Paraná 3

Rio de Janeiro 3

Rio Grande do Sul 2

São Paulo 5
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Segue Gráfico 4 e Tabela 7: 

Gráfico 4 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Região 

 

 

 

Tabela 7 - Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o tema 

Internet e Educação por Região 

 

Região 

 

 

CO 

 

NE 

 

N 

 

SE 

 

S 

 

Total 

 

Frequência 

 

1 

 

0 

 

0 

 

10 

 

 

5 

 

16 

 

Proporção 

 

0,06 

 

0 

 

0 

 

0,62 

 

0,31 

 

1,00 
 

 

 Observando o Gráfico 5 e Tabela 8, verifica-se uma maior incidência da 

produção acadêmica nas áreas de educação e enfermagem. Considerando-se o total de 

16 resumos de teses e dissertações, concentram-se dez (0,62) trabalhos nas áreas da 

educação, incluindo educação tecnológica, e três (0,18) na área de enfermagem. Do 

total, 13 (0,81) correspondem a dissertações de mestrado e três (0,18) a teses de 

doutorado, conforme pode ser verificado a seguir: 

 

 

 

 

Região

CO 1

NE 0

N 0

SE 10

S 5
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Gráfico 5 e Tabela 8:  

Gráfico 5 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o tema 

Internet e Educação por Curso 

 

 

 

Tabela 8 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Curso 

 

Curso 

 

Design 

 

Educação 

 

Educação  

Tecnológica 

 

Enfermagem 

 

Estudos  

Linguísticos 

 

Linguística 

Aplicada 

 

 

Total 

 

Frequência 

 

1 

 

9 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

16 

 

Proporção 

 

0,06 

 

0,56 

 

0,06 

 

0,18 

 

0,06 

 

0,06 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso

Design 1

Educação 9

Educação Tecnológica 1

Enfermagem 3

Estudos Linguísticos 1

Linguística Aplicada 1
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Gráfico 6 e Tabela 9: 

Gráfico 6 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o tema 

Internet e Educação por Nível de Ensino 

 

 

 

Tabela 9 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Nível de Ensino 

 

Nível 

 

 

Mestrado 

 

Doutorado 

 

Frequencia 

 

13 

 

3 

 

Proporção 

 

0,81 

 

0,18 

 

 

Sendo assim, pode-se observar na mostra coletada, o dado significativo, sobre a 

maior incidência na produção de mestrado.  

Sobre o tipo de método de produção verificado nos resumos coletados para esta 

inquirição, verifica-se uma relevante tendência às pesquisas qualitativa-quantitativa -11 

do total de 16 (0,68), enquanto o restante, cinco (0,31), apresenta-se com o método de 

pesquisa qualitativa, conforme verifica-se em Gráfico 7 e Tabela 10 descrita a seguir.       

 

 

Nível

Mestrado 13

Doutorado 3
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Gráfico 7 e Tabela 10: 

Gráfico 7 – Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Tipo de Pesquisa 

 

 

 

Tabela 10: Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses 

sobre o tema Internet e Educação por Tipo de Pesquisa 

 

Tipo de Pesquisa 

 

Qualitativa 

 

Quantitativa 

 

Qualitativa_Quantitativa 

 

Total 

 

Frequência 

 

5 

 

0 

 

11 

 

16 

 

Proporção 

 

0,31 

 

0 

 

0,68 

 

1,00 

 

Os dados coletados na amostra dos resumos selecionados também demonstram o 

campo empírico destas pesquisas. Para esta análise, dividiu-se as seguintes 

subcategorias: a) Ensino Infantil; b) Ensino Fundamental; c) Ensino Médio; d) 

Graduação; e) Pós-Graduação; f) Outro; g) Não Especificado; h) Não-Aplicável. Dos 16 

resumos representados no Gráfico 8 e Tabela 11, as subcategorias “Outro” e 

“Graduação” evidenciam concomitantemente cinco trabalhos, proporcionalmente 0,31 

cada um. Continuando a verificar esta representação, quatro (0,25) equivalem à 

subcategoria “Não Especificado”. A considerar todos os campos descritos, vale salientar 

que as subcategorias “Ensino Fundamental” e “Ensino Médio” não obtiveram expressão 

dentre a aplicação das pesquisas descritas nos resumos selecionados, conforme verifica-

se abaixo: 

Tipo de Pesquisa

Qualitativa 5

Quantitativa 0

Qualitativa_Quantitativa 11
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Gráfico 8 e Tabela 11:  

Gráfico 8: Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Campo Empírico 

 

 

 

Tabela 11: Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Campo Empírico 

 

Campo 

Empírico 

 

 

Ensino 

Infantil 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino 

Médio 

 

Graduação 

 

Pós-

Graduação 

 

Outro 

 

Não-

Especificado 

 

Não 

Aplicável 

 

Total 

 

Frequência 

 

01 

 

0 

 

0 

 

05 

 

01 

 

05 

 

04 

 

0 

 

16 

 

Proporção 

 

0,06 

 

0 

 

0 

 

0,31 

 

0,06 

 

0,31 

 

0,25 

 

0 

 

1,00 

 

 O critério Formação também foi classificado nesta pesquisa nos seguintes 

subgrupos: a) Formação Docente Inicial; b) Formação Docente Continuada; c) 

Profissional Inicial; d) Profissional Continuada; e) Não-Especificada; e f) Não-

Aplicável. Para a análise relativa dos dados representados no Gráfico 9 e Tabela 12, 

destacam-se do total de 16 resumos quatro trabalhos no subgrupo “Não-especificado”. 

Isso equivale proporcionalmente a 0,25 da amostra. Dando continuidade, a verificação 

indica três trabalhos (0,18) representados nos subgrupos “Formação Docente 

Campo Empírico

Ensino Infantil 1

Ensino Fundamental 0

Ensino Médio 0

Graduação 5

Pós-Graduação 1

Outro 5

Não Específicado 4

Não-aplicável 0
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Continuada” e “Profissional Inicial”. O restante dos trabalhos foi distribuído nos 

subgrupos “Formação Docente Inicial”, “Profissional Continuada” e “Não-Aplicável”, 

cada um representado por dois (0,12) resumos de produções, conforme verifica-se a 

seguir:  

Gráfico 9 e Tabela 12:  

Gráfico 9: Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Formação 

 

 

Tabela 12: Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Formação 

 

Formação 

 

 

Formação 

Docente 

Inicial 

 

 

Formação 

Docente 

Continuada 

 

 

Profissional 

Inicial 

 

 

Profissional 

Continuada 

 

 

Não-

Especificado 

 

 

Não-

Aplicável 

 

 

Total 

 

Frequência 

 

 

02 

 

03 

 

03 

 

02 

 

04 

 

02 

 

16 

Proporção 0,12 0,18 0,18 0,12 0,25 0,12 1,00 

 

Portanto, é interessante atentar ao dado sobre a não especificação da categoria 

Formação nos resumos acerca de Internet e Educação: quatro resumos equivalentes a 

0,25 do total de 16. Entretanto, também são significativos os dados representados nos 

subgrupos “Formação Docente Continuada” e “Profissional Inicial”, ambos com três 

trabalhos (0,18), pois o primeiro indica a existência do interesse da inclusão de debates 

Formação

Formação Docente Inicial 2

Formação Docente Continuada 3

Profissional Inicial 3

Profissional Continuada 2

Não-Especificado 4

Não-Aplicável 2
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acerca do tema - o discurso é o intuito de complementar a formação dos professores 

brasileiros. O segundo subgrupo evidencia a atenção acerca do assunto na formação 

profissional dos indivíduos, ou seja, na graduação, o que demonstra concomitância com 

o dado já verificado na Tabela 11 e Gráfico 8, referente ao Campo Empírico, 

evidenciando mais pesquisas aplicadas na graduação. 

Outra categoria de análise destacada nos resumos selecionados nesta pesquisa 

foi Ensino-Aprendizagem, dividida em seis outras subcategorias. Destas, o Gráfico 10 e 

Tabela 13 indicam que, do total dos 16 resumos, mais da metade dos resumos (13) 

trabalham o assunto Internet e Educação como Estratégia de Ensino, equivalente à 

frequência de 81,3, conforme verifica-se no Gráfico 10 e Tabela 13 abaixo. 

 

Gráfico 10 e Tabela 13:  

Gráfico 10 - Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o tema 

Internet e Educação por Ensino-Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

Ensino-Aprendizagem

Estratégia de Ensino 13

Uso pelo Aluno 0

Uso pelo Professor 3

Desenvolvimento de Sistemas 0

EAD 3

Outro 2
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Tabela 13 - Distribuição dos Resumos da Produção de Dissertações e Teses sobre o 

tema Internet e Educação por Ensino-Aprendizagem 

 

Ensino-

Aprendizagem 

 

Estratégia 

de Ensino 

 

Uso 

pelo 

Aluno 

 

Uso pelo 

Professor 

 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

 

EAD 

 

Outro 

 

Total 

 

Frequência 

 

13 

 

0 

 

03 

 

0 

 

03 

 

02 

 

16 

 

Proporção 

 

0,81 

 

0 

 

0,18 

 

0 

 

0,18 

 

0,12 

 

1,00 

 

Numa análise relativa, considerou-se a concepção da palavra estratégia, segundo 

o dicionário Houaiss: 

 “1. arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas e morais 

implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou 

comunidade de nações; 2. parte da arte militar que trata das operações e movimentos de 

exército, até chegar, em condições vantajosas, à presença do inimigo; 3. arte de aplicar 

com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que 

porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos 4.  ardil 

engenhoso; estratagema, subterfúgio” (Houaiss, 2010, p.1261). Fazer direito a citação 

 Percebe-se  “(...) o caráter irracional da racionalidade estabelecida” (Marcuse, 

1979, p.211), incutida na sociedade contemporânea. Embora a citação se faça na escrita 

de Marcuse, a questão é muito bem apontada pelos teóricos frankfurtianos quando 

escrevem a respeito da absorção social de uma tolerância do negativo pelo positivo, ou 

seja, existe uma predisposição pelo pensamento positivista, este por sua vez age em 

determinante oposição ao princípio de racionalidade. No caso do dado desta pesquisa, 

quando se pressupõe o uso de uma estratégia tecnológica, em consonância com os 

mesmos atributos também inseridos na arte militar para a educação, fica evidente o 

duplo sentido de uma intenção mantenedora da ordem. Marcuse (1979) esclarece essa 

existência pré-condicionada a partir da tolerância estabelecida pelo poder da 

racionalidade tecnológica que, tendo seu caráter transformado historicamente, admitiu 
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eficazmente “a loucura econômica e política” (Marcuse, 1979). Para tal transformação, 

observa-se, portanto, o poder tecnológico em sua relação com o poder econômico. 

Vale observar que a questão que se coloca não pretende ir em oposição direta à 

estratégia de ensino, mas sim destacar que antes de ser “estratégia”, trata-se de 

“educação” e, como tal, suscetível aos dilemas que permeiam a problemática sobre a 

qualidade da ação educativa. O que buscamos caminha na perspectiva de uma educação 

que se sabe dialética e transformadora e, portanto, inverter a lógica configurada seria a 

legítima busca sobre a reflexão do próprio processo histórico. 
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Capítulo IV – Interpretação Geral da Leitura das Seis Dissertações e Teses 

Completas  

  

 De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), o termo 

“analisar” é: “1 - fazer análise de; separar (um todo) em seus elementos ou partes 

componentes; 2 - investigar, examinar minuciosamente; esquadrinhar, dissecar; 3 - 

submeter à crítica; criticar, comentar”. Essas definições formam o sentido que 

pretendemos dar à análise da relação entre Educação e Internet verificada nas 

produções.         

Após a primeira leitura dos trabalhos completos, por entender que os aspectos a 

serem pesquisados estavam diluídos ao longo da escrita da produção acadêmica, sendo 

uma (01) tese e cinco dissertações de mestrado, optamos por realizar a segunda leitura 

com a intenção de interpretar qualitativamente o discurso vigente a respeito de 

educação, internet e potencial da internet na educação nesta mostra coletada. Para isso, 

foi relacionado cada objetivo específico descrito nesta pesquisa com os dados obtidos 

na leitura dos seis trabalhos.  

Antes de dar continuidade, faz-se necessário esclarecer ao leitor sobre a observação 

geral referente aos termos destacados: educação e internet. Na medida em que nos 

propomos a compreendê-los e destacá-los dos trabalhos a partir da leitura dos textos, em 

diversos momentos, deparamo-nos com compreensões exíguas acerca destes, isto é, 

nem sempre os termos apareceram em menções precisas, mas sim intrínsecas. 

Ao optarmos por este caminho, assumimos alguns riscos, sendo que o mais crítico  é 

o de capturar na interpretação dos autores da produção a concepção dos termos 

referidos. Assim, ao iniciarmos a tarefa, não tínhamos nenhuma garantia de que a 

seleção poderia favorecer uma discussão profícua sobre o assunto.  

Basicamente, nossa proposta de estudo dependia de condições objetivas para a 

análise. Dessa forma, aprofundando a leitura, sobressaíram-se dados positivamente 

surpreendentes e a seleção revelou-se acertada.  
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Outro ponto importante de destaque é saber que na maioria dos trabalhos lidos a 

Internet foi utilizada em algum momento da pesquisa, seja para coleta de dados, para a 

experiência ou para a comunicação entre os participantes.  

Interessante também é o fato de que todas as produções lidas curiosamente 

pressupõem  que a sociedade contemporânea seja uma ‘sociedade do conhecimento’. E 

aqui, claro, vale ressaltar o nosso ponto de vista que não dialoga com o pressuposto.      

Para tanto, poderíamos resolver tal questão dizendo entender ‘sociedade’ por um 

conjunto de homens, com grupos de diversos significados. Mas, assim como nosso 

referencial teórico, entendemos sociedade como: 

 

“uma espécie de contextura formada entre todos os 
homens e na qual uns dependem dos outros, sem 
exceção; na qual o todo só pode subsistir em virtude da 
unidade das funções assumidas pelos co-participantes, a 
cada um dos quais se atribui, em princípio, uma tarefa 
funcional” (Horkheimeir e Adorno, 1978, p. 25). 

 

Ou seja, onde todos os indivíduos estão condicionados por sua participação no 

contexto geral. Em outras palavras, o conceito de sociedade é o que define as relações 

entre os elementos e não seus elementos em si. 

Sendo assim, pondera-se sobre o termo ‘sociedade do conhecimento’ utilizado na 

maioria dos textos da produção - se não em todas - e faz-se questão de recordar o 

recente fato ocorrido, que repercutiu mundialmente, constatando o paradoxo social 

anunciado: o caso do fundador do WikiLeaks27, censurado por manter o site que preza 

pela informação. Esse caso serve apenas para ilustrar a contradição existente nesta ideia 

                                                           
27

 Organização transnacional, sediada na Suécia, sem fins lucrativos, que realiza em seu site publicações, 

geralmente confidenciais, vazadas de governos ou empresas. As fontes mantêm-se anônimas. O site foi 

construído com base em vários pacotes de software, incluindo MediaWiki (ferramenta para 

administração de sites colaborativos). Apesar do seu nome, não é considerado um site wiki – conjunto 

de páginas na internet que qualquer pessoa pode aprimorar e editar em conformidade com os 

documentos colaborativo, pois leitores que não têm as permissões adequadas não podem editar o seu 

conteúdo. 
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de uma ‘sociedade do conhecimento’, evidenciando que há uma sociedade da 

informação, porém não do conhecimento. 

Voltando à nossa análise, justamente porque as produções selecionadas são da área 

da educação é que foi possível verificar o conceito e as categorias de análise em cada 

tese e dissertação pesquisada, conforme verifica-se a seguir: 

1. O conceito de educação nas produções acadêmicas 
 

 
“O conceito moderno da Educação é aquele que valoriza 
a formação do cidadão, o que deve ser objetivo do 
processo de ensino-aprendizagem, como nos lembra 
Paulo Freire: ‘Não haveria exercício ético-democrático, 
nem sequer se poderia falar em respeito do educador ao 
pensamento diferente do educando se a educação fosse 
neutra – vale dizer, se não houvesse ideologias, política, 
classes sociais’” (Freire apud Silva, 2005, p.18).  

 

No que infere tal sugestão de Silva (2005), ao chamar a atenção para o trecho de 

Freire sobre o pressuposto de que a educação não é neutra.  Para Adorno, a 

semiformação28, que se constituiu num processo sistemático imposto por mecanismos 

das relações político-econômicas determinadas e que contribui para a formação social 

relacionada à adequação, deve ser superada: 

 

 “(...) O ininterrupto palavrório da cultura soa como 
algo alheio ao mundo e ideológico em face da tendência à 
sua liquidação, que se manifesta objetivamente e 
extrapola as fronteiras dos sistemas políticos, além disso, 
não cabe elevar a cultura in abstracto a uma norma nem a 
um assim chamado valor, pois os protestos de teor 
semelhante – devido justamente à sua enorme arrogância 
– cortam as relações de todo o cultural com a busca de 
uma vida digna de seres humanos e contribuem para 
aquela neutralização do espírito que, por sua vez aniquila 
a formação cultural” (Adorno, 1996, p. 400). 

 

A citação de Silva (2005) a respeito da “Educação” observa que essa educação não 

se constitui propriamente como transformação, mas sim como integração e como o 

                                                           
28

 Na tradução do texto Teoria da Semicultura, escrito por Adorno (1996) e utilizado nesta pesquisa, 

Bildung é indicado como formação cultural, embora o termo também seja utilizado ao mesmo tempo 

como cultura. 
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nosso referencial teórico salienta: “no entanto, como a integração é ideologia, é também 

– por ser ideologia – frágil, desmoronável” (Adorno, 1996, p. 391). 

 

Para Adorno (1996), a formação tem como condição a autonomia e a liberdade e é 

por essência contraditória se considerada como finalidade, pois o que é exclusivamente 

intrínseco não pode ser medido apenas por sua objetividade.  

 

Nota-se também no trabalho de Silva (2005) que há apenas uma citação sobre 

Educação. Inclusive, faz-se necessário ressaltar que foi laborioso auferir uma definição 

específica para responder ao questionamento desta pesquisa.  

 

Nogai (2005), outra pesquisadora selecionada para a discussão, indica educação a 

partir do seguinte pensamento:  

 

“(...) Pressupõe-se que a estrutura cognitiva do 
sujeito está configurada por uma rede de esquemas de 
conhecimento. Estes esquemas se definem como 
representações que uma pessoa possui, num dado 
momento de sua existência, sobre algum objeto de 
conhecimento” (Nogai, 2005, p. 27). 

 

Respaldada por uma extensa literatura enfatizada por uma abordagem em que a 

educação acontece a partir de uma espiral de conhecimento, Nogai afirma que a 

prontidão para a educação é, em algum momento, inerente ao sujeito e, portanto, é um 

provável elemento de interação. 

 

Num trecho retirado do trabalho da autora, percebe-se a complementação entre a 

afirmação atual e a anterior, conforme verificamos a seguir: 

  

“A educação, por ser entendida como fenômeno 
social é influenciada pelas condições da sociedade. Sendo 
assim, a educação possui um espaço especial que é a 
escola e por sua natureza, não apresenta condições de 
auto-suficiência e independência (SAMPAIO & LEITE, 
1999)” (Nogai, 2005, p.25).  

 

Com estas duas citações, temos as influências dos aspectos social e individual para o 

processo educacional.  Pelo aporte de nosso referencial teórico, nota-se, portanto, a 
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apreensão do espírito na formação social, que cada vez mais, na sociedade 

contemporânea, nega ao indivíduo o desígnio da formação:  

 

“A formação era tida como condição implícita a 
uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, 
mais lúcido o todo. Contraditoriamente, no entanto, sua 
relação com uma práxis ulterior apresentou-se como 
degradação a algo heterônomo, como percepção de 
vantagens de uma irresolvida bellum omnium contra 

omnes” (Adorno 1996, p. 390).  
  

Na opinião do filósofo alemão, o fato de a formação ter se afastado do seu 

objetivo essencial sustenta a forma social dominante, dando continuidade ordenada à 

propagação da semiformação. “Por outro lado, nos casos em que a cultura foi entendida 

como conformar-se à vida real, ela destacou unilateralmente o momento da adaptação, e 

impediu assim que os homens se educassem uns aos outros” (Adorno, 1996, p. 389). 

 

 O pensamento do pesquisador Coelho Neto destaca: “Educação é a ação ou efeito 

de educar e desenvolver a capacidade humana de integração social” (Coelho Neto, 

2009, p.18). 

  

Sendo assim, para poder refutar o trecho destacado de Coelho Neto (2009) pela 

perspectiva dos teóricos frakfurtianos que pensam a potencialidade para a educação 

como auto-reflexão. De acordo com Adorno em seu texto Teoria da Semicultura 

(1996), ao explicar a conjectura da integração, deve-se levar em conta os mecanismos 

de mercado. Este fator neutralizante que leva aos limites objetivamente fixados da 

formação cultural foi instituído sob uma ideologia determinada ao longo do último 

século, ou seja, pelo processo histórico. O autor, ao referir-se sobre a integração, atenta 

para a congruência desta lógica suplantada à consciência do indivíduo e afirma: 

 

“E, no entanto, também subjetivamente aparecem 
ambas as coisas: o véu da integração, principalmente nas 
categorias de consumo, e a persistente dicotomia onde 
quer que os sujeitos se deparem com antagonismos de 
interesses fortemente estabelecidos” (Adorno, 1996, p. 
391). 
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A pesquisadora Silva (2009) também acorda com a integração da educação, mas 

enfatiza a atenção que se deve ter sobre os meios:  

 

“A educação formal precisa dos programas 
televisivos e computacionais para vincular-se à vida 
cotidiana dos estudantes e habilitá-los para o futuro, mas 
é preciso ficar bem claro que nem o controle remoto, nem 
o mouse organizam a diversidade cultural ou 
desenvolvem opções de vida inteligente” (Silva, 2009, p. 
39).   

 

Salienta-se, sobretudo, a dinâmica desta estrutura social, que impossibilita a 

experiência dos conteúdos formativos por sua própria condição de produção material, 

isto é, de acordo com o pensamento de Adorno, “o que estimula a formação acaba por 

contrair-lhe os nervos vitais” (Adorno, 1996, p. 391). 

 

Da mesma forma, pondera-se o diagnóstico evidenciado pelo frankfurtiano sobre 

os sintomas do colapso da formação cultural. Em outras palavras, num contexto 

definido pelo sistema capitalista, a semiformação é responsável também pela 

manutenção da  ideologia. Numa época de universalização da informação, estabelece-se 

a tensão sobre a formação. Como verificamos no trecho de Silva (2009), tal tensão 

parece não se esgotar, nem com o sistema, nem com os métodos de educação, o que 

novamente pressupõe a dicotomia social.  

 

O pensamento da teoria frankfurtiana reflete inclusive sobre uma espécie de 

espírito objetivo negativo, esta forma dominante de consciência se manifesta justamente 

no que tange hoje à formação. Isto é, o fato indica a heteronomia descrita por Adorno 

“apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde” (Adorno, 1996, p. 388).  

 

Sobre formação, Dal-Forno (2009), outra pesquisadora selecionada para a discussão 

escreve: 

“Formação: é um processo contínuo, sistemático, 
organizado e permanente de desenvolvimento pessoal e 
profissional que permite um movimento de construção e 
reconstrução de conhecimentos e competências 
profissionais. Possibilita uma melhor compreensão e 
aprimoramento dos procedimentos utilizados, para um 
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melhor desempenho e resultado do trabalho” (Dal-Forno, 
2009, p.94). 

 

De acordo com a autora, novamente advertimos o discurso integrador que supõe 

uma educação eficiente que desenvolva o profissional e o pessoal, permitindo o 

movimento organizado. Outrossim, é justamente em conformidade com a vontade de se 

organizar que está a problemática do ideal de formação, o que significa que o sujeito se 

submete ao princípio de dominação e, consequentemente, à adaptação, conforme 

Adorno pronuncia com clareza quando infere sobre a “superioridade objetiva do 

princípio da dominação” (1996) que mantém e adapta progressivamente esta sociedade.   

 

Em seu pensamento, Dal-Forno (2009) discute  o desempenho, este, previsto dentro 

de uma estrutura comum racionalizada, que também é discutido por outro teórico 

frankfurtiano Marcuse (1999). O teórico discorre sobre esse objeto de coordenação e 

organização enfatizado na racionalidade tecnológica. Para ele, o desempenho é 

motivado por padrões que dizem respeito às tarefas e funções predeterminadas, 

decorrentes da representação da racionalidade pelo poder social e político que pretende 

um indivíduo adaptativo como o seu melhor.   

 

É importante destacar, neste caso, que o trabalho parece ser entendido como 

fundamental para a formação dos indivíduos. Porém, não se destaca qual é o tipo de 

‘trabalho’. Marcuse (1999) adverte sobre esta demanda profissional que empenha a 

padronização a partir do treinamento habilidoso dos vários tipos de capacidades em 

determinação para atingir os fins de instrumentalidade que perpetuam a existência do 

indivíduo predeterminado nesta sociedade. 

 

A reflexão de outro pesquisador, Novak (2005), recai sobre o indivíduo no processo 

educativo: “... Não se pode falar de uma educação pronta de antemão, mas em um 

processo que é cada vez mais novo e sempre renovado, e que nunca é o mesmo, pois 

depende essencialmente do educando...” (Novak, 2005, p. 18). Antes de tudo é 

necessário entender que não se pode cunhar o conceito de indivíduo como um “conceito 

idealista da subjetividade” (Horkheimer e Adorno, 1978, p.46). Portanto, ao se focar o 

indivíduo é também preciso considerar que este, por usa vez, aquele que não pode ser 
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indivisível, isto é, a pessoa antes de ter consciência de si representa o seu papel como 

semelhante de outros e, por conseguinte, uma “categoria social” (1978). 

 

Outro ponto fundamental a ser considerado por nosso referencial teórico é a 

relação existente entre indivíduo, sociedade e natureza. Apesar de não haver uma 

fórmula para esta existência, é preciso presumi-la ao considerar o homem como um ser 

social e com papeis definidos. Novak (2005) aponta uma mudança na ordem da 

educação como observamos a seguir:  

 

 “A transposição de uma educação, onde as ações 
de ensino-aprendizagem dependem da presença física do 
professor, em sala de aula, para um processo mediado 
pelas tecnologias, em ambientes virtuais, revoluciona o 
papel da escola, do professor, e da própria visão que se 
tem do ensino” (Novak, 2005, p.30).    

 
 

É essencial apurar a qual dinâmica tal transposição vai submeter o indivíduo na 

educação, pois, para entender as transformações da educação contemporânea, é preciso 

compreender antes de tudo a interação entre indivíduo e sociedade. Esta dicotomia é 

prescrita socialmente ao mesmo tempo em que estimula o indivíduo, afastando-o de seu 

envolvimento social. 
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2. O significado dado à internet 

  

 O indivíduo quando colocado diante de algo novo tem a necessidade de alcançar 

e situar a novidade. É procurando encontrar um sentido para esta necessidade que 

refletimos sobre a ambiguidade estabelecida nesta ordem racional, pressuposta pela 

cultura. O que se verifica atualmente na sociedade global é que tal ordem entremeia 

uma funcionalidade social em prol do desenvolvimento e esta articulação abrange com 

inteligência a tecnologia. Para a discussão, antes de tudo, é fundamental supor a 

dicotomia presente na tecnologia, que pode tanto promover a adaptação quanto a 

autonomia.  

 

Diante deste contexto, à luz da teoria crítica da sociedade, a partir daqui será 

feita a análise do significado dado à internet na produção acadêmica selecionada.  

 

Para  começar, vale informar ao leitor que a apresentação desta análise se dará 

em conformidade com a organização já desenvolvida no último item, ou seja, utilizando 

para a apresentação dos autores a sequência da análise já estabelecida anteriormente. 

 

Do trabalho de Silva (2005), apreende-se o seguinte trecho acerca do tema: “A 

Internet permite uma interação entre as pessoas do mundo todo e uma troca de 

pensamentos e idéias dentro dos quais nossa formação cultural está implicitamente 

contida” (Silva, 2005, p. 27).  Neste trecho, percebe-se a ênfase dada pela autora à 

amplitude possibilitada pela internet. 

 

Além disso, para Silva, a internet é um “novo espaço social, livre, sem normas, 

ou convenções estabelecidas, ao qual podem se aplicar idéias da Ética Discursiva, 

obtidas por consenso” (Silva, 2005, p. 28).   

 

Depreende-se, portanto, um aparente fascínio pelo alcance e força da internet. 

Contudo, ressalta-se, o conceito analisado e descrito por Marcuse sobre a ideologia da 

racionalidade tecnológica presente em nossa sociedade. Esta ideologia refere-se às 

possibilidades que firmam capacidades. Porém, há de se ter cautela, pois, por ser 
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ideologia, perde-se a independência. Em outras palavras, o que poderia ser a 

transformação, limita-se à preservação do existente social, isto é, o status quo. 

 

Este entusiasmo, concedido à internet e verificado no texto de Silva (2005), é 

passível, portanto, de reflexão. Sobre o assunto, a teoria crítica expõe minuciosamente o 

percalço a que a sociedade se coloca ao estabelecer uma cultura que acaba por atender à 

uma função ideológica. De acordo com o pensamento dos autores frankfurtianos, essa 

ideologia vigente na sociedade, que estabelece uma força à tecnologia, torna-se 

fetichista.  

 

Entretanto, focalizar certos aspectos embutidos no discurso de uma cultura que 

cinge com eficácia faz-se necessário. A cultura  torna a internet uma mídia influente na 

sociedade contemporânea e enaltece a intermediação entre as relações sociais, pessoais 

e institucionais, conforme é observado no trabalho de Silva (2005). 

 

 Verifica-se também esta exaltação à tecnologia no discurso de Nogai (2005): “A 

Internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos pela novidade e pelas 

possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece” (Nogai, 2005, p.100). 

 

A esta demonstração observa-se claramente o fetichismo tecnológico a que 

Marcuse descreve: “O cerne de verdade dessas idéias exige uma vigorosa denúncia da 

mistificação que elas expressam” (Marcuse, 1979, p. 217). Para o autor, a grande 

problemática da tecnologia é que esta é dependente a todo tempo “de fins outros que 

não os tecnológicos” (Marcuse, 1979, p. 217). É nessa perspectiva que, segundo os 

autores da Escola de Frankfurt, quanto mais a racionalidade tecnológica liberta suas 

características exploradoras em nome da determinação social, mais ela se torna 

dependente da direção político-econômica.  

 

Essa engenhosa disposição para fazer funcionar a força inerente da tecnologia 

pretende um indivíduo adaptativo. Entretanto, essa condição impossibilita a consciência 

individual porque ela é substituída por uma consciência social. Dessa maneira, a 

sociedade estabelecida torna-se dependente quando não vai ao encontro dos interesses 

individuais. 
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Sobre o aspecto do vigor da tecnologia, observa-se o seguinte pensamento no 

texto de Nogai (2005):  

 
“Hoje, esse poder está na teia de relações em que se 
encontra o conjunto de informações e conhecimentos 
disponíveis. Transfere-se o poder da força bruta para o 
intelecto, compreendendo o ser humano com um ser 
cheio de relações ou de conhecimento” (Nogai, 2005, p. 
21). 

 

 Em conformidade com o pensamento de nosso referencial teórico, a crença de 

que os problemas sociais serão resolvidos e os indivíduos despertados unicamente com 

o desenvolvimento tecnológico, não passa de ilusão.  

 

Ao considerar o movimento de domínio, percebe-se também a inconsistência do 

desenvolvimento para o adiantamento cultural gradativo da humanidade. Apesar do 

novo discurso, se as relações de produção permanecem as mesmas, a dominação social 

também será mantida. Sobressai-se novamente esta ideologia que em substituição da 

realização dos valores humanos, adapta-se eficientemente à realidade estabelecida. 

 

Outra evidencia deste pensamento pode ser representada quando por uma forma 

de ajuste à estrutura social. Observa-se, sobretudo, o viés econômico advindo no 

discurso vigente. 

 

 “O deslumbramento acontece na primeira etapa, diante 
de tantas possibilidades que a Internet oferece. A sedução 
que ocorre na navegação, ao descobrir coisas novas, é 
mais difícil de analisá-las, compará-las, fazendo uma 
separação entre o essencial e o acidental, colocando as 
idéias segundo uma ordem hierárquica, assinalando 
coincidências e divergências. Desta forma, isso reforça 
uma atitude consumistas dos jovens frente à cultura da 
produção audiovisual” (Nogai, 2005, p.101).        

 

Note-se na frase de Nogai (2005) sobre “o impulso consumista dos jovens frente 

à cultura da produção audiovisual” a cristalização dos indivíduos e, consequentemente, 

das instituições. A transposição da ação social para o ‘outro’ ambiente, a internet faz-se 

similar por certo aspecto à racionalidade tecnológica, isto é, estabelece o padrão que 
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assegura o controle estratificado. Em outras palavras, a instauração do poder 

tecnológico continua assegurando a reprodução dos aspectos objetivos da sociedade na 

formação do indivíduo  

 

Na compreensão do que é internet descrita por outro autor, Coelho Neto (2009), a 

determinação da tecnologia não é encoberta: 

 

“Assim, abordou-se aqui a história da Internet, a qual 
inicialmente foi criada para fins militares, por um pedido 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. 
Atualmente, estão disponíveis às comunidades de 
pesquisa e aos setores comerciais uma infinidade de 
serviços e produtos oferecidos via rede (ALTOÉ; SILVA, 
2005), como um suporte para o entendimento de como 
essa rede está auxiliando a Informática na Educação, pois 
ela é o suporte para o uso e a descoberta de ambientes 
virtuais para o processo de ensino e de aprendizagem” 
(Coelho Neto, 2009, p. 27). 

 

Antes de continuar sobre o significado de internet para Coelho Neto (2009), sente-se 

a necessidade de salientar que embora nosso referencial teórico tenha sido elaborado 

entre os anos de 1940 até meados de 1970 do século passado, o diagnóstico que fazem 

sobre a razão instrumental aplica-se preponderantemente em articulação à vida dos 

homens do século XXI. Um exemplo disso é exatamente o alerta a que fazem em face 

da tecnocracia como um processo social, que, com aptidão, minimiza os efeitos a que o 

sistema conduz o conjunto dos meios para a eficiência. 

 

De acordo com o referencial teórico, a economia mecanizada na sua máxima 

eficiência pela produção também pode realizar o interesse da opressão totalitária. Note-

se que a explicita concepção e fim da internet, indicada por Coelho Neto (2009), fez-se 

articulada ao desenvolvimento tecnocientífico e ao capital global. Esta associação tem 

como um de seus principais traços a fixação ao existente, impossibilitando dessa forma 

o pensamento de uma transformação social necessária para uma sociedade justa. 

 

Percebe-se num outro trecho verificado no texto do autor a atenção dada a 

velocidade dessa eficácia mantenedora da estrutura social. 
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 “A rede disponibiliza milhões de informações por 
segundo e a cada minuto estão sendo criadas novas 
páginas. Devido a essa quantidade de páginas 
disponibilizadas na web, professores precisam ter 
cuidados ao selecionarem e aplicarem essas ferramentas 
na sala de aula, pois há uma variedade de sítios que são 
disponibilizados como educativos, mas que não possuem 
qualquer estudo educacional em seus layouts e nem em 
seus conteúdos (Coelho Neto, 2009, p. 45).       

 

O movimento rápido observado por Coelho Neto (2009) ilustra, portanto, a estrutura 

da racionalidade tecnológica, que retira a autonomia da razão e perde seu sentido na 

mesma medida em que os pensamentos, sentimentos e ações do indivíduo são moldados 

pela exigência técnica do aparato que o homem mesmo criou.  

 

Por esta tecnocracia, que segue as diretrizes da eficiência tecnológica, o indivíduo 

acaba convertendo-se em objeto, faz a adesão à determinação social, retroage à essência 

da transformação e contribui para que tudo se mantenha em consonância ao sustento do 

aparato. Isto significa que o estabelecimento torna-se potencial instrumento para a 

perpetuação deste processo social.  

  

Para a pesquisadora Silva (2009):  

 

“a utilização pedagógica do computador/internet 
serve tanto às crianças – que ampliam as formas de 
aprender, brincar, criar, criticar, simular, descobrir, 
resolver problemas, compartilhar, interagir, enfrentar 
riscos e pensar de forma flexível – quanto aos professores 
– que ressignificam suas práticas e criam novas 
estratégias de ensino-aprendizagem. Para ambos, alunos e 
docentes, em última instância, trata-se da expansão da 
sua cidadania, pois essas tecnologias estão nos mais 
variados setores da sociedade contemporânea e saber usá-
las com capacidade crítica é uma questão de inclusão 
social” (Silva, 2009, p.116). 

 

 Tomando em consideração o discurso integrador da pedagogia em se apoderar e 

ocupar o novo espaço social, constituir uma formação cidadã, além de integrar 

socialmente o indivíduo, tal constatação não basta para a análise. De acordo com o 

nosso referencial teórico, a reflexão vai além da obviedade, pois a determinação da 

ideologia da racionalidade tecnológica é histórica e, independentemente da apropriação 
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pelas especificidades sociais, os indivíduos, ainda assim, estariam destinados a manter o 

‘bem-estar social’, adaptados e integrados.  

 

Justifica-se a afirmação com o esclarecimento de Marcuse (1999) acerca dos valores 

de verdade críticos. Estes, nascidos num movimento social de oposição, têm sua 

importância modificada quando este movimento se incorpora ao aparato, justamente 

porque estes valores de verdade só podem desenvolver-se totalmente em grupos sociais 

cuja organização não seja padronizada pelo aparato e suas formas dominantes ou em 

seus órgãos e instituições. No entanto, devido a todo o contexto histórico, estes estão 

impregnados pela racionalidade tecnológica que molda a atitude e os interesses daqueles 

que dependem dela.  

  

Dando sequência à análise, faz-se necessário esclarecer que a apropriação do 

conceito de internet na pesquisa de Dal-Forno (2009) será, primeiramente, apresentada 

pelo que acreditamos ser a representação da autora, embora o trecho esteja destacado 

em referência a outro autor. Em seguida, utilizaremos outro trecho destacando a 

educação a distância (EAD), já que a partir da leitura do trabalho da pesquisadora 

supomos o uso da rede em bastante sintonia com a EAD. 

 

Sendo assim, a pesquisadora escreve: “Com o advento da internet é possível 

modificar com facilidade a forma de ensinar e aprender e o professor pode se 

transformar em orientador da aprendizagem (MORAN, 2000) de outros e de si próprio” 

(Dal-Forno, 2009, p.79).  

Presumimos a existência da mecânica da submissão, isto é, diferentemente da 

primeira idéia de racionalidade individualista - em que o indivíduo teria sua liberdade 

de ação - esta racionalidade viu-se transformada em eficiente submissão à sequência 

predeterminada de meios e fins. Esta definição aponta para certa relatividade acerca das 

modificações sociais anunciadas por Dal-Forno (2009), pois “no contexto do 

puritanismo radical, o princípio do individualismo põe o individuo contra a sua 

sociedade” como atenta Marcuse (1999, p.75), que recorre ao mito egípcio de Osíris - o 

qual é assassinado por seu irmão Seth, que desmembra seu corpo em 14 partes, segundo 

a versão mais aceita do mito. Ísis, esposa de Osíris, sai em busca das partes do esposo 
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na intenção de fazer com que Osíris ressuscite, só que apenas 13 partes são recuperadas 

e o falo fica perdido -, para explicar a fragmentação da verdade nesta sociedade. 

A seguir destacamos o seguinte trecho do trabalho de Dal-Forno: “A educação a 

distância tem se colocado como uma importante facilitadora da aprendizagem, 

especialmente quando se considera a internet como ferramenta (Dal-Forno, 2009, 

p.251).” 

Aqui, a ambiguidade se manifesta particularmente na relação das pessoas com a 

tecnologia. Esta caracteriza-se pelo fato de toda a sociedade estar envolta aos 

mecanismos da racionalidade tecnológica, desenvolvendo assim, um conjunto de 

valores próprios às ordens do funcionamento do aparato. Essa dinâmica demonstra, 

assim, parte da cultura estabelecida e a função da padronização da produção de 

consumo.  

 

Novak (2005), outro pesquisador que também foi selecionado para esta análise, 

compreende da seguinte forma a tecnologia/internet associada ao modo de produção: 

 

“... De certo modo, a internet sintetiza e explicita a 
magnitude dessa revolução tecnológica, que vem 
transformando profundamente o comportamento social e 
o modo de vida das populações. Não é por nada que, 
atualmente, milhões de pessoas estão interligadas à rede 
mundial de computadores, movimentando uma economia 
fabulosa nas áreas de serviços, e-commerce, informações, 
comunicações, e-learning, lazer, serviços públicos, 
educação, arte e cultura, entre outras. Com efeito, 
praticamente todas as atividades humanas encontram 
alguma aplicação útil nos recursos da web” (Novak, 
2005, p. 37) 

 

Para a discussão a respeito da internet por Novak (2005) é perceptível, a partir de 

nosso referencial teórico, compreender a reprodução das relações das forças produtivas 

pela tecnologia. Esta tecnologia que expande o mundo também se funde às relações de 

produção e impede a visão de suas contradições procedente de sua racionalidade. É 

exatamente nessa dissimulação que está a distinção da ideologia da racionalidade 

tecnológica.  
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Em outro trecho, o autor deixa transparecer esta tendência da razão instrumental em 

prol da tecnologia, através de sua disseminação.  

 

“... Sem sombra de dúvida, a internet está se entranhando 
na vida das pessoas comuns, que cada vez mais 
conseguem resolver seus assuntos, sejam pessoais ou 
profissionais, através da rede mundial de computadores. 
O mundo virtual está definitivamente se tornando mais 
presente e real no dia-a-dia das pessoas” (Novak, 2005, p. 
38). 

 

Frente à discussão possibilitada pela análise dos seis trabalhos coletados, o que 

verificamos é que a internet não só tende a ser uma panacéia educacional como também 

social.  

A internet é sim uma nova fronteira. E, de acordo com o nosso referencial, é 

preciso não reprimir o medo para reconhecer o exponencial deste conjunto de valores 

tecnológicos. Conforme Adorno proferiu nos registros das gravações e conferências 

radiofônicas intituladas Educação e Emancipação (2010): “Quando o medo não é 

reprimido, quando nos permitimos ter realmente tanto medo quanto esta realidade exige, 

então justamente por essa via desaparecerá provavelmente grande parte dos efeitos 

deletérios do medo inconsciente e reprimido” (Adorno, 2010, p.129).   

Ao conclamar o conhecimento, a formação deve indicar a possibilidade do 

distanciamento da consciência coisificada, que possui o caráter perpetuador da 

organização. Estar consciente da força dicotômica que essas ferramentas possuem é, no 

mínimo, importante para construção do pensamento crítico do indivíduo. Antes de 

integrar à ideologia da racionalidade tecnológica, a formação deve distanciar-se do 

estabelecimento da realidade existente. 

Adaptar-se sem prever a tecnologia como um conjunto de idéias, crenças e 

valores sociais (Marcuse, 1999) é também perpetuar o modelo de regularidade que 

integra os indivíduos à velocidade da interação.  

Perceber esta aptidão para a manutenção do indivíduo, da política, da 

comunicação, da educação, da sociedade é entender a única dimensão da tecnologia 

existente nesta realidade, a que Marcuse (1979) esclarece. 
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“A transformação tecnológica é, ao mesmo 
tempo, transformação política, mas a mudança política só 
se tornaria mudança social qualitativa no quanto alterasse 
a direção do progresso técnico – isto é, desenvolvesse 
uma nova tecnologia.” (Marcuse, 1979, p.211). 

 

Entender, contudo, a transformação tecnológica como política é, talvez, 

possibilitar a transformação social qualitativa. Isto é, a sociedade ao assumir os 

diferentes papéis sociais, anuncia a tomada de consciência em direção a uma possível 

transformação.    
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3. O potencial da internet na educação formal 

 

Antes de continuar acerca do potencial da internet na formação, algumas repetições 

se fazem inevitáveis para fortalecer a discussão atual. Sendo assim, considerar a devida 

atenção à ideologia representada é, portanto, não restringir-se a ela.  

 

A saber, supomos as dificuldades sociais que surgem para a aplicação deste 

potencial na formação, pela colaboração da cultura, por meio da ideologia, a fim de 

manter uma sociedade injusta. A reflexão vai ao encontro deste indivíduo, mais do que 

nunca determinado pela realidade, que desviado da sociedade se sujeita ao papel de 

objeto. Como já referimos anteriormente, verificaremos a partir daqui as posições dos 

pesquisadores sobre a ampliação das possibilidades da tecnologia na educação.  

 

“A internet pode ser um dos agentes transformadores da 
educação, contribuindo para favorecer o trabalho do 
professor, enriquecendo e diversificando a sua forma de 
encaminhar o processo de ensino-aprendizagem. 
Entretanto, para atingir estes objetivos a Escola deve 
estar comprometida com a formação do ser humano, 
direcionando o uso das recentes tecnologias para fins 
sociais, a preservação do meio ambiente e a melhoria da 
qualidade de vida, o que implica em uma atitude ética, 
exigindo a reflexão sobre as ações morais e suas 
consequências para o educando e a sociedade em que se 
insere” (Silva, 2005, p. 11). 

 

No discurso da autora, observa-se a contradição a que se coloca a relação formação 

e internet quando no meio do discurso de Silva percebe-se a intenção da preservação do 

status quo: “... a formação do ser humano, direcionando o uso das recentes tecnologias 

para fins sociais, a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida...” 

(Silva, 2005, p. 11). Portanto, com o discurso que pressupõe uma força ideológica 

(Marcuse, 1979, p.70) faz-se a tensão dos “valores culturais” como “instrumentos de 

coesão social” (Marcuse).  

 

Em A ideologia da Sociedade Industrial, especificamente no capítulo A conquista 

da Consciência Infeliz: Dessublimação Repressiva verifica-se a manipulação destes 

valores culturais. O teórico Marcuse, depois de apontar a dicotomia social, que perpassa 
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pelo esquema de dominação política, protesta contra a ordem vigente, além de 

reivindicar outra forma de realidade.  

 

Em outro trecho, Silva (2005), diz: 

“Saber utilizar a internet com seriedade e respeito faz 
do aluno um ser-humano mais ativo e solidário, integrado 
à nova tecnologia, consciente de sua importância, crítico 
quanto as suas falhas e preocupado com os problemas 
dela provenientes” (Silva, 2005, p.64). 

 

Para argumentar a discussão, ainda com o pensamento de Marcuse sobre a 

determinação do percurso histórico, que resultou na separação contemporânea entre 

cultura e civilização, também combina a ideia da existência de uma cultura “pós- 

tecnológica” (Marcuse, 1979, p.72) que persiste em opor ambas. 

A questão da cultura, tanto no sentido funcional quanto na perpetuação histórica, 

desdobra-se em outro pensamento do autor, a respeito da condição política que 

sustentaria a integração. Observa-se “no domínio da cultura o novo totalitarismo se 

manifesta precisamente num pluralismo harmonizador, no qual as obras e as verdades 

mais contraditórias coexistem pacificamente com indiferença” (Marcuse, 1979, p.73). 

 

Para Nogai (2005), a potencialidade da tecnologia é como um recurso decisivo para 

o auxílio pedagógico: “As características de interatividade, a facilidade de acesso à 

informação e a comunicação dinâmica são alguns dos pontos principais dos aspectos 

positivos apresentados, que podem ser incorporados nos processos educacionais” 

(Nogai, 2005, p. 41). 

 

A argumentação sobre os “aspectos positivos” destacados pela autora constitui, 

por parte do pensamento da teoria crítica, a adversa posição social calcada na tolerância 

do pensamento positivo à realidade.  

 

Adorno (2010) pronuncia sobre tais condições de organização do mundo que 

converte a ideologia dominante em (in)consciência e, simultaneamente, em adaptação, 

na conferência transcrita sob o título Educação – Para Quê?.  
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Marcuse também alerta sobre a ambiguidade objetiva do pensamento positivo. A 

cultura afirmativa alçada para a sustentação ideológica responde também à ideia 

subjetiva de consciência, ou seja, o movimento verificado no texto de Nogai (2005) 

infere diretamente nesta potencial dinâmica em que a tecnologia transfere o valor da 

cultura.  

Ao considerar a internet, em outro trecho acessível na argumentação da autora, 

verifica-se a reprodução de uma lista - retirada de sua bibliografia - que fortalece doze 

aspectos positivos sobre o uso da internet para “possibilitar ganhos pedagógicos”. Para 

observação do leitor, segue o discurso:  

 

“Tajra (2000) apresenta uma lista com doze 
aspectos positivos do uso da Internet que, se trabalhados 
de forma adequada, podem possibilitar ganhos 
pedagógicos: 1) acessibilidade a fontes diversas de 
assuntos para pesquisas; 2) páginas educacionais 
específicas para a pesquisa escolar; 3) páginas para busca 
de software; 4) comunicação e interação com outras 
escolas e pessoas; 5) estímulo para pesquisar a partir de 
temas previamente definidos ou a partir da curiosidade 
dos próprios alunos; 6) desenvolvimento de uma forma 
de comunicação e socialização; 7) estímulo à escrita e à 
leitura; 8) estímulo à curiosidade; 9) estímulo ao 
raciocínio lógico; 10) desenvolvimento da autonomia; 
11) aprendizado individualizado e 12) troca de 
experiências entre professores/professores, alunos/alunos 
e professores/alunos. Além dos estímulos visuais, há o 
fascínio que isto causa nas crianças e nos adultos” 
(Nogai, 2005, p.41). 

 

Nota-se, já no início do texto, a apresentação de Nogai acerca dos aspectos 

positivos: “se trabalhados de forma adequada” (Nogai, 2005, p. 41). O aspecto descrito 

pressupõe a condição da eficiência do indivíduo à tecnologia. Em concordância com a 

teoria crítica da sociedade, verifica-se, portanto, a eficiência do ajuste da formação em 

substituição à força crítica.  

 

Em vista disso, verifica-se o traço afirmativo da cultura no destaque apresentado por 

Nogai, tomando a lógica do positivismo como significado do valor do verdadeiro e 

justo.  
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Coelho Neto (2009) também se coloca em conformidade com a eficiência do 

potencial da tecnologia para a educação e, sem expressar em seu discurso o com-

promisso da educação para a transformação da realidade por meio do uso da internet, 

apresenta:  

“Com a utilização da Internet como ferramenta no 
processo de ensino e aprendizado, os conteúdos são 
abordados de uma forma que tome o estudo mais atraente 
e acessível, ajudando na resolução de problemas e no 
diagnóstico dos obstáculos. Seu uso como meio 
auxiliador do ensino é bastante estimulante, havendo a 
necessidade de planejamento, além do que, conhecendo-
a, pode-se explorá-la em todas as suas potencialidades. 
Utilizar os seus recursos é mais do que fazer pesquisas 
via web ou resolver exercícios tradicionais. Nem todas as 
formas do uso destas técnicas para o ensino se prestam 
bem para atingir certos objetivos educacionais, mas seu 
emprego pode trazer resultados benéficos à educação, 
desde que seja utilizado corretamente no processo 
pedagógico” (Coelho Neto, 2009, p. 44).  

 

No mesmo parágrafo existem três raciocínios: o primeiro, sobre a força da aparência 

que predispõe a eficiência do conteúdo pedagógico: “os conteúdos serão abordados de 

uma forma que tome o estudo mais atraente e acessível...”; no segundo, observa-se 

sobre a submissão do destemido espírito pedagógico ao meio: “seu uso como meio 

auxiliador do ensino é bastante estimulante, havendo a necessidade de planejamento, 

além do que, conhecendo-a, pode-se explorá-la em todas as suas potencialidades”. Em 

conseguinte, no terceiro momento, ele afirma: “Nem todas as formas do uso destas 

técnicas para o ensino se prestam bem para atingir certos objetivos educacionais, mas 

seu emprego pode trazer resultados benéficos à educação, desde que seja utilizado 

corretamente no processo pedagógico” (Coelho Neto, 2009, p. 44).  

 

Na primeira parte do discurso, quando o autor enfatiza o belo na estética dos sítios 

dispostos na internet como possibilidade para o uso da educação, salienta-se o 

fetichismo tecnológico. Estes meios desconectados da consciência afirmam, segundo 

Adorno, a “(im)possibilidade do amor, recusando de antemão nas outras pessoas o seu 

amor antes que o mesmo se instale” (Adorno, 2010, p.133). De qualquer forma, o 

filósofo esclarece que a capacidade de amar continua, por sua vez, transpondo-se aos 

meios, independente do instrumento.  
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No segundo momento, Coelho Neto (2009), ao usar em referencia ao planejamento 

para o uso da tecnologia, adiciona ao processo da submissão eficiente a reificação do 

espírito, isto é, a característica da mediação socialmente invertida da realidade objetiva 

pelo processo de reprodução material, a qual a cultura afirmativa vê dispensada de 

refletir.   

No terceiro, averigua-se que, na medida em que a formação reduz suas 

especificidades, também reduz sua condição de formação social, conforme Adorno 

(2010) esclarece em Educação após Auschwitz, “ao mesmo tempo em que se integra, 

cada vez mais, gera tendências a desintegração” (Adorno, 2010, p. 122). 

 

Sobre o mesmo aspecto do potencial da internet na educação formal, na dissertação 

de Silva (2009), confere-se: “[computador] pode-se atender ao espírito lúdico da 

criança, por se constituir, também, em máquina de brincar’; e, para o professor, pode ser 

uma ajuda no redimensionamento do processo de ensino aprendizagem” (Silva, 2009, p. 

118). 

 

A frase é parte das Considerações Finais da dissertação da autora. A afirmação de 

Silva aponta para o entendimento da cultura instaurada nesta sociedade, quando se 

refere ‘à máquina do brincar’, realidade a que os teóricos frankfurtianos apontam sua 

crítica, em consonância com a semiformação. Embora Adorno em Educação e 

Emancipação indique a reflexão a respeito da formação alemã do século passado, o 

problema da adaptação pela formação auxilia à verificação no trecho de Silva (2009), 

quando dialoga sobre o espírito lúdico. De acordo com pensamento do filósofo: “O 

simples fato de a adaptação ser o êxito principal da educação infantil já deveria ser 

motivo de reflexão...” nesta realidade instituída pela cultura conformista.  

Para Dal-Forno (2009), o potencial da tecnologia precisa da política:  

“A complexidade da escola atual exige uma 
multiplicidade de formas ou ofertas formativas para 
aprender e isso tem de ser considerado na elaboração de 
cursos e também de políticas para formação de 
professores formadores” (Dal-Forno, 2009, p. 263). 
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Em A Catástrofe da Libertação, Marcuse (1979) se ocupa em realizar o crítico 

enfoque para ponderar a fase avançada da civilização industrial. A racionalidade 

científica é traduzida em poder político. Portanto, a cautela em relação ao imediatismo, 

próprio da política se faz necessária. Para Adorno, é justamente enquanto ocorre esta 

política em prol da mudança que mais se facilita a repressão (Adorno, 2010). O trecho 

de Dal-Forno, embora contundente, gravita em torno de leis existentes na realidade 

contemporânea. 

 

Novak (2005), o último pesquisador a ser analisado, é o único com o discurso que se  

aproxima do pensamento utilizado por este trabalho. No trecho destacado, observa-se a 

consonância: 

 

 “O que está em jogo, para o futuro não é 
determinar a primazia de um tipo especifico de educação 
– presencial ou a distância, ou um tipo particular de EAD 
– mas possibilidades educacionais que atendam aos 
anseios e demandas de uma sociedade em transformação, 
complexa, cujo, o domínio crescente das tecnologias se 
dá, dialeticamente, na mesma proporção da dependência 
dos meios técnicos e de produção. Com as tecnologias 
abarcando uma parcela cada vez maior da vida humana é 
essencial que se abram espaços para o permanente 
resgate da subjetividade, através do pensamento crítico-
reflexivo, que busque minimizar os riscos de uma 
racionalidade técnico-instrumental (Novak, 2005, 
p.286)”. 

 

A compreensão de Novak (2005), ainda que discreta, direciona a dialética entre 

o rompimento da cultura e civilização, como duas coisas a se posicionarem em separado 

nesta realidade. Assim, como Marcuse explica em seu texto A Catástrofe da Libertação, 

essa tendência social instituiu a cultura, ao indivíduo, como meio de domínio sobre os 

valores exteriores. 

“Com as tecnologias abarcando uma parcela cada vez maior da vida humana é 

essencial que se abram espaços para o permanente resgate da subjetividade” (Novak, 

2005, p. 286). Do mesmo modo, Adorno em Educação e Emancipação, clama por uma 

formação, antes de tudo, de resistência aos modelos estabelecidos na atual realidade. 
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A condição da formação deve, antes de tudo, construir uma ação para uma nova 

ordem, que consiga ir além da “existência pacificada” (Marcuse, 1979, p. 217) aclamada 

pela tecnologia, que com intensa estreiteza reprime as relações qualitativas entre os 

homens e estes com a natureza. 

E, portanto, para compreender o potencial da internet neste tópico utilizamos o 

questionamento de Marcuse sobre uma sociedade que impossibilita a existência de seu 

indivíduo, em nome da produção calcada no poder tecnológico. “Poderá uma sociedade 

incapaz de proteger a indevassabilidade individual até mesmo entre quatro paredes 

alegar, de direito, que respeita o indivíduo e que é uma sociedade livre?” (Marcuse, 

1979, p. 226). 

 A frase do autor frankfurtiano considera a negação da liberdade do indivíduo 

nesta sociedade pré-organizada por uma socialização instituída, a qual impede o 

desenvolvimento da percepção da consciência. O alemão vai além e sugere inclusive  a 

indispensável “redefinição das necessidades”, em que submeteria o modo de produção 

estabelecido a significativas mudanças.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao atingir esta etapa do presente estudo, não temos uma, mas várias 

considerações. Nesse sentido, longe de pretender alguma síntese, a proposta deste 

trabalho embasou-se na ideia de possibilitar novas perspectivas na abordagem da 

relação entre educação e internet. 

 Primeiramente, é necessário esclarecer que é justo que reconheçamos as 

dificuldades e limitações a que o estudo encontra-se restrito de modo que não se faça 

qualquer conclusão para além de seu alcance. Penso, no entanto, que, na medida em que 

o nosso esforço permita motivar novos trabalhos, ou um alargamento dos horizontes das 

discussões a respeito do tema entre a relação educação e internet, sem dúvida o espírito 

de busca compreenderá as fronteiras que o ser humano depara-se como indivíduo de sua 

existência social.   

 Tem-se a consciência de que um trabalho de pesquisa não se esgota em seus 

próprios limites, portanto o esforço aqui empenhado não representa o cume de uma 

explicação acabada da realidade, mas muito mais uma proposta de reflexão e, por que 

não, de (des)construção.  

 Quanto às dificuldades, a mais significativa está relacionada ao tempo29 

instaurado nesta lógica social delimitada por uma racionalidade objetiva30, em que as 

contradições e paradoxos podem revelar-se catastróficos ao indivíduo. A falta de 

entrosamento entre teoria e prática, reflexão e ação, por exemplo. E, o método científico 

se desenvolve exatamente nesta tensão em que estão colocadas a aparência e a 

realidade. Nesta pesquisa o tempo constatou-se como fator determinante para o processo 

da experiência.  

No processo de construção de demonstração do material de análise, os resumos 

da produção de teses e dissertações brasileiras compreendida no período de 2001 a 2010 

sobre a relação internet e educação, intenta atenção. A experiência comprova que do 

                                                           
29

 Considerado como o que dá sentido interno à nossa experiência. 

30
 “A padronização do pensamento sob o controle da racionalidade tecnológica também afeta os valores 

de verdades críticos...” (Marcuse, 1999, p. 87). 
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total de 1076 trabalhos dispostos para análise, apenas dezesseis se aproximaram dos 

critérios compreendidos nesta pesquisa. Nesse contexto, ressalta-se mais um 

emblemático dado: a produção acadêmica brasileira do ano de 2010, que teria o 

compromisso de estar postada no banco de teses e dissertações da Capes, ainda não 

estavam disponíveis até o término desta pesquisa. Nesta ordem, pode-se afirmar que os 

primeiros critérios de análise não foram correspondidos. 

A respeito de nossas hipóteses, a amostra de análise quantitativa pode observar 

que no período de 2001 a 2009 houve uma variação da realização da produção e não um 

aumento gradativo durante os anos determinados, como supúnhamos em princípio. 

Neste contexto, diante da amostra final analisada a variação se deu da seguinte maneira: 

três trabalhos nos anos de 2005 e três no ano de 2009. 

Quanto ao tratamento dado pela educação à internet, salienta-se um fator 

evidente nas pesquisas analisadas a tolerância do pensamento positivista nas pesquisas. 

Esta tolerância anunciada por nosso referencial teórico que parece permear a sociedade 

contemporânea, idealizada como uma sociedade tecnológica anuvia, portanto, a 

distinção entre aparência racional e realidade irracional do uso da internet na educação. 

Outro ponto para a reflexão, a eficiência, um dos principais atores em nossa sociedade, 

encucada nas pesquisas em educação e cunhada pela racionalidade tecnológica, 

pressupõe uma determinação objetiva da educação e, talvez, esta não seja a formação 

aqui discutida neste trabalho.  

Nessa medida sim, verifica-se também a importância de uma sóbria atenção 

sobre o potencial da internet na educação. A reflexão de Adorno no texto Teoria da 

Semiformação demonstra os sintomas do colapso social inerente a esta sociedade 

contemporânea e, portanto, não serão apenas reformas pedagógicas, embora 

indispensáveis atualmente, que suprirão a necessidade da formação.  

Sobre a Internet ainda ser pouco utilizada em suas potencialidades, contata-se 

como a construção de novos sentidos para os processos acerca da utilização da 

tecnologia ainda são uma tarefa desafiadora ao individuo nesta sociedade. A livre ação 

do pensamento compreendida por nosso referencial teórico é excêntrico e pede o 

rompimento com a realidade tecnológica.  
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Sendo assim, a mostra dos seis estudos selecionados parecem confirmar algumas 

tendências já apontadas anteriormente. Por exemplo, houve poucas variações e muito 

consenso em relação aos autores a respeito da educação em conformidade à adaptação 

social. Educação para o trabalho, para a ética, para integração, para a adaptação. 

Educação para tantas finalidades, que acabam por sabotar o principal potencial da 

formação: a emancipação.  

 

Adorno nos dá algumas indicações de como prosseguir frente a esta questão em 

seu texto Teoria da Semicultura (1996). Na sociedade contemporânea, a formação 

estimula a condição de adaptação/integração dos indivíduos, o que ocasiona uma tensão 

na verdadeira condição de emancipação.  Para o autor, portanto, seria necessário 

observar criticamente essa condição da semiformação. Mas, para isso, somente o 

afastamento dessa realidade permitiria o ensejo. Aí sim, isso possibilitaria no ponto de 

vista do autor a condição de emancipação/autonomia. 

 

Para ele, a sociedade posta nesta ideologia que envolve seus indivíduos com o 

seu ‘véu tecnológico’ (Adorno, 2010, p.132), está presa à realidade cultural e, por isso, 

teria tomado a condição de adaptação para a sobrevivência do sujeito. Talvez, uma das 

possibilidades de transformação seria exatamente possibilitar a consciência deste estado 

de semiformação, pois, ao assumirmos a verdadeira situação da semiformação, 

poderíamos enfatizar a auto-reflexão crítica sobre este estado e então talvez ocorresse a 

verdadeira formação, que se desfez historicamente. 

 

Portanto, para Adorno, vivemos sob a condição da semiformação. Esta condição 

que não permite a nenhum indivíduo existir realmente, conforme a determinação da 

estrutura social. Que recusa o sujeito em prol da perpetuação do sistema, embora este 

sistema esteja factualmente predisposto ao colapso. Uma sociedade que induz a crença 

na independência, mas que profere a simples aparência. Uma sociedade que se inicia 

dicotomicamente com ausência de liberdade do ser individual em relação ao todo.  
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ANEXO I – Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 01 

Ano: 2001 

Título do Trabalho: Desenvolvimento da Web Site Educacional sobre intervenção de 

enfermagem: aspiração de secreções traqueobrônquicas. 

Autor: Regina Célia dos Santos  Diogo 

Curso: Enfermagem  

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

Orientador: Heimar de Fátima Marin; Maria Isabel S. Carmagnani 

Estado: São Paulo/ Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Superior (Faculdade de Enfermagem) 

Conteúdo: A intervenção de enfermagem é uma das fases do Processo de Enfermagem 

e se inicia após a enfermeira ter selecionado, entre várias alternativas, a mais efetiva 

para atender seu cliente/paciente em determinada situação. Esse ato requer julgamento 

clínico e habilidades técnicas aprendidas. Este estudo consistiu no desenvolvimento 

ativo de uma web site educacional com a finalidade de ensinar, treinar e/ou reciclar os 

profissionais de saúde sobre aspiração de secreções pulmonares no indivíduo adulto 

através de sua disponibilização na internet. 

Resultado: Para a avaliação do programa, foi feito um teste de conhecimento em 

enfermagem com alunas do quarto ano de Graduação em Enfermagem pela Unifesp e a 

avaliação do conteúdo e do sistema foi feito por enfermeiras e docentes especialistas em 

Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, informática e fundamentos de enfermagem. 

Com base nos objetivos propostos para este estudo, e nos resultados apresentados, o site 

"Aspiração de Secreções Traqueobrônquicas" está disponível na internet no endereço: 

www.hpg.aspiracao.com e na intranet da Universidade Federal de São Paulo, no 

endereço: www.epm.br/enf/aspira. O teste de conhecimento realizado teve o seguinte 



84 

 

resultado: uma aluna acertou 90%, três acertaram 80% e duas acertaram 70%. Quanto à 

avaliação feita pelas enfermeiras especialistas, o programa foi aprovado nos quatro 

aspectos investigados: conteúdo, abordagem, manipulação e interface. Foi possível fazer 

algumas correções no texto e no design segundo sugestões das especialistas. 

Formação: Profissional Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Foi adotado, como metodologia de desenvolvimento, o modelo geral de 

criação de web sites sugerido por TROCHIM (1999), composto de quatro fases: 

conceitualização, desenvolvimento, implementação e avaliação. O conteúdo do site 

descreve a técnica em três situações clínicas comuns da prática, ou seja, aspiração 

endotraqueal, aspiração de traqueostomia e aspiração nasotraqueal. Cada passo descrito 

contém a justificativa e uma foto que simula sua realização. Procurou-se abordar o 

assunto de maneira ampla e, como recomenda a American Association Critical Care 

Nursing - AACN,  relaciona todos os materiais necessários e as medidas de prevenção 

de infecção. Na situação 1, paciente intubado em ventilação mecânica, foram levantados 

os cuidados com o respirador, além de cuidados específicos com a cânula de intubação. 

Em todas as situações, foram descritas intervenções de suporte. O assunto também foi 

inserido no contexto do processo de enfermagem, com ênfase na necessidade de 

avaliação do paciente antes, durante e após a realização do procedimento.  

Formação: Profissional Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa – Quantitativa 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 02 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Mecanismo de edição e auto-edição interacional: mal entendido e 

reparo na interação via e-mail em contexto educacional.   

Autor: José Antonio Marques Pereira 

Curso: Estudos Linguísticos  

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Orientador: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva  

Estado: Minas Gerais/ Região: Sudeste   

Campo Empírico: Ensino de Pós- Graduação 

Conteúdo: O principal objetivo deste trabalho é apresentador uma análise etnográfico-

discursiva do fenômeno do reparo de mal-entendidos na interação via e-mail, em 

contexto educacional, a partir de contribuições teórico-metodológicas da Análise da 

Conversação, da Pragmática e da Etnografia (Schiffrin, 1994). Considerando esta 

investigação como um estudo de caso, tendo como foco uma disciplina de um curso de 

nível de pós graduação (Seminário de  Tópico Variável em Análise do Discurso: A 

interação), organizado e moderado pela Professora Doutora Vera Lúcia Menezes de 

Oliveira Paiva do Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

Resultado: Este estudo, em caráter apenas parcial e exploratório, embora dando maior 

ênfase aos componentes interativos e linguístico – textuais do Curso, aponta 

positivamente para uma gama de possibilidades que a Web (Rede Mundial de 

Computadores) projeta para o desenvolvimento e a aplicação de metodologias 

inovadoras de ensino- aprendizagem a distância, em especial, no âmbito da graduação e 

da pós-graduação. 
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Formação: Não específicado 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância (EAD)  

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 

Procedimento: (...) eu comento e analiso e-mails isolados e seqüências de e-mails de 

mal-entendidos e os reparos gerados por estes, em um corpus de mensagens produzidas 

pelos alunos-participantes e pela professora moderador a durante o primeiro semestre de 

1999. Tais e-mails e seqüências de e-mails foram investigados, tendo como suporte 

teórico estudos desenvolvidos por Schegloff, Jefferson and Sacks (1977), Barros (1990, 

1997), Brown e Levinson (1978); a noção de mal-entendido foi extraída das 

contribuições teóricas de Dascal (1999) e Weigand (1999). 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 03 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Indicadores de qualidade de cursos a distância baseados na 

Internet. 

Autor: Sheila Lima de Moura 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Católica de Petrópolis (UCP) 

Orientador: Lígia Silva Leite 

Estado: Rio de Janeiro/Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Superior (Faculdade de Enfermagem) 

Conteúdo: A expansão significativa da oferta de cursos à distância apoiados na Internet 

motivou a realização desta pesquisa que busca investigar o grau de relevância de 

indicadores de qualidade desses cursos, apontados na literatura especializada. 

Resultado: Como resultado desta pesquisa são apresentados 11 indicadores de 

qualidade para esses cursos, considerados indispensáveis pelos participantes de estudo, 

propondo sugestões de pesquisas que podem ser desenvolvidas a partir dos resultados 

obtidos.  

Formação: Não específicado 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino; EAD 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: A fundamentação teórica incorporou a discussão sobre essa 

temática,destacando-se: as abordagens teóricas apresentadas por Aretio (2001), Bates 

(2000), Belloni (2001), Duart (2002) e Sangrá (2002); a qualidade em educação, 



88 

 

focalizando a influência e repercussão do movimento da qualidade na educação 

mediante estudos realizados por Bravo (2000), Cantón (2001), Demo (1994), Ollero 

(2000) e Ramirez (2000); a qualidade dos cursos à distância com base na Internet, 

relatando as iniciativas em busca de padrões de qualidade internacionais para esses 

cursos, oferecidos por universidades, a partir dos estudos de Hope (2001), Maia (2002), 

Mena (2002) e Tait (2001); por último os indicadores de qualidade desses mesmos 

cursos apontados como variáveis de um sistema de avaliação contínua da qualidade por 

meio de pesquisas realizadas pelo The Institute for Higher Policy (2000) e por Clayton 

College & State University (2002). Trinta e três indicadores de qualidade foram 

aaliados por alunos e ex-alunos de cursos de extensão a distância baseados na Internet 

oferecidos por universidades brasileiras com a aplicação da Técnica Delphi em duas 

rodadas para coleta de dados. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 04 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Práticas Pedagógicas com Uso de Ambientes baseado em 

Websites: uma possibilidade de Ensino.  

Autor: Eliane Maria Balcevicz Grotto 

Curso:  Educação  

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Orientador: Eduardo Adolfo Terrazzan 

Estado: Rio Grande do Sul/ Região: Sul 

Campo Empírico: Não Especificado  

Conteúdo: Diferentes recursos tecnológicos são utilizados no processo ensino-

aprendizagem e, sem dúvida, a internet é um recurso que se destaca. Através do sistema 

de interface gráfica Web é possível ter acesso a ambientes interativos. Com base nesses 

dados, a pesquisa se propôs a investigar que fatores os professores indicam como 

motivadores para o uso de ambientes aprendizagem baseados em Websites e como 

utilizam sua prática pedagógica.  

Resultado: Segundo os professores, os ambientes trabalhados na pesquisa caracterizam-

se por transmitir conteúdos, atividades organizada previamente, como fosse um livro 

animado, um professor eletrônico. Dessa forma o aluno passa a fazer a leitura da tela ou 

escuta da informação fornecida, avanço pelo material, apertando a tecla enter ou usando 

o mouse para escolher a atividade. No entanto, o trabalho desenvolvido com ambientes 

revelou ser um complemento às práticas pedagógicas. Ou seja, pelo menos até o 

momento, a institucionalização de ambientes baseados em Websites se constitui em um 

recurso tecnológico aos docentes para dar apoio às atividades de sala de aula. 

Formação: Formação Docente Continuada 
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Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino; Uso pelo Professor 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa- Quantitativa 

Procedimento: A fundamentação teórica contempla temas como a internet na educação; 

o ensino mediado pelo computador, ambientes de aprendizagens on-line e formação de 

professores para uso do computador. Fizeram parte da pesquisa dez professores de três 

escolas de Educação Básica. Os instrumentos utilizados foram entrevistas, observações 

e documentos. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 05 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Internet na Educação: Reflexões, realidade e possibilidades 

Autor: Marcia Marques Paes Lemes 

Curso: Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Goiás 

Orientador: Miraza Seabra Toschi 

Estado: Goiás/ Região: Centro-Oeste 

Campo Empírico: Outro 

Conteúdo: Vivencia-se uma nova era, na qual os recursos tecnológicos possuem uma 

importância fundamental. A internet é uma das ferramentas tecnológicas mais utilizadas 

na educação, em saúde, pois facilita o acesso as informações e proporciona ao aprendiz 

um ambiente mais dinâmico e eficaz de aprendizagem nos dias de hoje. Este estudo 

propôs desenvolver um web site educaional para enfermeiros sobre a utilização do 

cateter de Swan-Ganz e avaliar o web site por especialistas das áreas de educação e de 

cuidados intensivos. 

Resultado: Diretrizes políticas que melhorem as condições materiais das escolas e de 

formação docente. Tudo isso para que o processo educativo tenha efetivamente 

experiências bem sucedidas com a Internet. 

Formação: Formação Docente Continuada 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino; Uso pelo professor 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa-Quantitativa 
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Procedimento: A análise dos dados considerou os recursos que a rede oferece e o que 

está sendo efetivamente realizado nas escolas participantes do estudo. Foram 

observadas a orientação das políticas educacionais que delineiam as propostas de 

inserção da escola no contexto da inclusão digital e a rede de relações que se entrelaçam 

nas propostas do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE). Acompanharam-se as ações 

dos dinamizadores e multiplicadores para, consequentemente, compreender o papel dos 

professores e dos alunos e a influência da Internet nos processos de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, 

em duas escolas de educação básica a rede estadual de ensino em Goiânia. Foram 

analisados os dados obtidos em entrevistas, observação de cursos de formação 

oferecidos pelo NTE, acompanhamento de aulas ministradas em laboratórios, além da 

análise da orientação dada às escolas pelos NTEs. Após o mapeamento das escolas 

possíveis de serem pesquisadas, o parâmetro de seleção delas foi o desenvolvimento de 

experiências exitosas com a Internet. Para conhecer um pouco do que é a Internet e 

como essa rede influencia em vários aspectos a sociedade contemporânea, buscou-se 

referência em alguns teóricos como: Jeremy Rifkin (2001), Manuel Castells (2003), 

Pierre Lévy (1999 e 1993) e Sérgio Amadeu da Silveira (2001). Para análise da Internet 

no contexto escolar, contribuíram as idéias de José Manuel Moran et alii (2000), Nelson 

de Luca Pretto (1996), Maria Luiza Belloni (2001), Marcos T. Masetto et alii (2000), 

Vani Moreira Kenski (2003) e Mirza Seabra Toschi (2001). Para analisar aspectos 

educacionais específicos, as principais fontes foram Antoni Zabala (1998) e José Carlos 

Libâneo (2003), dentre outros. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 06 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Desenvolvimento de um web site educacional sobre 

monitorização hemodinâmica.  

Autor: Simone Mattoso Omitushima 

Curso:  Enfermagem 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal São Paulo (UNIFESP) 

Orientador: Heimar de Fátima Marin 

Estado: São Paulo/Região: Sudeste 

Campo Empírico: Profissionais da educação (Enfermagem) 

Conteúdo: Vivencia-se uma nova era, na qual os recursos tecnológicos possuem uma 

importância fundamental. A internet é uma das ferramentas tecnológicas mais utilizadas 

na educação em saúde, pois facilita o acesso as informações e proporciona ao aprendiz 

um ambiente mais dinâmico e eficaz de aprendizagem dos dias de hoje. Este estudo 

propôs desenvolver um web site educacional para enfermeiros sobre a utilização do 

cateter  de Swan- Ganz e avaliar o web site por especialistas das áreas de educação e de 

cuidados intensivos. Assim, este estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, sua 

metodologia pautou-se em Tronchim, que estabelece um modelo de quatro etapas: 

conceituação, desenvolvimento, implementação e avaliação. Os itens abordados no site 

foram os conceitos básicos sobre o cateter, os princípios básicos de anatomia e 

fisiologia envolvidos em sua utilização, material e a montagem da monitorização 

hemodinâmica, complicações na sua utilização. 

Resultado: Considerou-se que tais conhecimentos são indispensáveis à garantia da 

qualidade da monitorização hemodinâmica e, consequentemente, contribuem para maior 

segurança no tratamento do paciente. O site foi avaliado por dez especialistas das áreas 
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de educação e de cuidados intensivos, sendo aprovado nos aspectos investigados: 

conteúdo, abordagem, manipulação e interface. Algumas correções no texto e no design 

das páginas foram realizadas, segundo sugestões  dos especialistas que o analisaram. O 

site pode ser acessado pela URL:www.unifespbr/denf/nien/hemodinamica/index.html. 

Formação: Profissional Continuada 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa- Quantitativa 

Procedimento: Assim, este estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, sua metodologia 

pautou-se em Tronchim, que estabelece um modelo de quatro etapas: conceituação, 

desenvolvimento, implementação e avaliação. Os itens abordados no site foram os 

conceitos básicos sobre o cateter, os princípios básicos de anatomia e fisiologia 

envolvidos em sua utilização, o material e a montagem da monitorização 

hemodinâmica, complicações na sua utilização. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 07 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: A Ética e os uso da internet em Educação 

Autor: Maria do Carmo Alves da Silva 

Curso:  Educação Tecnológica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) 

Orientador: Fabio Wellington Orlando da Silva 

Estado: Minas Gerais /Região: Sudeste 

Campo Empírico:  Não Especificado 

Conteúdo: O presente trabalho tem como foco oferecer subsídios para a melhoria da 

forma de utilização da Internet em Educação, a partir de considerações sobre os 

fundamentos éticos a ela relacionados. A pretensão é de comprovar a viabilidade para a 

discussão de uma ética no uso da Internet em Educação, com base no princípio da Ação 

Comunicativa de Habermas. 

A inserção do computador no processo educacional exige reflexão crítica e formação de 

professores para construir e sustentar uma prática pedagógica em que o mesmo se 

constitua em uma ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem. A presente 

pesquisa foi desenvolvida com uma amostra constituída por dezenove alunas, da 

segunda série do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, durante o 

período letivo de 2003. Teve como objetivo conhecer a base teórica do processo de 

ensino e aprendizagem construcionista, a fim de implementar ações que possibilitassem 

uma prática pedagógica favorecida pelo uso do computador, coerente com essa 

perspectiva teórica. A investigação insere-se na discussão a respeito de como a 

informática na educação pode promover mudanças educacionais necessárias aos tempos 
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atuais, focalizando uma reflexão em relação ao uso do computador, em benefício do 

desenvolvimento cognitivo. 

Resultado: O estudo concluiu que os debates sobre a ética no uso da internet 

despertaram a consciência e mudaram a percepção dos estudantes quanto ao uso 

responsável da Internet. 

Formação: Não especificado. 

Ensino-Aprendizagem: Outro 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 

Procedimento: Neste trabalho foram feitos debates reflexivos, com os alunos, sobre a 

importância da ética na utilização das Tecnologias de Comunicação e Informação e foi 

feita a análise das conseqüências destes debates na forma de utilização da Internet pelos 

alunos. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 08 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Educação e Computador: Construindo a Prática Pedagógica em 

uma Perspectiva Construcionista, com Alunas do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Maringá –PR.  

Autor: Marisa Morales Penati 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Orientador: Anair Altoé 

Estado: Paraná/ Região: Sul 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo:  A inserção do computador no processo educacional exige reflexão crítica e 

formação de professores para construir e sustentar uma prática pedagógica em que o 

mesmo se constitua em uma ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem. A 

presente pesquisa foi desenvolvida com uma amostra constituída por dezenove alunas, 

da segunda série do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, durante 

o período letivo de 2003. Teve como objetivo conhecer a base teórica do processo de 

ensino e aprendizagem construcionista, a fim de implementar ações que possibilitassem 

uma prática pedagógica favorecida pelo uso do computador, coerente com essa 

perspectiva teórica. A investigação insere-se na discussão a respeito de como a 

informática na educação pode promover mudanças educacionais necessárias aos tempos 

atuais, focalizando uma reflexão em relação ao uso do computador, em benefício do 

desenvolvimento cognitivo. 

Resultado: Importa destacar que o processo vivenciado foi rico em aprendizagens que 

permitissem uma visão mais ampla do processo educacional, tanto da perspectiva das 
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alunas colaboradoras da pesquisa quanto da pesquisadora, proporcionando condições o 

desenvolvimento de atividades educativas alicerçadas pelos princípios construcionistas. 

Formação: Formação Docente Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Para tanto, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, na 

modalidade da pesquisa-ação, envolvendo pesquisadora e participantes em um processo 

cooperativo e participativo de aprendizagem. Com base nos dados obtidos por meio de 

entrevista realizada com as acadêmicas participantes, foram organizadas e 

desenvolvidas ações, alternadas por estudos teóricos e práticos, sob a forma de oficinas: 

Oficina I - Computador e Internet na Educação; Oficina II - Avaliação de Programas e 

Páginas Educativas; e Oficina III - Protótipo para a Construção de uma Página na 

Internet. A fundamentação teórica foi obtida em textos produzidos por pesquisadores da 

área, tencionando fomentar as discussões dos aspectos pedagógicos da aplicação do 

computador, para atuação do professor em ambientes informatizados. Os estudos 

práticos foram realizados no computador, objetivando contextualizar as situações de 

aprendizagem para que as pedagogas, em formação inicial, pudessem experienciar as 

ações propostas após o estudo teórico. Buscou-se, nessas atividades, o desenvolvimento 

das competências necessárias à construção de uma prática pedagógica construcionista, 

tendo o computador como instrumento de apoio. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 09 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Formação de Professores em uma Perspectiva Reflexiva e o Uso 

do Computador no Processo de Alfabetização com Alunas do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Maringá – PR. 

Autor: Mariza Mitsuko Nogai 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Orientador: Anair Altoé 

Estado: Paraná /Região: Sul 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: A pesquisa se propôs a estudar o uso do computador no processo de 

alfabetização com oito alunas do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Maringá, durante o período de setembro/2004 a janeiro/2005. Teve como objetivo 

conhecer a base teórica da alfabetização que fundamenta ações que possibilitem o uso 

do computador como ferramenta educacional na perspectiva construcionista. A 

investigação centrou-se na discussão acerca da informática na educação que pode 

promover mudanças educacionais no processo de alfabetização na atualidade. 

Resultado: Finalmente, as ações analisadas constituíram-se no foco de estudos e de 

reflexões para a atuação da futura pedagoga no processo de alfabetização. Tais ações 

fundamentaram-se nos princípios construcionistas, mediados pelas intervenções do 

coordenador das atividades, buscando experienciar a compreensão do "ciclo-descrição-

execução-reflexão-depuração" e a construção de uma prática reflexiva.  

Formação: Formação Docente Inicial 
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Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Para tanto, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, na 

modalidade da pesquisa-ação, com suas características específicas de investigação, 

abrangendo a pesquisadora e as participantes na construção do conhecimento. Com base 

nos dados diagnosticados pela entrevista semi-estruturada realizada com as alunas 

participantes, foram organizadas ações da Informática Aplicada à Educação e da 

Alfabetização, compreendendo atividades teóricas e atividades de programação, sob a 

forma de oficinas: Oficina I - Conhecimento do Computador e da Internet na Educação; 

Oficina II - Processo de Alfabetização Apoiado pelo Computador; e Oficina III - 

Planejamento e Execução de Atividades com o Uso do Computador. A atividade teórica 

foi fundamentada em textos produzidos por pesquisadores da área de informática na 

educação e também de alfabetização, possibilitando discussões na direção da construção 

de uma prática pedagógica reflexiva. O uso do computador no processo de alfabetização 

exige uma formação reflexiva dos professores na construção de sua prática pedagógica. 

As atividades de programação, desenvolvidas com o uso do computador, tiveram como 

objetivo a composição de situações alfabetizadoras para que as pedagogas, em fase de 

formação inicial, vivenciassem ações a serem propostas após a realização das atividades 

teóricas. O resultado mostrou que as ações contribuíram para a formação das futuras 

pedagogas na organização de atividades e na seleção de páginas infantis da Internet, 

buscando melhorar qualitativamente o processo de alfabetização apoiado na Internet. As 

atividades foram ampliadas pelo uso do software "Escritor" na construção de textos. 

Nessa atividade, as crianças que foram selecionadas pelos laços de amizade, para 

facilitar a participação da oficina, realizaram pesquisas em páginas infantis na Internet, 

construíram textos assessorados pela colaboradora, que assumia a função de 

"facilitadora". 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 10 

Ano: 2005 

Título do Trabalho:  Simulação baseada na WEB: uma ferramenta ao ensino em 

enfermagem em terapia intensiva. [WEB – based simulation: a tool to teach critical care 

nursing]. 

Autor: Sayonara de Fátima Faria Barbosa 

Curso:  Enfermagem  

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade de São Paulo (USP) 

Orientador: Heimar de Fátima Marin 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: Graduação: Os objetivos deste estudo foram desenvolver, implementar e 

validar uma simulação em terapia intensiva utilizando a tecnologia Web, como 

instrumento de ensino para estudantes de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Resultado: Em relação aos resultados, foram positivas as análises dos três diferentes 

tipos de avaliação. A avaliação ergonômica teve uma média geral de 4,6 nos seus três 

critérios (organização, apresentação e técnico). A avaliação pedagógica também teve 

resultados satisfatórios em seus critérios (organização e apresentação do conteúdo, 

avaliação de conteúdo e da aprendizagem), destacando dentre seus pontos positivos o 

estímulo à aprendizado. Finalmente, a avaliação de usabilidade indicou satisfação dos 

alunos na utilização do ambiente, destacando dentre seus pontos positivos a facilidade 

de manuseio e de acesso. O estudo conclui que a simulação em enfermagem em terapia 

intensiva disponibilizada na web foi desenvolvida e implementada com êxito. As 

avaliações ergonômica, pedagógica e de usabilidade realizadas apontam uma análise 
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geral satisfatória, traduzindo a validade desta simulação como ferramenta para melhoria 

do processo-aprendizagem. Por refletir a articulação do conteúdo teórico da disciplina, a 

simulação será incrementada para que possa ser incorporada como atividade avaliativa 

complementar aos alunos do sexto semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da 

UFSC. 

Formação: Profissional Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Em sua metodologia, foi utilizada uma adaptação da metodologia 

proposta por Andrade, Franciosi, Beiler e Wagner (200 I) para construção de material 

instrucional em um ambiente de ensino web, composta por três fases de avaliação 

(ergonômica, pedagógica e usabilidade), realizadas por sujeitos de três categorias 

diferentes. Assim, a população do estudo foi composta por 04 webdesigners e 

programadores, 08 docentes/enfermeiros e 25 alunos do curso de graduação em 

Enfermagem da UFSC, ao término da disciplina "Enfermagem nas lntercorrências 

Cirúrgicas e de Urgência". Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados três 

diferentes formulários de avaliação, baseados em uma escala Likert de cinco pontos, 

aplicados aos diferentes avaliadores após a utilização da simulação. A validação da 

simulação como instrumento de ensino foi feita pela análise dos resultados obtidos nos 

formulários, referentes às avaliações ergonômica, pedagógica e de usabilidade. Também 

foi realizada a análise de variância (ANOV A) para verificar a hipótese de igualdade 

entre as médias de alguns itens das avaliações pedagógica e de usabilidade. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 11 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: O Problema da Interação na era da Aprendizagem Autônoma: 

Pressupostos epistemológicos da Educação a Distância na perspectiva construtivista. 

Autor: Silvestre Novak 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do rio Grande do Sul (UFRGS) 

Orientador: Sérgio Roberto Kieling Franco 

Estado: Rio Grande do Sul/ Região: Sul 

Campo Empírico: Não Especificado 

Conteúdo:  Esta dissertação investiga o problema da interação nas comunidades 

virtuais, dentro de uma concepção de autonomia do educando, na perspectiva 

construtivista de ensino e aprendizagem e da aquisição do conhecimento. O estudo da 

questão-problema é contextualizado no panorama contemporâneo da educação superior 

brasileira, num cenário de reforma universitária, englobando o papel do 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, especialmente da 

internet, na educação a distância, da era digital, propondo a compreensão hermenêutica 

como alternativa metodológica que possibilita chegar à subjetividade da experiência 

humana, considerando que a análise leva em conta as manifestações dos sujeitos 

envolvidos. 

Resultado: Os resultados indicam que os alunos aprendem a interagir no modo virtual, 

como também aprendem a aprender de forma autônoma, e que a problematização dessas 

temáticas pelos próprios educandos, em uma situação real de ensino, favorece esse 

aprendizado. As conclusões também sugerem que a natureza dos processos interativos, 

nas comunidades virtuais de aprendizagem, na medida em que contempla a autonomia 
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do educando, representam uma ampliação do campo dos processos psicológicos 

superiores do sujeito, englobando o desenvolvimento de novos esquemas cognitivos.  

Formação: Não- Aplicável 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 

Procedimento:  A abordagem do problema da interação virtual - mediada -, é feita a 

partir da visão dos próprios educandos, em uma situação real de ensino e aprendizagem, 

numa comunidade virtual, utilizando a metodologia do estudo de caso, mediante a 

estratégia da observação participante e da análise qualitativa. Esta sistemática permitiu 

uma análise da questão-problema de pesquisa, a partir da seleção de inúmeras "falas" 

dos participantes, do caso em estudo, formada por alunos-educadores, durante 15 

semanas de interações em ambiente virtual. A fundamentação teórica, embasada na 

Epistemologia Genética, resgata a idéia do conhecimento enquanto processo e não 

conteúdo, cuja aquisição depende de uma construção do sujeito, que envolve as funções 

psicológicas superiores, através dos processos de abstração reflexiva e reflexionante e a 

de equilibração. Discute a natureza das interações, e seu caráter mediado, na 

modalidade de ensino a distância, considerando as implicações nas esferas intra-

psíquicas e extra-psíquicas, no que concerne aos processos cognitivos. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 12 

Ano: 2008 

Título do Trabalho: Design de e- learning: um espaço em construção 

Autor: Ana Paula Vieira Peixoto Mauro 

Curso: Design 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do rio de Janeiro (PUC-RJ). 

Orientador: Rejane Spitz 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Outro 

Conteúdo: Esta pesquisa discute o papel do designer que atua no desenvolvimento de 

objetos educacionais virtuais voltados para o treinamento corporativo, inserido em 

estruturas produtivas de grande porte e com fins lucrativos. Nossa hipótese é a de que o 

design de e-learning não explora os recursos de hipermídia disponíveis de forma 

eficiente, em prol do engajamento do aluno. 

Resultado: Concluímos que o designer exerce um importante papel no que tange à 

usabilidade e ao tratamento informacional dos objetos educacionais virtuais. Entretanto, 

ao observar-se, por meio da perspectiva oferecida pelas categorias de análise elencadas 

a aplicação dos recursos utilizados no exemplo do e-learning corporativo, verifica-se 

que o designer subutiliza o potencial dos recursos de hipermídia hoje disponíveis, os 

quais poderiam promover um maior grau de envolvimento do aluno com o conteúdo 

educacional apresentado. 

Formação: Profissional Continuada 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino; Outro 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 
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Procedimento: Nosso estudo se estrutura em três partes: primeiramente, dedicamo-nos 

a entender as estrutura s produtivas de empresas com fins lucrativos que desenvolvem o 

e-learning corporativo e analisamos a atuação do designer nesse contexto. Em um 

segundo momento, nos debruçamos sobre o potencial oferecido pelo design de 

hipermídia, a partir das teorias do emotional design e do design de experiência, no 

sentido de se capturar e de se manter o interesse do usuário aluno. Finalmente, no 

último capítulo, empreendeu-se um estudo de casos exemplares encontrados na Internet, 

nos quais identificamos estratégias que visam a promoção de experiências imersivas. A 

partir dessas características, definimos as categorias que orientaram a análise de um 

curso a distância, com fins de treinamento corporativo, mediado pela Internet. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 13 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Educação infantil, computador e internet: uma análise de 

produções acadêmicas. 

Autor: Jacqueline Alves Duarte Silva 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estácio de Sá 

Orientador: Lúcia Regina Goulart Vilarinho 

Estado: Rio de Janeiro /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Infantil 

Conteúdo: A inserção do computador e da internet em espaços educacionais vem dando 

margem a múltiplos questionamentos, entre os quais se inclui a validade de se expor 

crianças na fase da educação infantil a essas tecnologias. Considerando essa 

problemática, desenvolveu-se uma pesquisa documental com o objetivo de investigar 

como vem sendo abordada, na literatura acadêmica, a utilização do computador e 

internet na Educação Infantil. Deste objetivo geral foram derivados os objetivos 

específicos, a saber: (a) identificar a presença (ou não) das perspectivas cognitivista, 

construtivista e sócio-interacionista nos documentos selecionados para estudo; (b) 

estabelecer as vantagens e desvantagens do uso dessa tecnologia na Educação Infantil 

na perspectiva dos documentos em análise; (c) analisar como é tratada a questão da 

formação do professor de Educação Infantil para o uso das tecnologias, em especial o 

computador e a internet, verificando em que medida essa formação expressa visões nas 

perspectivas mencionadas; e (d) determinar se nos documentos em estudo emerge uma 

visão de criança impactada pelas tecnologias. 
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Resultado: Os resultados da pesquisa situam-se em dois planos. Na parte de 

caracterização dos trabalhos verificou-se: a maioria foi produzida nas regiões sul (50%) 

e sudeste (50%), em instituições públicas (80%); diversas dissertações (25%) se 

afirmam como estudos de caso; um trabalho apenas teve abordagem quantitativa (5%); 

o ano de 2007 tem a maior concentração de dissertações defendidas (25%). Um dado 

inusitado refere-se ao fato de nove delas (45%) terem sido desenvolvidas na área da 

Engenharia. No plano dos dados substantivos verificou-se: a presença marcante das 

perspectivas construtivista e sócio interacionista no discurso dos autores das 

dissertações; uma posição de equilíbrio na maior parte dos trabalhos, na qual foram 

destacadas vantagens e desvantagens do uso computador/internet na Educação Infantil; 

a defesa da formação de professores desse segmento para o trabalho pedagógico com as 

tecnologias; e a emergência, ainda que tímida, de uma visão de ‘criança consumidora 

exigente, usuária da cultura tecnológica’. A análise dessa produção indica a necessidade 

de aprofundar essa visão de criança e os processos de formação de professores para o 

uso das tecnologias digitais na Educação Infantil. 

Formação: Não Aplicável 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: A investigação incidiu sobre 20 dissertações defendidas no período 

2000-2007, elaboradas em cursos de Mestrado reconhecidos nacionalmente, cujos 

textos foram obtidos na íntegra. A abordagem dos dados coletados, de natureza 

qualitativa, se inspirou nas orientações metodológicas da técnica de análise de conteúdo 

e o referencial teórico, que iluminou a análise dos resultados, se organizou em torno de 

quatro eixos: o conceito de aprendizagem nas perspectivas cognitivista, construtivista e 

sócio-interacionista; vantagens e desvantagens da utilização do computador/internet na 

Educação Infantil; formação de professores para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação com alunos desse segmento educacional; e visão de criança elaborada por 

autores que acreditam que o contato intensivo das tecnologias produz impactos 

significativos nesses sujeitos. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 14 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Educação e Informática: Um Estudo Sobre o uso de Ambientes 

Informatizados com alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 

do Paraná – Campus de Cornélio Procópio. 

Autor: João Coelho Neto 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Orientador: Anair Altoé 

Estado: Paraná / Região: Sul 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: A pesquisa realizada buscou analisar a questão da formação de professores 

para o uso da Internet na Educação Básica, de modo a possibilitar a construção do 

processo ensino e de aprendizagem com alunas da terceira série do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 

Campus de Cornélio Procópio, no primeiro semestre de 2008. 

Resultado: Os resultados indicaram que a análise da qualidade, da ergonomia e a 

verificação pedagógica dos sítios e dos softwares, no processo de ensino e 

aprendizagem, foram de fundamental importância para que os mesmos pudessem ser 

utilizados pelos participantes, de modo que a aula se torne interessante e oportunize a 

interação aluno-aluno, aluno-professor, possibilitando a eles a compreensão dos 

processos cognitivos implicados nas ações da aprendizagem escolar. 

Formação: Profissional Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 
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Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: O método escolhido foi o de pesquisa qualitativa, na modalidade de 

pesquisa-ação, envolvendo o pesquisador e os participantes e teve como objetivos 

analisar a influência na definição de critérios de seleção e avaliação dos programas 

educativos, refletir sobre o uso da informática na educação, no que se diz respeito à 

formação inicial de professores e analisar os softwares e sítios educacionais. Foram 

desenvolvidas oficinas, nas quais as alunas tiveram contato com textos relacionados à 

área de tecnologia educacional, formação de professores em ambientes virtuais de 

aprendizagem, com aspectos pedagógicos e a utilização de sítios de Educação Básica, 

para auxiliar e promover a reflexão dos participantes sobre o uso do computador na 

escola. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas, análise dos relatórios feitos 

pelas alunas e do pesquisador no decorrer dos encontros, subdivididas em duas oficinas, 

com treze encontros: uso dos recursos tecnológicos em ambientes escolares: conceito e 

prática; técnicas de pesquisa em sítios de busca e conceitualização dos tipos de 

softwares; busca e análise de sítios educacionais; conceitualização de aportes teóricos: 

construtivismo e construcionismo; análise da ergonomia e viabilidade dos sítios 

educacionais. Os estudos foram realizados a partir do uso de computadores no âmbito 

escolar, de tal forma que, os mesmos oportunizassem a melhoria e a qualidade de 

ensino. Teoricamente a pesquisa teve como embasamento textos de Piaget, Papert e 

Valente. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 15 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Formação de Formadores e Educação Inclusiva: análise de uma 

experiência via internet 

Autor: Josiane Pozzatti Dal- Forno 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Orientador: Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Outro 

Conteúdo: Este estudo teve como objetivo analisar as contribuições e limites do 

Programa Formação de Formadores, desenvolvido a distância, via internet, no Portal 

dos Professores da UFSCar (http://www.portaldosprofessores.ufscar.br) para a 

aprendizagem e o desenvolvimento profissional das formadoras que o concluíram, 

considerando-se a política de educação inclusiva. O programa foi direcionado a 

formadores de professores em exercício nos anos iniciais do ensino fundamental e 

desenvolvido totalmente a distância, em um ambiente virtual de aprendizagem 

específico, criado para esse fim. 

Resultado: Os resultados indicam que as formadoras ampliaram sua base de 

conhecimentos para atuarem junto aos professores na perspectiva da educação inclusiva. 

O conteúdo destas aprendizagens diz respeito a própria atuação como formador de 

professores no contexto escolar, a educação inclusiva e a formação dos professores para 

promoverem a aprendizagem de todos os alunos. Tais aprendizagens se devem, 

sobretudo, ao apoio e acompanhamento constante, a estreita relação com a prática do 

formador, as possibilidades de intervenção em seus contextos durante esse processo, as 
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características da metodologia utilizada, pautada na reflexão sobre a prática e, as 

interações e discussões com os pares. As potencialidades e limites da proposta 

implementada estão ligadas aos fatores já mencionados e aos obstáculos de suporte 

técnico encontrados. Além disso, criar espaços de formação é um dos desafios relatados 

pelas formadoras, pois são absorvidas por uma grande carga de atividades 

administrativas, e apresentam dificuldades no exercício das funções pedagógicas, 

especialmente no apoio e acompanhamento dos professores. Considerando-se que a 

aprendizagem das formadoras se deu em dois ambientes diversos, escola e internet, é 

fundamental que propostas formativas delineadas para formadores tenham em conta 

estes âmbitos. A complexidade da escola atual exige uma multiplicidade de formas ou 

ofertas formativas para aprender e isso tem de ser considerado na elaboração de cursos e 

também de políticas para formação de formadores. Nesse delineamento é importante 

considerar como os formadores podem auxiliar os professores na identificação e 

eliminação de barreiras a aprendizagem dos alunos para que todos efetivamente 

aprendam. Outro aspecto de grande relevância é que o processo instaurado tenha como 

pano de fundo a reflexão dos formadores sobre a prática, bem como, sobre suas crenças 

e concepções que, entrelaçadas aos seus conhecimentos, podem produzir uma escola 

inclusiva. 

Formação: Formação Docente Continuada 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino; Uso pelo Professor 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Nesta investigação adotou-se o modelo construtivo-colaborativo de 

pesquisa-intervenção, que busca promover a colaboração entre os participantes, numa 

relação não hierarquizada, que favorece um processo de parceria e aprendizagens 

mútuas. Os dados analisados foram produzidos por 16 participantes, durante o período 

de oito meses de intervenção, que de modo geral, resultaram de atividades individuais e 

coletivas no ambiente virtual e nas respectivas instituições de ensino. O referencial 

teórico adotado compreende a aprendizagem da docência, a formação de professores e 

formadores, a educação inclusiva e, a educação a distância, via internet. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 16 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Relações Midiática: do Blog a uma (RE)leitura da escrita na 

construção da Aprendizagem. 

Autor: Maria Margaret H. Pereira 

Curso:  Linguística Aplicada 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de Taubaté 

Orientador: Eliana Viana Brito 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Outro 

Conteúdo: Esta pesquisa tem por objetivo caracterizar o blog como um gênero 

discursivo emergente em razão de sua importância na mediação do aprendizado e 

aprimoramento da escrita. Com a finalidade de esclarecer para o leitor sobre este tema, 

o primeiro capítulo traz o conceito de gêneros discursivos baseados em Bakhtin (1992), 

Marcuschi (2007, 2008), Faraco (2006) e outros. 

Resultado: A conclusão é a de que trabalhar com esse gênero em sala de aula, ou 

mesmo fora dela, é viável e importante, pois os sujeitos de pesquisa se mostram 

interessados em interagir com o grupo e com a professora-pesquisadora por se tratar de 

um instrumento menos formal, o que os leva a escreverem mais e, consequentemente, 

melhor. 

Formação: Não Especificado 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 
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Procedimento:  A partir dessa conceituação, discutem-se as características do blog 

enquanto gênero discursivo e seus aspectos linguístico-discursivos tais como suas 

marcas de oralidade, intertextualidade e situações de interlocução. Para melhor 

entendimento das análises, também apresentam-se esclarecimentos sobre a Análise do 

Discurso, Polifonia, Interação Verbal e Dialogismo. O segundo capítulo aborda a 

história da internet, rede que interliga os cidadãos, denominados internautas, com o 

propósito de interagi-los nos seus mais diversos aspectos. Também enfatiza-se a 

expansão do uso da internet no Brasil, as formações das comunidades on-line e a 

definição de hipertexto, de acordo com os autores Bazin (1999, apud GOSCIOLA, 

2003), Koch (2005) e Marcuschi (2001). O terceiro capítulo trata dos procedimentos 

metodológicos utilizados para fazer a análise de dados, bem como caracteriza o 

contexto de produção, os sujeitos de pesquisa e o instrumento de coleta de dados. Para 

análise de dados, no quarto capítulo, apresentam-se as postagens (textos) feitas pelos 

sujeitos de pesquisa em um blog em que a professora-pesquisadora faz a mediação entre 

a escrita e o conteúdo, a fim de que esses sujeitos se sintam motivados e interessados 

em escrever, partindo do pressuposto que todo aprimoramento ocorre na prática. 



115 

 

Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 17 

Ano: 2001 

Título do Trabalho: Um Sistema de Alertas Inteligentes para Ambientes de Ensino na 

Internet. 

Autor: Dainela Leal Musa 

Curso:  Ciência da Computação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Orientador: José Palazzo Moreira de Oliveira 

Estado: Rio Grande do Sul /Região: Sul 

Campo Empírico: Ensino Universitário (Faculdade) 

Conteúdo: O objetivo deste trabalho é apresentar um Sistema de Alertas Inteligentes 

para apoio ao ensino, que detecta problemas nas atividades dos alunos em cursos na 

Web e realiza ações corretivas adequadas. Este sistema está parcialmente integrado ao 

ambiente Tapejara do Instituto de Informática da UFRGS - Sistemas Inteligentes de 

Ensino na Web - que consiste em um sistema de construção e acompanhamento de 

cursos disponibilizados via Internet. A principal característica do Sistema de Alertas 

Inteligentes é a busca de situações críticas como, por exemplo: aluno apresenta baixo 

desempenho nos exercícios, a estratégia de ensino não corresponde ao perfil do 

estudante, aluno não está comparecendo às atividades do curso, etc. Com isto, este 

sistema pode auxiliar o professor (tutor virtual) a ter um acompanhamento mais preciso 

sobre as atividades realizadas pelo estudante e assim, adaptar as aulas às características 

do aluno, sem, com isto, acarretar numa sobrecarga de trabalho.   

Resultado: ------------ 

Formação: ------------ 
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Ensino-Aprendizagem: Ensino a Distância (EAD) 

Tipo de Pesquisa: --------------- 

Procedimento: --------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 18 

Ano: 2001 

Título do Trabalho: Uma Proposta Didático-Pedagógica para o Curso de 

Administração: aprendizagem baseada em problemas mediada pela informática. 

Autor: Jefferson Treml 

Curso:  Ciência da Computação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Orientador: Leandro José Komosinski 

Estado: Santa Catarina/ Região: Sul 

Campo Empírico: Ensino Universitário (Faculdade de Administração) 

Conteúdo: O presente trabalho analisa o ensino de administração praticado em algumas 

universidades brasileiras e, em função de deficiências observadas, propõe uma iniciativa 

em busca de soluções. Tais soluções fundamentam-se na junção de conceitos da 

Informática e da técnica pedagógica conhecida por Aprendizagem Baseada em 

Problemas. A proposta central está direcionada em reduzir as distâncias entre teoria e 

prática no ensino de administração, utilizando-se da tecnologia educacional e de 

inovações didático-pedagógicas em uma disciplina do curso.  

Resultado: Deu para perceber uma melhora na integração da tecnologia educacional 

como ferramenta de pesquisa, na aprendizagem e resolução de problemas, maior 

interação entre acadêmicos proporcionando pelos grupos de trabalho, interações 

presenciais ou virtuais entre acadêmico-tutor e grupo-tutor mais individualizado, 

aumento da pesquisa, valorização dos relatórios técnicos através da publicação e 

integração de problemas reais com o mundo acadêmico. 

Formação: Formação Discente 
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Ensino-Aprendizagem: ------------------------  

Tipo de Pesquisa: ----------------- 

Procedimento: ------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 19 

Ano: 2001 

Título do Trabalho: Análise da mudança de paradigma do ensino de graduação em 

Patologia na Odontologia: Proposta de ensino-aprendizado a distância via internet. 

Autor: Luciana Correa 

Curso:  Odontologia (Patologia Bucal) 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade de São Paulo 

Orientador: Suzana Cantanhede Orsini Machado de Sousa 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Universitário (Faculdade Odontologia) 

Conteúdo: O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito que a mudança de paradigma 

de ensino acarretou sobre os alunos dos cursos diurno e noturno do primeiro semestre 

de 2000, ao se aplicarem "sites"de Patologia geral e Patologia Bucal juntamente com o 

ensino presencial. Dentro dessa análise, priorizou-se a reflexão acerca do potencial 

interdisciplinar fornecido pela tecnologia dos hipertextos e seu efeito sobre o corpo 

discente e docente, bem como o estabelecimento de um protocolo de produção de 

material didático "on line". Para tanto, foram criados bancos de dados digitais para as 

duas disciplinas, os quais serviram como fonte de informações para a estruturação de 

três "sites": um relacionado à Patologia Bucal e dois à Patologia Geral. Esses 

"sites"foram aplicados para os graduandos do primeiro semestre de 2000 que estavam 

cursando as disciplinas de Patologia Geral e Bucal, bem como para os alunos de 

graduação de várias instituições de Odontologia do País, participantes do curso de 

introdução à técnica cirúrgica ministrada no XXV Congresso Universitário Brasileiro de 

Odontologia.  
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Resultado: Os resultados da aplicação dos "sites" indicaram que os alunos estão aptos a 

utilizar a Internet como ferramenta de estudo e aprovaram a iniciativa de implementação 

de um ensino misto (presencial e não presencial); contudo, ainda mostraram-se 

reticentes quanto ao estudo por intermédio de uma linguagem baseada em hipertexto, o 

que denota serem alunos ainda em transição quanto a essa nova modalidade de 

comunicação. Foram detectadas ainda falhas de infra-estrutura tecnológica na 

instituição, bem como um descompasso entre as aulas presenciais e não presenciais. 

Concluiu-se que é viável a mudança de paradigma do ensino atual na Odontologia, 

considerando-se o preparo e a receptividade dos alunos para essa mudança; contudo, 

certas modificações por parte da instituição e do corpo docente deverão ser feitas, 

principalmente no que concerne à infraestrutura tecnológica, ao plano curricular e às 

estratégias pedagógicas que visam interdisciplinalidade.  

Formação:  ------------------------ 

Ensino-Aprendizagem:  ------------------------------ 

Tipo de Pesquisa: ------------------- 

Procedimento:---------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 20 

Ano: 2001 

Título do Trabalho: Emprego dos métodos de educação a distância na otimização do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Autor: Paulo Cezar de Souza Castro 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

Orientador: José de Souza Nogueira 

Estado: Mato Grosso /Região: Centro Oeste 

Campo Empírico: Ensino Médio 

Conteúdo: Estudos preliminares sobre o tema levaram-nos acreditar que, com os atuais 

recursos de hardware e software colocados à disposição da tecnologia da informação, 

seria possível o desenvolvimento de um sistema computacional capaz de permitir aos 

seus usuários a obtenção de conhecimentos necessários às suas necessidades, 

normalmente obtidos em salas de aulas, sem que, com isso, estivessem presentes às 

mesmas, quebrando, assim, os rígidos conceitos pedagógicos sobre a interação professo-

aluno, onde, necessariamente, só poderia haver um bom aproveitamento na relação 

ensino-aprendizagem se esta interação ocorresse no modo presencial, ou seja, alunos e 

professores se interrelacionando em tempo real. Limitamos o campo de pesquisa 

relativo a este trabalho, tomando como ponto de referência para obtenção de dados, os 

elementos pertencentes aos corpos docentes e discentes do UNIVAG - Centro 

Universitário, instituição esta localizada no município de Várzea Grande - MT. Nestas 

condições, fez-se necessário a elaboração de um questionário específico com vistas à 

obtenção dos dados necessários para que esse projeto pudesse ser desenvolvido. As 

informações necessárias para efeito de viabilização do mesmo, bem como as coletas de 

dados necessárias para o seu desenvolvimento foram obtidas mediante a aplicação de 
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questionários, e foi efetuada dentro de um universo composto por acadêmicos do corpo 

discente da UNIVAG, 30 componentes do corpo docente desta mesma Instituição de 

ensino e de estudantes matriculados no segundo grau do ensino médio.  

Resultado: O resultado da pesquisa permitiu-nos concluir sobre a importância do 

desenvolvimento de nossa proposta de trabalho, tendo em vista o mesmo ter encontrado 

condições satisfatórias para seu desenvolvimento e implantação. A conclusão que 

chegamos foi a de que a implantação de um projeto tão grandioso estará introduzindo 

mudanças nos hábitos atuais de todos os que ora freqüentam os bancos escolares, quer 

seja a nível de ensino médio, quer seja a nível superior, uma vez que os conceitos 

pedagógicos até então aplicáveis apenas quando da interatividade direta entre educador 

e educando irão sofrer modificações conceituais, de modo a se adaptarem à esta nova 

forma de transmissão de ensinamentos que ora estamos propondo.  

Formação: ----------------------- 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa: ----------------- 

Procedimento: --------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 21 

Ano: 2001 

Título do Trabalho: A utilização de tecnologias de Internet na educação à distância: o 

caso de uma disciplina de graduação da Escola de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

Autor: Ramão Jorge Dornelles 

Curso:  Administração 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Orientador: Henrique Mello Rodrigues de Freitas; Norberto Hoppen 

Estado: Rio Grande do Sul / Região: Sul 

Campo Empírico: Ensino Superior (Faculdade de Administração) 

Conteúdo: O foco da pesquisa é explorar o uso, vantagens e desvantagens das 

ferramentas de Internet (www, e-mail, chat e fórum) na educação a distância, utilizando 

para isso uma disciplina de graduação da Escola de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Também, descrever a utilização de um ambiente 

integrador de ferramentas para cursos via Internet, assim visto o site desenvolvido para 

este fim. Através de uma pesquisa qualitativa com um estudo de caso exploratório, 

foram coletadas informações com a utilização de questionários e observação dos 

diversos eventos, sobre a disciplina de Sistema de Informações Gerenciais, realizada a 

distância.   

Resultado: Da análise destes dados coletados, bem como das observações feitas a partir 

do convívio e da colaboração com o projeto de EAD da Escola, foi possível descrever a 

utilização de alguns recursos de comunicação existentes na Internet para a prática da 
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educação a distância. Estes recursos, disponibilizados no site da disciplina, tinham por 

objetivo proporcionar a necessária interação dos participantes, bem como o acesso ao 

material didático utilizado como conteúdo de estudo.  

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa: ----------- 

Procedimento: -------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 22 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: A Pedagogia da Internet 

Autor:  Elton Luiz Vergara Nunes 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Orientador: Luiz Antônio Moro Palazzo 

Estado: Rio Grande do Sul / Região: Sul 

Campo Empírico: Sites da web 

Conteúdo: Este trabalho tem por objetivo estudar as características da Internet a partir 

de temas dados pela educação, com o propósito de mostrar que sua dinâmica de 

organização e funcionamento se identificam muito estreitamente com alguns dos 

principais aspectos das práticas pedagógicas mais modernas. Através deste estudo 

pretendeu-se identificar na Internet um forte desafio para a educação, traçando um 

quadro comparativo. Apresenta-se inicialmente a pedagogia na Internet para depois 

poder identificar  a pedagogia da Internet. Através de dados levantados em sites da web, 

analisados a partir de temas dados pela educação, e com base nos dados coletado sem 

um questionário online, é proposto um conjunto de elementos para identificação de uma 

pedagogia da internet. 

Resultado:------------------------- 

Formação: Formação Docente 

Ensino-Aprendizagem: ---------------------------- 

Tipo de Pesquisa: ------------------------ 
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Procedimento: ---------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 23 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Sexualidade Humana Aconselhamento e Educação na Internet 

Autor: Gisele Grinevicius Garbe 

Curso:  Ciências Biológicas (Biologia Molecular)  

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Orientador: DANIEL SIGULEM 

Estado: São Paulo/Região: Sudeste 

Campo Empírico: ---------------- 

Conteúdo: ---------------- 

Resultado: ---------------- 

Formação: ---------------- 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa: ---------------- 

Procedimento: ---------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 24 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Um Modelo de Qualidade para Ambientes Virtuais em EaD 

Autor: Isaura Alcina Martins Nobre 

Curso:  Informática 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do espírito Santo (UFES) 

Orientador: Crediné Silva de Menezes 

Estado: Espírito Santo/Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Superior 

Conteúdo: Este trabalho apresenta um ambiente cooperativo de aprendizagem para 

cursos baseados  em soluções de problemas denominada SAMBA. Tendo como estudo 

de caso um curso de Introdução a Programação. Através do ambiente via Web o usuário 

poderá acessar remotamente a base de dados, tendo então disponibilizadas as aulas, 

questões e ferramentas voltadas para o trabalho cooperativo. O objetivo é definir 

ferramentas capazes de auxiliar professores e alunos em curso de Introdução a 

Programação considerando o método tradicional de ensino.  Para tal levantamos a 

metodologia aplicada em sala de aula justificando assim, a partir das dificuldades 

vivenciados por professores e alunos, a proposta do ambiente. 

Resultado: ------------------- 

Formação: ---------------------------- 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa:------------------- 

Procedimento: ------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 25 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Impacto da Internet no ensino Médico na Universidade Federal do 

Paraná 

Autor: Jose Roberto Ribeiro Guérios 

Curso:  Medicina (Clínica Cirúrgica) 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade Federal do Paraná 

Orientador: Sergio  Brenner  

Estado: Paraná /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Superior (Faculdade de Medicina) 

Conteúdo: O rápido avanço da ciência teve grande impacto no ensino médico. A 

abordagem do ensino tradicional era centrada no professor como gerente e determinador 

do ritmo de aprendizagem dos alunos. A revolução da informação, no entanto, 

complicou o antigo modelo, criando insatisfação entre os alunos e frustração entre os 

professores. Como poderiam os professores enfrentar a exigência de informações 

quando a estrutura departamental era inflexível e os currículos estanques? O uso 

apropriado da Internet, embora ainda não testado, tem sido empiricamente proposto 

como solução para esse problema. Qual a validade do uso da Internet na educação 

médica? Os alunos teriam realmente maior aprendizado? Que papel desempenha o 

professor nesse processo? Este estudo tenta responder a essas questões. Os resultados 

representam o primeiro passo daquilo que deve ser um processo de avaliação 

multifacetado. Realizaram-se dois experimentos, sendo o primeiro com alunos do 

primeiro e segundo períodos do curso de medicina e o segundo com alunos do nono e 

décimo períodos. Em cada experimento os alunos foram divididos em três grupos. O 

primeiro grupo foi ensinado pelo método tradicional, com aulas teóricas e apoio 

didático com livros. O segundo grupo foi ensinado com aulas teóricas e apoio didático 
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através da Internet. O terceiro grupo usou a Internet, sem qualquer assistência de 

professores. 

Resultado: Os resultados mostraram que a Internet foi uma ferramenta didática efetiva 

para o ensino da medicina, com e sem a assistência direta do professor. Nos dois 

experimentos ela gerou maior aprendizado autônomo por parte dos alunos, 

especialmente aqueles mais avançados. A ação do professor mostrou-se essencial no 

processo de ensino, revelando-se ainda mais valorizada no início do curso e quando 

apoiada por métodos avançados de comunicação. A Internet foi capaz de gerar maior 

estímulo como método de ensino entre os alunos no final do curso, porém, não houve 

diferença como fator de estímulo entre os alunos na fase inicial do mesmo. 

Formação: ---------------------------- 

Ensino-Aprendizagem: ---------------------- 

Tipo de Pesquisa: --------------- 

Procedimento: Produção,  Edição e  Transmissão (Telemedicina) de materiais 

científicos e educacionais em cirurgia por método de multimídia. Desenvolvimento e 

aplicação de materiais científicos educacionais na transmissão de conhecimentos em 

cirurgia utilizando-se de multimídia. 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 26 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Educação pela interface: a importância das novas tecnologias no 

ensino a Distância 

Autor: Liliana Glazman Vallejo 

Curso:  Comunicação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Orientador: Ivana Bentes Oliveira 

Estado: Rio de Janeiro/Região: Sudeste 

Campo Empírico: Curso livre 

Conteúdo: Uma análise da importância das novas tecnologias na construção do saber. 
A partir de conceitos como o de hipertexto, pensamento complexo, construtivismo, 
ciberespaço e inteligência coletiva, o trabalho propõe analisar o contexto atual e os 
debates em torno da Educação à Distância (EAD), a partir de experiências no Brasil. 
Discute as vantagens e os limites de um instrumental como a internet e suas diferentes 
ferramentas (chats, e-mail, listas de discussões) no ensino à distância. Analisa a 
importância da interface em EAD via internet através do estudo do ambiente de um 
curso on-line e da participação em uma lista de discussão, a partir dos conceitos de 
interface, ambientes virtuais, arquitetura de informação e usabilidade. Aponta as 
tendências da educação via web. 

Resultado:-------------- 

Formação: -------------------- 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa:-------------------- 

Procedimento:---------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 27 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: A Internet como instrumento da Educação a distância capacitando 

professores. 

Autor: Lourineide Nunes de Jesus 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Marília (UNESP) 

Orientador: Maria Sylvia Simões Bueno 

Estado: São Paulo/Região: Sudeste 

Campo Empírico: Professores identificados como usuários da internet 

Conteúdo: O computador atualmente está no centro do debate sobre o emprego das 

novas tecnologias de Comunicação e Informação na educação. A criação de ambientes 

de aprendizagem como a Internet é o fundamento dessas tecnologias. A presente 

pesquisa se propôs a investigar a utilização da rede mundial de computadores, em 

sintonia com a educação. Mas especificamente, a utilização da rede para capacitação 

docente utilizando a educação à distância como alternativa. O objetivo é analisar as 

possibilidades da Educação à distância como estratégia de comunicação na capacitação 

de professores. Foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória e o método de 

procedimento adotado se voltou para o grupo de indivíduos, professores que foram 

identificados como usuários da rede Internet. Foram utilizados como instrumentos dois 

questionários de pesquisa, a análise documental e pesquisa bibliográfica. 

Resultado: Os resultados obtidos na investigação sugerem que a Internet é uma fonte 

de informações com uma grande penetração entre os professores, mas também ficou 

evidenciado que mesmo reconhecendo a utilidade da rede não a usam em benefício 

próprio. 
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Formação: Formação de capacitação de professores 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa: ------------------- 

Procedimento: ---------------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 28 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: O Projeto de Comenius: um paradigma para o ciberespaço. A 
criação de um novo espaço do saber com a tecnologia. 

Autor: Luis Augusto Beraldi Colombo 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Orientador: Marcos Rizolli 

Estado: São Paulo/Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensaio 

Conteúdo: O trabalho consiste na discussão dos feixes interdisciplinares existentes 
entre as teorias pedagógicas de Jan Amos Comenius (século XVII) e a presença das 
novas tecnologias, principalmente a internet, na educação atual. Pretende traçar 
paralelos entre as metáforas pictóricas dos sistemas de informação atual, com sua 
virtualidade e o seu simulacro de realidade, usados na educação e as metáforas que 
surgiram na época de Comenius através das imagens impressas. Dentre esses paralelos 
estão a idéia de se colocar a informação ao alcance de todos e a junção da prática com a 
virtualidade. Para tal empresa, o autor faz uso de argumentos: pós-modernos, derivados 
dos pensamentos de Lyotard ou Prigogine; estudos sobre educação apoiados nas teorias 
de Morin, Cauly, Lévy e, certamente, Comenius; nas dimensões do ensino virtual, 
refletidas por Dowbor, Plaza & Tavares, Domingues e, ainda, apresentadas no relatórios 
do projeto ACOT. 

Resultado: --------------------------- 

Formação: --------------------------- 

Ensino-Aprendizagem: -------------- 

Tipo de Pesquisa: -------------- 

Procedimento: ----------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 29 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Musicon – Uma Plataforma Construtivista de Ensino de Música 
via Internet. 

Autor: Marcos André Martins Aristides 

Curso:  Música 

Nível de Ensino: Mestrado  

Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Orientador: Rosana de Saldanha da Gama Lanzelotte 

Estado: Rio de Janeiro / Região: Sudeste 

Campo Empírico:----------------- 

Conteúdo: O Principal objetivo é investigar a aplicação de uma prática construtivista 
de música e educação em ambiente internet. Seguindo uma das tendências mais atuais 
do construtivismo, ou seja a noção do aprender a aprender, pretende-se utilizar como 
referencial teórico principal a proposta de Keith Swanwick. Assim sendo o modelo 
C(L(A(S)P, proposto por este autor, servirá como base para a concepção de uma 
plataforma a ser desenvolvida em ambiente internet. O pensamento de Keith Swanwick 
para a música e educação fundamenta a proposta de um protótipo, que foi chamado de 
Plataforma Construtivista para o ensino da Música via internet - Placom. A proposta é 
ilustrada por um módulo de ensino-aprendizado de música cuja concepção é orientada 
no sentido de discutir as categorias do modelo Swanwick, o C(L)A(S)P. Para realizar o 
protótipo foi escolhido o ambiente WebLearning desenvolvido na PUC-RIO, que se 
propõe a ser um ambiente para a implementação de conteúdos de ensino. 

Resultado: ----------- 

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: -------------- 

Procedimento: --------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 30 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Acompanhamento e visualização da Interatividade em Educação a 

Distância baseada na Internet. 

Autor: Rachel Miana Bezerra 

Curso:  Engenharia Elétrica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de São Paulo 

Orientador: Romero Tori 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Pós- Graduação 

Conteúdo: Este trabalho apresenta uma especificação de requisitos de software para a 

visualização das interações entre alunos, professores, materiais e sistema em cursos a 

distância baseados na Internet. Esta especificação tem como finalidade oferecer 

subsídios a desenvolvedores de sistemas para Educação à Distância para que possam 

aprimorar as ferramentas atuais no que se refere aos recursos de apoio ao professor para 

o acompanhamento da evolução de cursos virtuais e de seus alunos. A educação à 

distância é um conceito antigo que está se renovando e ganhando força por meio do uso 

da tecnologia. Isso ocorre principalmente impulsionado pela infra-estrutura oferecida 

pela Internet, como se pode comprovar pela quantidade de ferramentas para publicação 

e gerenciamento de cursos virtuais hoje disponíveis. No Brasil, podemos verificar esta 

tendência em todos os níveis da educação formal, incluindo a pós-graduação. Apesar de 

tais ferramentas virem oferecendo recursos para acompanhamento de alunos e cursos, 

ainda não conseguem oferecer a mesma facilidade de observação que são naturalmente 

disponíveis em ambientes presenciais. Por outro lado, em cursos virtuais há a 

possibilidade de se registrar todas as interações dos alunos, o que oferece um grande 

potencial e deve ser explorado pelas ferramentas atuais. Esta proposta avança nessa 
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linha, tendo como ponto de partida a análise dos recursos de visualização das interações 

dos alunos nas principais ferramentas de gerenciamento de cursos à distância, e 

fundamentando-se em conceitos teóricos de visualização de dados e de interface 

homem-máquina. 

Resultado: -------------------- 

Formação: ------------- 

Ensino-Aprendizagem: Ensino a Distância 

Tipo de Pesquisa: -------------- 

Procedimento: --------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 31 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Percepção de qualidade em Educação a Distância pela Internet. 

Autor: Roberto Meireles Pinheiro 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Orientador: Maria Aparecida Campos Mamede Neves 

Estado: Rio de Janeiro /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Curso Pós -Médio em Informática da Fundação Bradesco 

Conteúdo: A presente pesquisa teve por objetivo discutir como um dado sistema de 

gerenciamento de EaD pela Internet pode revelar aplicabilidade pedagógica a um 

determinado conteúdo trabalhado a distância. Discutiu-se, também, de que forma este 

tipo de sistema pode contribuir para uma mediação pedagógica adequada dos conteúdos 

por ele veiculados, bem como jogar algumas luzes sobre as facilidades e dificuldades 

vivenciadas pelos seus usuários. Finalmente, tivemos por objetivo discutir a extensão e 

a direção do hiato de qualidade entre a proposta dos autores e patrocinadores de uma 

iniciativa específica de EaD pela Internet a e a qualidade percebida pelos seus usuários. 

Logo após a Introdução, esta pesquisa apresenta uma discussão sobre a Cibercultura e 

seus reflexos sobre a Educação a Distância, confrontando diferentes pontos de vista 

sobre o assunto. Prossegue-se com uma análise da EaD pela Internet no Brasil e com 

uma apresentação dos principais gerenciadores de EaD pela Internet. Por fim, descreve-

se brevemente o Curso Pós-Médio em Informática da Fundação Bradesco, realizado em 

convênio com a Cisco Systems do Brasil, sobre o qual aplicou-se um modelo empírico 

de avaliação de percepção de qualidade, a saber, o modelo ServQual, proposto em 1985 

por Parasuraman et al.. 
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Resultado: A dissertação finaliza-se com algumas conclusões decorrentes do confronto 

de visões dos diversos atores do processo, sugerindo direções para pesquisa futura. 

Formação: ----------------- 

Ensino-Aprendizagem: Educação a Distância 

Tipo de Pesquisa:--------------------- 

Procedimento: ------------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 32 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Jovens, Chats e escolas. As relações que emergem desse contexto 

Autor: Rozane da Silveira Alves 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Pelotas 

Orientador: Tania Maria Esperon Porto 

Estado: Rio Grande do Sul /Região: Sul 

Campo Empírico: Jovens na WEB 

Conteúdo: Correio eletrônico e salas de "bate-papo" são, segundo pesquisas, os 
recursos mais utilizados por usuários do ciberespaço. Nesse contexto, onde os jovens 
são maioria, encontramos uma nova forma de comunicação: rica, inovadora, irreverente, 
cheia de símbolos, fazendo com que as relações aconteçam independente da localização 
geográfica dos usuários. Esta pesquisa, resultado da aplicação de questionários (através 
da rede), entrevistas, fotos do IRContros, análise das mensagens trocadas nos chats, 
procura estudar as relações que emergem nesse contexto. Para tanto, buscamos auxílio 
em autores como BABIN, MORAN, PORTO, LÉVY e KENSKI para estudarmos essa 
nova forma de comunicação e levantar os fatores que influenciam a vida dos jovens 
conectados na rede, dando um enfoque especial as relações desses com a escola. 

Resultado: ------------------------- 

Formação: ------------------------- 

Ensino-Aprendizagem: ---------------------- 

Tipo de Pesquisa: ----------------------- 

Procedimento:----------------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 33 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: A Universidade e a formação de professores na/para a era Digital: 

um estudo sobre concepções do uso de tecnologias de Comunicação a Distância 

Autor: Sidnei Aguila R. Filho 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Orientador: Clayde  Regina  Mendes 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Educadores de Escola do Estado 

Conteúdo: Esta dissertação se insere na linha de pesquisa Universidade e Formação de 

Professores para o Ensino Fundamental e Médio e teve como objetivos centrais: (a) 

avaliar e refletir sobre as percepções e concepções dos educadores acerca do uso das 

novas Tecnologias de Comunicação à Distância na Educação e (b) sugerir possíveis 

caminhos que contribuam na formação e atuação de professores de Educação Básica. A 

amostra não-probabilística foi composta por 66 educadores de 14 escolas do Estado de 

São Paulo, os quais foram entrevistados de forma não estruturada sobre o uso de 

computadores no seu cotidiano escolar, sua concepção sobre a importância da Internet 

na educação e seu conhecimento sobre formas de utilização das novas tecnologias de 

comunicação à distância na Educação. 

Resultado: A análise do discurso dos entrevistados gerou as seguintes categorias: (1) o 

uso da Internet na educação (2) o acesso aos pré-requisitos necessários, (3) o grau de 

conhecimento das linguagens da cibercultura, (4) a resistência e o envolvimento com as 

Tecnologias de Comunicação à Distância. Os resultados obtidos sugerem que os cursos 

de formação de professores atentem para o fato de que a cibercultura impõe aos 
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educadores a necessidade de arquitetarem processos comunicativos que favoreçam a 

relação ensino-aprendizagem, refletindo sobre o conceito de comunidade virtual, 

pressupondo que uma organização escolar possa ser, sempre que possível, um espaço 

onde os indivíduos consigam integrar suas experiências à coletividade que os cerca, 

acumulando e sistematizando o conhecimento produzido por este grupo. 

Formação: Formação de Professores 

Ensino-Aprendizagem: ----------------------- 

Tipo de Pesquisa: --------------------------- 

Procedimento: --------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 34 

Ano: 2002 

Título do Trabalho: Ensino baseado na web: desenvolvimento, aplicação e avaliação 

de um curso de graduação em medicina. 

Autor: Viviane Bernardo 

Curso:  Ciências Biológicas 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  

Orientador: Daniel  Sigulem 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Superior (Faculdade de Medicina) 

Conteúdo: Ensino baseado na web: desenvolvimento, aplicação e avaliação de um 

curso de graduação em medicina. 

Resultado: ------------------- 

Formação: ----------------------- 

Ensino-Aprendizagem: Ensino a Distância 

Tipo de Pesquisa: ----------------- 

Procedimento:------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 35 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Olho na tela e pé no chão – Informação sobre meio ambiente, 

criança e internet. 

Autor: Andreia Aparecida Cattaneo de Melo 

Curso:  Ciências da Comunicação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de São Paulo 

Orientador: Luiz  Fernando  Santoro 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Sites 

Conteúdo: Estudo analítico da informação ambiental disponível na internet dirigida ao 
público infantil como forma de estabelecer a consciência ambiental como prioridade 
dentro do contexto de desenvolvimento sustentável visando a qualidade de vida. A 
interação entre a criança e o computador é um ponto fundamental na disseminação da 
consciência ambiental como estratégia da educação formal e não-formal e na 
consolidação dos media como participantes no processo de formação de cidadania. A 
análise dá-se sobre sites que se propõem a fazer educação ambiental com perfil 
instrucional, ou de entretenimento, ou demonstrando ter bases sólidas de dados, 
independente da forma que é apresentado. 

Resultado: Assim, a informação disponível na rede mundial de computadores pode ser 
considerada como fonte de pesquisa a ser utilizada por crianças como forma de criar 
condições saudáveis ao desenvolvimento do mundo. 

Formação: ----------------------- 

Ensino-Aprendizagem: ------------------------ 

Tipo de Pesquisa:------------------------ 

Procedimento:-------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 36 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Um modelo de comunicação em ambientes Telemáticos para 

apoio à aprendizagem. 

Autor: Braulio Oliveira dos Santos Filho 

Curso:  Ciência da Computação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Orientador: Crediné Silva de Menezes 

Estado: Espírito Santo/ Região: Sudeste 

Campo Empírico: Curso universitário 

Conteúdo:  A associação entre as capacidades de processamento de informação de 

um computador com as facilidades da transmissão de dados através da Internet deu 

origem a uma nova abordagem para a educação a distância, apoiada nas teorias 

interacionistas. Um grande número de instituições nacionais e internacionais, com 

tradição ou não no provimento da educação a distância (EAD), lançou-se neste 

caminho, experimentando programas de educação à distância através da Internet. Com o 

crescente uso de aplicações voltadas a EAD nos deparamos com os courseware, que são 

programas direcionados para a construção de cursos na Internet. Nesses ambientes, 

encontramos formas variadas de comunicação, onde cada um adota e impõe seus vários 

elementos de comunicação associados a programas, como o correio eletrônico, a lista de 

discussão e outros. Entretanto, os projetistas desses ambientes não apontam para uma 

discussão do processo de comunicação que pode ocorrer entre os interagentes, a 

evolução inventiva e criativa dos relacionamentos, concentrando a concepção apenas no 

uso da tecnologia. A comunicação em um processo educacional pode acontecer a 

qualquer hora e em qualquer lugar, envolvendo os diferentes agentes do processo, sendo 

portanto,  imprescindível, antes de qualquer abordagem tecnológica, o entendimento de 
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suas manifestações. Esse trabalho apresenta um “modelo de comunicação” para 

ambientes de apoio ao processo de aprendizagem. Discutem-se os seus elementos; e 

essencialmente propõe-se uma modelagem orientada a seus principais atores: o aluno e 

o professor. Outrossim, a adequação do modelo foi experimentada em um protótipo que 

visa atender o tratamento de classes compostas por alunos oriundos de reprovação e 

adaptação em cursos superiores. 

Resultado: --------------- 

Formação: ---------------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa:---------------- 

Procedimento:------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 37 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: POnet: um protótipo de ambiente para ensino de engenharia a 

distância. 

Autor: Cibele Aparecida Rodrigues Barbosa 

Curso:  Engenharia de Produção 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de São Paulo (USP)/São Carlos 

Orientador: João Vitor Moccellin 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Universidade 

Conteúdo:  O uso de novas tecnologias, do computador e da internet na educação 
viabiliza o estudo de uma nova maneira de transmissão de conhecimento. Um novo 
modelo de ensino-aprendizagem está se impondo no mundo inteiro. Ele é conhecido 
como Educação a Distância que se propõe em estender os sistemas educativos formais 
nos seus diferentes níveis aos setores da população que não possuem acesso aos 
mesmos. Com a necessidade desenvolveu-se uma pesquisa com o objetivo de criar uma 
ferramenta de ensino a distância (protótipo) para ensinar engenharia, mas poderia ser 
utilizada por cursos de qualquer área. Como exemplo e caso prático, utilizou-se uma 
disciplina na área de Engenharia de Produção "Técnicas de Seqüenciamento e 
Programação de Operações em Máquinas" para auxiliar no aprendizado e na aplicação 
das técnicas de programação da produção podendo ser aplicado na área acadêmica ou 
nas indústrias surgindo assim o PONet. 

Resultado: ----------------- 

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: --------- 

Procedimento:-------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 38 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Iguais: um estudo de caso em jornalismo, internet e educação 

Autor: Cristina Kiomi Mori 

Curso:  Ciências da Comunicação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de São Paulo 

Orientador: Elizabeth Nicolau Saad Corrêa 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Site 

Conteúdo: Diante da percepção de uma relação entre comunicação e educação no 

processo de socialização dos indivíduos, e da recente entrada da Internet nesta inter-

relação, faz-se necessário o registro e análise de experiências que utilizam o jornalismo 

na Web com objetivos formativos. O iGuais, site feito por e para jovens levado ao ar 

entre 2000 e 2001, é representativo dessas relações. Idealizado e realizado por uma 

organização não-governamental, em parceria com uma empresa de Internet, o iGuais foi 

construído como um produto de comunicação educativa: uma revista digital que 

desejava conquistar um público jovem amplo e contribuir para sua formação intelectual 

e social. Informalmente, também representou uma experiência em educação pela 

comunicação, por haver trabalhado na formação dos jovens que faziam parte de sua 

equipe. 

Resultado: Entende-se que o iGuais atingiu parcialmente seus objetivos, por não haver 

conquistado a audiência pretendida, apesar dos resultados positivos em termos 

educativos para seus participantes e seu público. Entre as hipóteses levantadas a partir 

do caso, estão a necessidade de estudos e experimentações para o aproveitamento das 
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especificidades da Internet e do jornalismo na comunicação educativa e a adequação 

entre objetivos comunicativos e educativos nas propostas de educomunicação. 

Formação: ----------- 

Ensino-Aprendizagem: --------------- 

Tipo de Pesquisa: ----------- 

Procedimento: -------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 39 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Educação sem Distâncias: Utilização do WebCT como ferramenta 

de apoio para o ensino da Terapia Intravenosa na graduação de enfermagem. 

Autor: Denise Costa Dias 

Curso:  Enfermagem 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade de São Paulo – USP/ Ribeirão Preto 

Orientador: Silvia Helena De Bortoli Cassiani 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Graduação de enfermagem 

Conteúdo: Esta investigação focalizou o ambiente de aprendizagem através da Internet, 

onde foi abordado o ensino da terapia intravenosa(TIV). Dentre os vários conteúdos que 

poderiam ser ministrados por meio de um ambiente de aprendizagem através da Internet 

foi escolhida a TIV pois se trata de um tema complexo que abrange não apenas os 

procedimentos técnicos mas também os aspectos conceituais e que podem ser discutidos 

em um ambiente virtual de aprendizagem. Os objetivos da investigação foram 

desenvolver material educacional sobre Terapia Intravenosa, utilizando a Internet para 

orientar o aprendizado de conceitos relacionados a terapia intravenosa, proceder 

avaliação por especialistas do material educacional sobre Terapia Intravenosa produzido 

e avaliar a utilização do mesmo pelos alunos em termos de dificuldades e/ou facilidades, 

participação/interação no ambiente, usabilidade das ferramentas disponíveis no 

ambiente. O ambiente utilizado para disponibilizar o curso na Internet foi o WebCT. O 

funcionamento do curso foi testado através de teste piloto com alunos de graduação os 

quais preencheram questionário para avaliação do ambiente de aprendizagem. O 

conteúdo foi desenvolvido em módulos, organizados em seqüência lógica e com os 

devidos objetivos para o aprendizado de cada módulo. A versão preliminar do conteúdo 
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do curso foi submetida a um grupo de quatro especialistas, professoras de enfermagem, 

para avaliação do mesmo  em termos de amplitude, pertinência, organização, 

verificação da adequação dos exercícios com os objetivos instrucionais e outras 

questões pedagógicas relacionadas. Foram inscritos 49 alunos de graduação de 

enfermagem de três localidades diferentes (Ribeirão Preto, Porto Alegre e Cascavel), 

destes 25 participaram efetivamente. 

Resultado: Os alunos que completaram o curso, de maneira geral, avaliaram 

positivamente a oportunidade de aprendizagem através da Internet, ressaltando algumas 

vantagens desse ambiente como a interação com a instrutora, a flexibilidade espaço-

temporal possibilitada pela Internet, acesso a recursos técnicos e aspectos relacionados à 

organização e clareza do conteúdo do curso. No entanto alguns aspectos negativos 

foram também observados pelos alunos, como: problemas técnicos, falta de tempo para 

o curso e a falta de interação interpessoal. Sobre a participação dos alunos no curso 

percebemos que esta se deu em contextos mais individuais do que coletivos. Oferecer 

cursos baseados na Internet, ou apoiados pela Internet, na educação de enfermagem, 

propicia aos alunos uma familiarização maior com tecnologias de informação atuais. 

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: ------------------ 

Tipo de Pesquisa: -------------- 

Procedimento: ------------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 40 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Sistemas Java de Educação a Distância na Internet. 

Autor: Elane Cristina Oliveira dos Santos 

Curso:  Ciências da Computação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Orientador: Carlos André Guimarães Ferraz 

Estado: Pernambuco /Região: Nordeste 

Campo Empírico: ------------------------ 

Conteúdo: A Educação a Distância (EAD) vem propondo novas possibilidades de 

aprendizagem mais de acordo com as necessidades dos dias atuais, se considerarmos 

que estamos em uma sociedade do conhecimento. Do mesmo modo que hoje 

demandamos por mais bens materiais, nessa nova sociedade deveremos demandar por 

mais conhecimento. Se pensarmos na quantidade de pessoas para serem educadas, na 

estrutura disponível e no número de educadores com capacidade para facilitar o 

processo de construção de conhecimento, facilmente chegaremos à conclusão que a 

EAD é uma solução viável e pode, certamente, ser uma alternativa para corrigir as 

distorções educacionais no nosso país, por exemplo. Ela pode atender regiões que não 

dispõem de especialistas e atingir maior número de pessoas. Basicamente a EAD 

consiste em se realizar ensino-aprendizagem em que o aluno e o professor não se 

encontram em um mesmo ambiente físico. Esta idéia vem sendo bastante discutida nos 

meios acadêmicos e defendida em aplicações na Internet atual. Duas razões têm 

contribuído particularmente para o desenvolvimento desta área: a proliferação de 

recursos de informática e o grande avanço na tecnologia de comunicação. Este trabalho 

se propõe a levantar características de tecnologias Java aplicadas a desenvolvimento de 
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sistemas de Educação a Distância para Internet. Esses pressupostos servirão de base 

para a especificação e implementação de um protótipo de um sistema EAD. Com isto o 

trabalho estará contribuindo para o avanço da linha de pesquisa sobre sistemas de 

Educação a Distância na Internet e para o bom aproveitamento desta rede para 

aplicações de educação a distância. 
 

Resultado:---------- 

Formação: ---------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ------------- 

Procedimento: ------------------ 



154 

 

Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 41 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: O papel do Professor em Ambientes de Educação a Distância: O 

tutor On line 

Autor: Liliana Dias Machado 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Orientador: Raimundo Benedito do Nascimento 

Estado: Ceará /Região: Nordeste 

Campo Empírico:-------------- 

Conteúdo: O surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação deram 

um novo impulso à educação a distância, fazendo aparecer, através da internet, formas 

alternativas de geração e de disseminação do conhecimento. A educação a distância, 

antes centralizada no texto impresso, agora vai cedendo lugar para fontes eletrônicas 

digitais de informação, trazendo possibilidades quase inesgotáveis para a aprendizagem. 

Neste novo cenário, os papéis tradicionais do professor, aluno e escola precisam ser 

melhor compreendidos e investigados para fazer frente às mudanças que se impõem. As 

teorias convencionais de educação a distância servem inicialmente de base para a busca 

de explicação para os mais recentes fenômenos, mas precisam ser atualizadas. A 

educação a distância via internet redefine substancialmente o papel do professor que 

agora assume posição diferenciada daquela conhecida historicamente. Como elemento 

central no processo ensino/aprendizagem, portanto, precisa ter sua função, sua prática, 

seu papel questionado, compreendido, estudado. Casos de sucesso e de fracasso em 

programas inéditos de educação a distância, após analisados, orientam a busca de uma 

reflexão rumo a definição desse novo professor online que ora se desenvolve e entra em 

cena. 
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Resultado: ---------------- 

Formação: ----------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: --------------------- 

Procedimento: --------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 42 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Aprendizagem na Internet: a metodologia webquest na prática. 

Autor: Maria Aparecida Pereira Viana 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Orientador: Luis Paulo Leopoldo Mercado 

Estado: Alagoas /Região: Nordeste 

Campo Empírico: Escola 

Conteúdo: Este estudo investiga o uso da Internet na escola, utilizando a metodologia 

WebQuest como fonte de pesquisa que poderá tornar a aprendizagem significativa e 

levar o educador e o educando à construção do conhecimento. Os objetivos deste estudo 

são: analisar os desafios com os quais se defronta o trabalho do professor com a 

utilização das novas tecnologias; investigar estratégias na utilização dos recursos 

oferecidos pela Internet no meio educacional; apresentar projetos, utilizando a Internet, 

onde os alunos são responsáveis pela construção do conhecimento; compartilhar 

observações e experiências vivenciadas que utilizam a Internet como ferramenta 

didática em suas pesquisas. A metodologia utilizada envolve uma pesquisa qualitativa, 

usando o estudo de caso sobre a realidade vivenciada pelos educadores nos projetos 

WebQuests, divididos em dois grupos. Grupo 1: formado por 03 professoras das 

disciplinas de História e Português, da rede pública; Grupo 2: formado por 05 

professores das disciplinas de História, Ética, Português, Matemática e Artes, de uma 

escola da rede particular, tendo apoio das supervisoras pedagógicas do Ensino 

Fundamental. Os dois grupos foram trabalhados em momentos diferentes nas seguintes 

etapas: a) realização de oficinas de sensibilização dos professores por meio de 

exposição da fundamentação teórica e da metodologia WebQuest, com as quais os 
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professores tiveram contato; b) elaboração dos projetos WebQuests por grupo de quatro 

professores; c) execução dos projetos nas escolas definidas por cada grupo; d) 

acompanhamento da execução dos projetos por intermédio de registros de todas as 

sessões, usando os seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevistas com alunos, 

educadores e coordenadores pedagógicos, fotografias das etapas dos WebQuests, 

registros das reuniões do grupo de estudo, chek-list, portfólio, reflexão e planejamento; 

e) apresentação dos resultados do projeto, tendo como culminância a socialização das 

produções e a troca de informações, idéias e relato de experiências vivenciadas. Este 

estudo está dividido nas seguintes partes: a Internet na educação: novas formas de 

aprender, necessidades e competências no fazer pedagógico; aprendizagem baseada em 

projetos: fundamentos da metodologia da WebQuest; a metodologia WebQuest aplicada 

na prática pedagógica. 

Resultado: Ao trabalhar com projetos, utilizando a metodologia do WebQuest, foi 

apresentada como uma concepção de posturas pedagógicas e não meramente como uma 

técnica de ensino atrativa. Possibilitou vivenciar o real, dando abertura a múltiplas 

relações, onde os alunos trabalhavam intensamente, construindo o sentido de suas 

atividades. 

Formação: Formação Docente 

Ensino-Aprendizagem: ---------------- 

Tipo de Pesquisa:------------------- 

Procedimento:------------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 43 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: A Internet, máscara dos “bailes” modernos e a educação . 

Autor: Rinaldo Di Schiavi 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 

Orientador: Potiguara Acácio Pereira 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Escola e sites 

Conteúdo:  Este trabalho teve como objetivo principal pesquisar e avaliar duas 

vertentes possíveis da Internet, a primeira relaciona aos instrumentos e recursos 

apresentados que abrem ao aluno uma janela para o Planeta via ciberespaço, 

possibilitando que possa construir seu próprio conhecimento pelo uso da tecnologia 

podendo comunicar-se com o Mundo, que é Internet. A perspectiva que se abre diante 

desse novo contexto cultural na qual recentes linguagens presentes no ciberespaço 

proporcionam uma nova realidade interativa, em um espaço disponível e ao alcance do 

aluno. A exploração dessa nova forma de comunicar, acessar e intercambiar 

informações, estimula o indivíduo a buscar conhecimentos, conforme permitem a 

pesquisa, o aprendizado, o ensino e a troca de idéias, assim como a relação com a 

comunidade na construção e reconstrução de suas experiências de vida. No que se refere 

ao aspecto educacional, pela possibilidade de desenvolvimento dos estudantes, foi 

constatado que os materiais disponibilizados pelos professores, são levados a sério, 

garantindo dessa forma a utilização produtiva da Internet como instrumento de 

formação e de desenvolvimento cultural. A segunda vertente relaciona-se com a 

utilização dos chats na comunicação entre jovens, e a constatação de que a falta de Ética 

impera nesse ambiente, transformando-o em um verdadeiro mar caótico de 
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relacionamentos obscenos e um intrincado espaço de degeneração humana. Partindo 

dessa premissa, a presente proposta foi formulada na comunidade de internautas no 

sentido de erradicar os sujeitos que protagonizam a degeneração do ambiente virtual, 

bem como a implantação de um código de Ética que possa ser discutido por todos seus 

participantes e gerido de forma democrática. Acredita-se que, dessa forma, seja possível 

contribuir para o verdadeiro uso dessa tecnologia, permitindo, que os jovens estudantes 

encontrem nos chats um prolongamento da vida real, que os auxilie na construção de 

uma personalidade sadia e preparada para enfrentar os desafios nesse novo contexto 

tecnológico em que se exige desenvoltura e caráter de um sujeito. 

Resultado: -------------- 

Formação:  -------------------- 

Ensino-Aprendizagem:  ---------------------- 

Tipo de Pesquisa: ------------------------ 

Procedimento: --------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 44 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Análise de um site educacional: o exemplo do projeto descobrir e 

viver a cidade de São Paulo 

Autor: Silvia Cristina Dotta 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Orientador: Sergio Ferreira do Amaral 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Fundamental (primeiro e segundo ciclo) 

Conteúdo: O projeto descobrir e viver a acidade de São Paulo pretendia realizar um 

intercâmbio entre escolas, utilizando a internet para fins educacionais. O site 

pretensamente adequado aos referenciais de educação dos parâmetros curriculares 

nacionais, trazia  o conteúdos e atividades para os 1o e 2o ciclos do ensino fundamental. 

Essa pesquisa procura analisar se o site atendeu às expectativas dos parâmetros e que 

contribuições ele trouxe para as escolas participantes do projeto no que diz respeito ao 

uso da internet na educação. 

Resultado: ---------- 

Formação: ---------------- 

Ensino-Aprendizagem: -------------- 

Tipo de Pesquisa:--------------- 

Procedimento:----------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 45 

Ano: 2003 

Título do Trabalho: Bate papo na Internet: Algumas Perspectivas Educativas 

Autor: Viviane de Oliveira Pereira 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Orientador: Hermínio Borges Neto 

Estado: Ceará /Região: Nordeste 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: Este trabalho tem como finalidade promover uma investigação, acerca da 

utilização do bate-papo na Internet na Educação. Cada vez mais o bate-papo vem sendo 

utilizado em cursos a distância, como também em instituições de ensino, para algumas 

finalidades educativas, como por exemplo, proporcionar interação entre os participantes. 

A partir de uma experiência vivida na Faculdade de Educação - UFC, observamos que 

era possível utilizar este recurso em sala de aula. O objetivo principal da pesquisa é 

verificar quais contribuições pedagógicas o bate-papo oferece para professores e alunos. 

Pretendemos especificar quais habilidades são desenvolvidas quando usamos este 

recurso e as semelhanças e diferenças com relação a momentos e situações que 

acontecem em aulas presenciais e a distância. Durante esta pesquisa, participamos de 

alguns bate-papos educativos e dentre estes, selecionamos nove para análise deste 

trabalho. 

Resultado: Observamos algumas situações pertinentes a uma atividade pedagógica, 

entre elas podemos citar: participação dos alunos durante as discussões realizadas no 

bate-papo; interação (colaborativa e cooperativa) entre professor e alunos que 

enriquecem a aprendizagem; quatro momentos de discussão proporcionados pelo bate-
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papo: apreensão (leitura de mensagem), seleção (interpretação), compreensão (aspectos 

críticos sobre a informação) e processamento de informações (reflexão). Relatamos a 

partir das nossas experiências, quais foram as possibilidades educativas encontradas no 

bate-papo - como por exemplo, colaboração e cooperação entre os sujeitos envolvidos 

na discussão - mostrando como é possível trabalhar com esta tecnologia e, 

principalmente, o retorno pedagógico, do qual tanto professor quanto o aluno poderão 

usufruir. 

Formação: Formação docente e discente 

Ensino-Aprendizagem: -------------------- 

Tipo de Pesquisa: --------------------- 

Procedimento: ------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 46 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Qualificando – Ambiente Virtual de Aprendizagem via Internet. 

Autor: Marcelo Nogueira Cortimiglia 

Curso:  Engenharia de Produção 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Orientador: Flávio Sanson Fogliatto 

Estado: Rio Grande do Sul /Região: Sul 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo:  A recente proliferação do uso da Internet como mídia pedagógica no 

cenário contemporâneo da educação à distância tem gerado discussões e interesse, tanto 

no meio acadêmico quanto no meio empresarial. A elaboração de metodologias para 

desenvolvimento de soluções tecnológicas, neste contexto, vem sendo objeto de 

pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Os Sistemas de Informação Web se 

inserem nesta realidade, particularmente através dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), sistemas que integram os diversos recursos da Internet passíveis 

de emprego educacional, como a transmissão de conteúdos multimídia e ferramentas de 

comunicação e interação, devidamente orientados por uma base pedagógica adequada 

aos objetivos e pressupostos da iniciativa educacional almejada. Assim, o presente 

trabalho tem como objetivo a proposição de uma estrutura para desenvolvimento de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem via Internet. Para tanto, empregou-se a 

metodologia de pesquisa-ação.  

Resultado: Como resultado prático da estruturação proposta, é descrito o AVA via 

Internet Qualificando, voltado para o ensino à distância de Engenharia de Produção no 
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Departamento de Engenharia de Produção e Transportes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ------------- 

Procedimento: --------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 47 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Mecanismo de Monitoramento do Uso de Recursos Web para 

Apoio à avaliação de Ambientes 

Autor: Maria Angelica Calixto de A. Cardieri 

Curso:  Engenharia Elétrica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Orientador: Ivan Luiz Marques Ricarte  

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Sites 

Conteúdo: Este trabalho apresenta um mecanismo que permite monitorar as ações 
realizadas pelo aluno em um ambiente de ensino na Web. A motivação para este 
desenvolvimento foi a constatação de que a maioria dos ambientes de ensino a distância, 
disponíveis na Web, não possuem uma forma eficiente para registro das interações dos 
usuários com as páginas. Este registro é importante, pois pode fornecer suporte para a 
avaliação do comportamento do aluno e de seu aprendizado. Além disso, possibilita que 
o próprio ambiente seja avaliado. O trabalho iniciou-se com a condução de um estudo 
de caso sobre um curso de ensino a distância já existente. Para este, foi construído um 
mecanismo específico de monitoramento a partir do qual foram identificados os 
problemas e adaptações necessárias. Foi então proposto um novo mecanismo para 
solucionar os problemas identificados. 

Resultado: Este foi implementado e os resultados indicam um mecanismo flexível, 
eficiente e confiável de coleta de dados. Embora tenha sido voltado para ambientes 
educacionais, este mecanismo pode ser utilizado em qualquer aplicação na Web para a 
qual registros mais precisos sejam necessários. 

Formação:  

Ensino-Aprendizagem: EAD  

Tipo de Pesquisa: 

Procedimento: 



166 

 

Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 048 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: O uso da internet na Prática Pedagógica nas Escolas Públicas em 

Maceió. 

Autor: Maria Eunice Dias de Queiroz 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa  

Orientador: Emilia Maria da Trindade Prestes 

Estado: João Pessoa /Região: Nordeste 

Campo Empírico: Escolas 

Conteúdo: Este estudo investiga como a Internet tem contribuído para modificar a 

prática pedagógica nas escolas públicas de Maceió. Para tanto, haverá uma análise do 

seu uso em duas escolas da rede pública de Maceió, tentando investigar o potencial da 

Internet aplicada à Educação, no que tange à melhoria da prática pedagógica e à 

integração significativa de seus recursos no cotidiano escolar. A metodologia utilizada 

envolve um estudo exploratório sobre a realidade vivenciada por professores e alunos 

das duas escolas públicas envolvidas na pesquisa, cujos dados advêm de observações 

não-participantes, entrevistas e questionários. 

Resultado: A análise e a interpretação desses dados mostram que a Internet transforma-

se em uma importante ferramenta pedagógica desde que se evidenciem dois pontos 

fundamentais: a formação de professores e a existência de um projeto político-

pedagógico que respalde a utilização das TICs nas escolas. Melhorar a prática, portanto, 

significa possibilitar a inclusão digital dos alunos(as) das escolas públicas. A análise e a 

interpretação desses dados mostram que a Internet transforma-se em uma importante 

ferramenta pedagógica desde que se evidenciem dois pontos fundamentais: a formação 
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de professores e a existência de um projeto político-pedagógico que respalde a 

utilização das TICs nas escolas. Melhorar a prática, portanto, significa possibilitar a 

inclusão digital dos alunos(as) das escolas públicas. 

Formação: Formação Prática Pedagógica 

Ensino-Aprendizagem: ------------- 

Tipo de Pesquisa: -------------- 

Procedimento: ---------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 49 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Arte – educação e Internet: O ensino em sintonia com as Novas 

Tecnológicas. 

Autor: Rebeca Martineli de Melo 

Curso:  Educação, Administração, Comunicação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade São Marcos 

Orientador: Anna Maria de Carvalho Barros  

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Sites infantis 

Conteúdo: A presente pesquisa surge no cenário onde as novas mídias da comunicação 

suportam, com recursos à interdisciplinaridade entre a Sociologia, a Psicologia e 

Pedagogia, a expectativa de serem agentes transformadores da educação, enriquecendo 

e diversificando a sua forma de encaminhar o processo ensino-aprendizagem. O 

questionamento também se insere nas discussões sobre o papel das novas formas de 

comunicação e seu impacto cultural e social. Investiga como se apresentam os 

conteúdos dos sites infantis mais freqüentados no Brasil e qual a sua relevância para a 

Arte-educação. O período delimitado para a coleta dos dados foi de um ano, de abril de 

2003 a março de 2004, e o perfil dos visitantes dos sites, definido por crianças na faixa 

etária de 2 a 11 anos. Busca analisar o conteúdo que está sendo acessado, a forma como 

se apresenta e até onde atinge o objetivo de educar, instruir e entreter. Considera que a 

Arte-educação busca novas metodologias de ensino e aprendizagem de arte, 

possibilitando aos estudantes um saber específico, que os auxilie na descoberta de novos 

caminhos, bem como na compreensão do mundo em que vivem e suas contradições. 

Dentro deste recorte, a pesquisa apresenta as raízes históricas do ensino da arte, seus 

aspectos nacionais e sua relação com os avanços tecnológicos. Assim, identifica a 
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imaterialidade, a instabilidade e a interatividade como características da nova forma de 

expressão da arte na informática. Discute a busca de uma estética para a era tecnológica 

que nos faça perceber diferenças entre a mera produção industrial de formas agradáveis 

e a construção de uma nova forma de expressão. Utiliza pesquisa bibliográfica para 

descrever as concepções de conhecimento que fundamentam a forma de pensar e 

aprender do atual público infantil freqüentador da internet. Com base nos painéis 

mensais do perfil dos sites e dos visitantes, dados fornecidos pelo IBOPE 

Nielsen/NetRatings, a análise se concentra nos conteúdos dos sites mais visitados: 

Cartoon Network e Globo Kids.  

Resultado: A pesquisa contribui para a reafirmação da necessidade de uma educação 

para e pela comunicação. Ela destaca a importância de se promover entre as gerações 

mais jovens uma educação que as leve ao domínio e ao uso criativo das novas 

tecnologias da informação e da comunicação. 

Formação: ------------ 

Ensino-Aprendizagem: --------------- 

Tipo de Pesquisa: ------------------- 

Procedimento: ------------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 50 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: Letramento Digital de Professores em Contexto de Formação 

Continuada. 

Autor: Sandro Luiz da Silva 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Orientador: Isabel Cristina Alves da Silva Frade 

Estado: Minas Gerais /Região: Sudeste 

Campo Empírico: ------------- 

Conteúdo: A introdução da internet na educação fez surgir novos ambientes de 

aprendizagem no ensino presencial e à distância, que implicariam transpor os limites da 

reprodução e da memorização, para a construção de novos conhecimentos. De certo 

que, a ultrapassagem da reprodução não é uma implicação peculiar da internet, além de 

que, há quem a considere de influência negativa no caso. E o professor como sujeito que 

participa do processo educativo está inserido nas práticas de utilização das novas 

tecnologias? Seus conhecimentos possibilitam auxiliar os alunos na superação das 

dificuldades ,na interação como o meio e a máquina? Parte das respostas e estas 

indagações de cunho mais geral só poderão ser respondidas se pudermos compreender 

como sujeito professor se relaciona com a cultura digital, do ponto de vista do acesso, 

do domínio das ferramentas e técnicas necessárias para a utilização desse suporte. Em 

última instância, cabe compreender as práticas de leitura do texto digital, que ele realiza 

e finalmente, a significação que produz mediante a compreensão dessas novas 

linguagens. 

Resultado: ----------------- 



171 

 

Formação: Formação Docente Continuada 

Ensino-Aprendizagem: ----------------- 

Tipo de Pesquisa: --------------------- 

Procedimento:-------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 51 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: “WebQuest: uma proposta de aprendizagem cooperativa” 

Autor: Tereza Tioko Saito Fukuda 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Orientador: Hans Kurt Edmund Liesenberg  

Estado: São Paulo/Região: Sudeste 

Campo Empírico: ------------------ 

Conteúdo:  Este trabalho busca aprofundar o conhecimento da Webquest, uma 

técnica para o uso da internet na educação, refletindo sobre suas possíveis contribuições 

para as transformações de que a escola necessita para melhorar sua qualidade de ensino. 

Para isso, são apresentadas suas características mais significativas e analisadas algumas 

Webquests para esclarecer o seu funcionamento. Constatamos a necessidade de suprir 

carências na formação de professores para utilizarem novas tecnologias no ensino e 

concluímos que uma Webquest, ao provocar a transformação das informações e ao 

multiplicá-las por meio da aprendizagem cooperativa, é eficaz para levar a construção 

de conhecimentos pelos alunos de acordo com as teorias da aprendizagem mais atuais. 

Resultado: ------------ 

Formação: ------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ---------------- 

Procedimento: -------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 52 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Sistema de autoria multi- plataforma para a teia mundial com 

interface compatível com a TV digital. 

Autor: Alexandra Camargo Alves 

Curso:  Engenharia Elétrica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de São Paulo (USP) 

Orientador: Roseli de Deus Lopes 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: --------------- 

Conteúdo: As novas tecnologias, principalmente as chamadas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) provocaram grandes mudanças na sociedade nesta 

última década. A grande importância destas tecnologias motivou a sua introdução nas 

escolas, com o propósito de melhorar a qualidade na educação. Uma outra mudança 

decorrente das TICs e que contribuiu para a popularização dos meios informáticos foi o 

surgimento da Teia Mundial (World Wide Web - WWW), que, a partir da criação de 

navegadores, ofereceu o acesso a informações com um simples clique. A Teia Mundial 

(WWW) se tornou a face mais visível da Internet, oferecendo o acesso à informação. 

Embora a Teia Mundial se mostre uma fonte inesgotável de informação, existe nela a 

característica de fonte duvidosa sendo necessário saber separar o joio do trigo. Além 

disso, o custo elevado, o inglês como idioma predominante, a diferença entre 

plataformas, o tempo limitado de acesso e a inadequação da maioria das aplicações para 

o propósito educacional, são alguns dos fatores que ainda dificultam o sucesso dessas 

tecnologias nas escolas, principalmente no que se refere a aplicações que estimulem a 

criatividade. Este trabalho apresenta o sistema FACIL, um sistema de autoria 

independente de plataforma, de acesso livre, para criação de documentos 



174 

 

hipermidiáticos por usuários leigos. O sistema é voltado para alunos, professores e toda 

a comunidade escolar, auxilia na produção da informação e incentivando a autoria e 

publicação na Internet, para a socialização do conhecimento. As várias tecnologias 

como computadores, Internet, TV Digital e os terminais de acesso (Set-Top Boxes 

Digitas) acoplados a televisores permitirão o uso deste sistema por usuários autores que 

poderão criar bancos de informações, documentar projetos e produzir informações que 

serão socializadas a partir de suas publicações na Teia Mundial 

Resultado: ----------- 

Formação: ---------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ---------------- 

Procedimento:------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 53 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Uma visão da educação ambiental, inserida no contexto da 

educação a distância, por meio da internet. 

Autor: Ana Fátima Bernardo da Silva Monteiro 

Curso:  Semiótica, Tecnologias da Informação e Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Brás Cubas 

Orientador: Carlos Alberto de Oliveira 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: ----------------- 

Conteúdo: Uma visão da Educação Ambiental inserida no contexto da Educação a 

Distância através da Internet, com o intento de verificar a utilização do formato da 

multimídia aplicado ao contexto do conjunto Educação Ambiental e Educação a 

Distância, em favor da preservação do meio ambiente, transmitindo conhecimentos que 

se distanciem da pura transcrição de textos e permitam a educação do homem para a 

mudança de comportamentos. 

Resultado: --------------- 

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ----------------- 

Procedimento: -------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 54 

Ano: 2004 

Título do Trabalho: E-learning: conhecendo alguns sujeitos dessa nova tecnologia. 

Autor: Andrea Milan dos Santos 

Curso:  Psicologia – Psicologia Clínica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) 

Orientador: Ana Maria Nicolaci-da-Costa 

Estado: Rio de Janeiro /Região: Sudeste 

Campo Empírico: ---------------- 

Conteúdo: A conexão de computadores em rede possibilitou a rápida troca de todo o 

tipo de informação e deu origem ao e-learning. As empresas logo passaram a investir na 

oferta de cursos virtuais para seus funcionários. Esta dissertação buscou ouvir 20 

profissionais que já realizaram cursos em e-learning de forma a captar suas opiniões e 

sentimentos em relação ao mesmo. 

Resultado: ---------- 

Formação: Profissional 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ---------------- 

Procedimento: ------------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 55 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Concepção e Desenvolvimento de uma abordagem Pedagógica 

para Processos Colaborativos a Distância utilizando a Internet 

Autor: Fernando Lincoln Carneiro Leão Mattos 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Orientador: Hermínio Borges Neto 

Estado: Ceará  / Região: Nordeste 

Campo Empírico: Centros Rurais de Inclusão Digital (CRID) 

Conteúdo: ----------------------- 

Resultado: ---------------- 

Formação: Formação docente e discente 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: -------------- 

Procedimento: -------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 56 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Letramento digital de Analfabetos por intermédio do uso da 

Internet. 

Autor: Iva Autina Cavalcante Lima Santos 

Curso:  Multimeios 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Orientador: Jose Armando Valente  

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Analfabetos 

Conteúdo: Numa sociedade ligada à modernidade tecnológica, a população analfabeta 

fica distante das novas demandas culturais e compromete sua cidadania. Com o objetivo 

de investigar o processo de apropriação de uso da Internet por indivíduos analfabetos, 

partindo da perspectiva do letramento digital, este estudo procurou analisar as 

estratégias utilizadas por duas adultas analfabetas na prática de uso da Internet. A base 

teórica articula três eixos temáticos: Informática, Educação e Letramento. A idéia 

levantada é que um indivíduo analfabeto, através do letramento oferecido pelos eventos 

de uso da Internet, seria capaz de iniciar um processo de apropriação de uso e, 

conseqüentemente, a aprendizagem da leitura e da escrita. As estratégias utilizadas pelas 

participantes na prática de uso da Internet nos apontaram limites e possibilidades de uso 

por analfabetos. 

Resultado: Os dados evidenciaram a necessidade de uma mediação que propicie 

associação aos seus cotidianos e de uma “linguagem digital” que ofereça um sentido 

adequado às funções no contexto. Os letramentos exigidos para uma utilização mais 

autônoma da Internet pelos analfabetos, não só dependem do fator de saber ler e 
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escrever. Faz-se necessária também uma mediação que instaure a junção do interesse 

“significativo” com uma interface humano-computador que lhes dê as condições 

necessárias à sua apropriação e, ainda, a instauração da possibilidade ao acesso 

cotidiano dessas tecnologias. 

Formação: ------------------- 

Ensino-Aprendizagem: --------------- 

Tipo de Pesquisa: ------------- 

Procedimento: ------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 57 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Informática e educação no Brasil: o caso das escolas públicas de 

Governador Valadares. 

Autor: Lorena Temponi 

Curso:  Educação, administração e Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade São Marcos 

Orientador: Maria Terezinha da Costa Faria Monteiro  

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Escolas (Governador Valadares) 

Conteúdo: Esta dissertação discute a adoção dos computadores como instrumento 
pedagógico, tendo como enfoque principal o uso da Internet na educação. Adota como 
pressuposto básico que a revolução na informática ocasionou forte impacto em todos os 
setores da sociedade contemporânea, em especial no processo educacional. Do ponto de 
vista brasileiro, o sistema educacional tem buscado a implementação do uso do 
computador nas escolas, iniciando com experiências no campo administrativo e 
progredindo na década de 90, fazendo o uso deste, na sala de aula, como ferramenta de 
ensino-aprendizagem. Para a efetivação do trabalho, foram combinadas a pesquisa 
teórica e empírica, com a coleta, síntese e análise de dados, mostrando o 
desenvolvimento do município de Governador Valadares – MG. Para tanto, foram 
realizados questionários com professores e alunos de quatro escolas públicas 
pertencentes à Superintendência de Governador Valadares, com o objetivo de se 
examinar o uso da Internet nessas escolas. 
 

 

Resultado: 

Formação:  

Ensino-Aprendizagem:  

Tipo de Pesquisa: 

Procedimento: 



181 

 

Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 58 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: A Internet: contribuições para o ensino superior presencial e a 

distância. 

Autor: Regina Lúcia Abuhab 

Curso:  Semiótica, Tecnologias de Informação e Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Brás Cubas 

Orientador: João Teodoro d´ Olim Marote 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Graduação e Administração de Empresa 

Conteúdo: Esta pesquisa se propõe a investigar o estágio atual de utilização da rede 
mundial de computadores, Internet, pelos alunos e professores de graduação em 
Administração de Empresas de uma das Universidades da cidade de Santos. Interessa 
estudar como os professores estão incluindo o emprego desse novo recurso tecnológico 
no desenvolvimento de suas disciplinas, qual a influência que esta tecnologia pode 
oferecer à educação superior e como os alunos estão aceitando esta nova tecnologia. A 
investigação também se preocupa em contar a história da Internet e seu 
desenvolvimento através desta ultima década, e existe, ainda, a preocupação com a 
contribuição qualitativa que a Internet pode oferecer à educação superior. Será mostrada 
a importância da educação a distância, um relato de sua história, seu desenvolvimento e 
sua aplicabilidade e, principalmente, o quanto a Internet veio tornar possível este modo 
de aprender. Por ultimo, será feita uma explanação sobre avaliação da qualidade no 
ensino através do uso da Internet, mostrando a pesquisa desenvolvida naquela 
Universidade. 

Resultado: 

Formação:  

Ensino-Aprendizagem:  

Tipo de Pesquisa: 

Procedimento: 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 59 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: A tecnologia de e-learning e os desafios das universidades 

corporativas. Um estudo de caso na Telemig Celular. 

Autor: Thales Reis Hannas 

Curso:  Administração 

Nível de Ensino: Mestrado Profissionalizante 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG 

Orientador: José Márcio de Castro 

Estado: Minas Gerais /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Empresa 

Conteúdo: O objetivo do presente estudo foi verificar se a tecnologia do e-learning 

pode solucionar as barreiras que são impostas às universidades corporativas quando da 

necessidade de proporcionar conhecimentos atualizados a uma força de trabalho 

dispersa geograficamente, em uma empresa com atuação em um setor de alta 

tecnologia. A análise foi realizada na Telemig Celular, sendo que para concretizá-la, 

foram efetuadas reuniões com a direção do Instituto de Tecnologia Empresarial – ITE – 

que vem a ser a universidade corporativa da empresa, sendo, ainda, estudados uma vasta 

gama de documentos. Também foram realizadas entrevistas com funcionários de outros 

setores da empresa e com membros da sua cadeia de valor. Verificou-se que a empresa 

não conseguia atender, a contento, suas necessidades de distribuição do conhecimento e 

da informação, o que levou à adoção de uma modalidade de educação à distância, sendo 

o e-learning a opção escolhida.  

Resultado: Foi desenvolvida uma solução própria, alcançando a redução dos custos 

com treinamento, informações atualizadas e disponíveis a toda sua cadeia de valor, 
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treinando um número maior de pessoas. É apresentada esta solução adotada, bem como 

os resultados obtidos pela empresa. 

Formação: --------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ---------- 

Procedimento: -------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 60 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Desenvolvimento de um editor gráfico, para auxilio aos 

professores da área médica na elaboração de conteúdos para um ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Autor: Viviane Guimarães Ribeiro 

Curso:  Engenharia Biomédica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) 

Orientador: Saulo Faria Almeida Barretto 

Estado: São Paulo / Região: Sudeste 

Campo Empírico:  Graduação 

Conteúdo:  Com o grande avanço e disseminação da Internet, a Educação à Distância 

passa a receber cada vez maior atenção por parte de pesquisadores e empresas. 

Atualmente existem diversos sistemas computacionais dedicados para disponibilizar e 

gerenciar programas de educação à distância. Estes sistemas, também conhecidos como 

ambientes virtuais de aprendizagem, permitem a geração de aulas, comunicação entre os 

alunos e monitoramento das atividades dos alunos. Porém, o grande problema reside na 

falta de um modelo pedagógico para a apresentação dos conteúdos de forma a explorar 

as potencialidades que este novo cenário educacional proporciona. O que acontece, na 

maioria dos casos, é uma digitalização dos conteúdos, nos mesmos padrões de uma 

apostila. Desde meados de 2000, um grupo de pesquisadores do Núcleo de Pesquisas 

Tecnológicas (NPT), da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), tem trabalhado na 

formulação de um modelo de ambiente computacional voltado à Educação à Distância. 

Este modelo visa potencializar a apreensão da informação pelo usuário, quando este está 

estudando via Internet. Este modelo já foi implementado e está sendo testado com 

sucesso em uma disciplina de graduação da UMC. O problema deste modelo é que para 
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um professor disponibilizar um curso neste ambiente de aprendizagem é necessário que 

ele tenha conhecimentos avançados de informática (Flash, JavaScript). Como a maioria 

dos professores da área médica não tem esse conhecimento, fica inviabilizada a 

disseminação do uso do ambiente. Justamente para corrigir este problema, o objetivo 

deste trabalho é desenvolver um editor gráfico que gere aulas de acordo com o modelo 

de aprendizagem proposto pelos pesquisadores da UMC, e que seja totalmente amigável 

para qualquer tipo de usuário, independentemente do seu conhecimento em informática. 

Na prática bastará ao professor gerar seu curso em qualquer editor de texto (ex: Word) e 

com a simples operação de copiar/colar ele poderá publicar seu curso no ambiente. Este 

editor gráfico foi desenvolvido em Java e foi testado por dois grupos, sendo um deles 

composto por 8 professores da área médica e o outro por 4 usuários com conhecimento 

a respeito do uso da ferramenta de autoria Macromedia Flash, de forma a avaliar seu 

grau de usabilidade. 

Resultado: --------------------- 

Formação: ---------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ----------------- 

Procedimento: ------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 61 

Ano: 2006 

Título do Trabalho: Webquest: uma metodologia para a pesquisa escolar por meio da 

internet. 

Autor: Karine Xavier Soares Silva 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Católica de Brasília 

Orientador: José Florêncio Rodrigues Júnior  

Estado: Distrito Federal /Região: Centro Oeste 

Campo Empírico: Ensino Fundamental (3ª série) 

Conteúdo:  Esta pesquisa teve como objetivo analisar o uso da Internet como recurso 

pedagógico para a realização de pesquisas escolares, orientada por WebQuest, em uma 

escola pública do Distrito Federal. Trata-se de uma pesquisa-ação que implementou 

uma WebQuest a fim de orientar tais pesquisas. Foi desenvolvida em uma turma de 23 

alunos de terceira série do ensino fundamental de uma escola pública de Taguatinga que 

faz uso da Internet em sala de aula. Os alunos realizaram pesquisa sobre alimentação 

saudável com o auxílio de uma WebQuest, elaborada pela pesquisadora e explorada 

pelos alunos no laboratório de informática da escola. Todas as sessões foram observadas 

sistematicamente pela pesquisadora, registradas em um diário de campo e 

posteriormente analisadas. Após a implementação da referida ferramenta, entrevistou-se 

os estudantes, usuários da WebQuest, através da metodologia de grupo focal, e a 

professora responsável pelo laboratório de informática, com a entrevista individual 

semi-estruturada.   
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Resultado: Os dados indicam que a WebQuest como metodologia para a pesquisa 

escolar com base na internet facilita o processo de busca e trato das informações 

encontradas na grande rede de computadores e por conseqüência facilita a aquisição de 

conhecimentos. É uma metodologia que promove a motivação do estudante ao realizar 

pesquisas na internet, sem que o mesmo se disperse nas teias de informações ali 

disponíveis. Ressalta-se a importância da capacitação dos professores da rede pública de 

ensino do DF para a elaboração e utilização de WebQuest’s de forma que haja 

continuidade no uso da internet como ferramenta, mas de forma consciente e planejada.  

Formação: Formação Discente (docente) 

Ensino-Aprendizagem: ----------- 

Tipo de Pesquisa: ------- 

Procedimento: ---------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 62 

Ano: 2006 

Título do Trabalho: Outros Tempos, outros Espaços – Internet e Educação 

Autor: Karla Schuck Saraiva 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Orientador: Alfredo José da Veiga Neto 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: ------------- 

Conteúdo:  A Tese apresenta um estudo sobre a Educação a Distância (EaD) com 
suporte web, tendo por objetivo problematizar algumas verdades que estão sendo 
produzidas pelas narrativas acerca dessa temática e analisar o entrelaçamento de sua 
emergência com a constituição da sociedade contemporânea. A investigação foi 
desenvolvida a partir de três eixos: os significados e usos do espaço e do tempo, o 
governamento dos sujeitos e as representações de corpo. Para realizar o trabalho, tomei 
como material de pesquisa artigos publicados em periódicos nacionais especializados 
em tecnologia educacional. O primeiro eixo da pesquisa tem por finalidade verificar as 
representações espaço-temporais presentes nas narrativas sobre a educação via web e 
analisar sua inter-relação com os sentidos que vêm sendo tramados para o espaço-tempo 
na Contemporaneidade. No segundo eixo proposto, problematizo uma certa noção de 
liberdade que está sendo relacionada com a EaD, questionando se não estariam apenas 
se renovando as práticas de seqüestro pela utilização de formas de governamento mais 
sutis, capazes de produzir sujeitos mais adequados às demandas da sociedade atual. No 
terceiro eixo, analiso quais os significados e usos que estão sendo atribuídos ao corpo 
nessa modalidade educacional e como isso se articula com as noções contemporâneas de 
corpo. 

Resultado: ------- 

Formação: ----------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ------- 

Procedimento: ------------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 63 

Ano: 2006 

Título do Trabalho: O avesso da ética: Ciberespaço e a questão do plágio e da cópia no 

ensino superior presencial. 

Autor: Telma Romilda Duarte Vaz 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Nove de Julho 

Orientador: José Gabriel Perissé Madureira 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: A internet tem avançado significativamente na realidade das instituições de 

ensino superior públicas e privadas no Brasil. A moderna tecnologia de comunicação 

está sendo amplamente utilizada como recurso educacional, sendo alvo de reflexões 

importantes. Neste contexto, vêm à tona as questões éticas relacionadas ao seu uso. 

Especialistas em educação têm apontado benefícios importantes para o processo ensino-

aprendizagem, advindos da implementação da internet na educação superior presencial. 

Entretanto, surgiu o problema do plágio e da cópia de textos. O problema é grave e tem 

repercutido em vários segmentos da sociedade, o que é facilmente observado pela 

quantidade de textos publicados sobre a questão, tanto no meio acadêmico, como na 

mídia. Esta dissertação busca refletir eticamente sobre o uso da internet na prática 

docente no ensino superior presencial, especificamente no tocante ao plágio e à cópia. 

Para tanto, empreende uma discussão teórica sobre o ciberespaço e dois estudos de 

casos em instituições de ensino superior privadas. Os dados foram coletados a partir da 

aplicação de questionários e da realização de entrevistas junto a professores das 

faculdades. 
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Resultado: Os resultados da pesquisa mostram que a internet tem aceitação como 

recurso didático, mas não existem projetos estruturados para sua utilização como 

recurso didático no apoio ao processo ensino-aprendizagem. Quanto à questão da ética, 

esta pesquisa evidencia que ainda é necessário encaminhar uma discussão profunda 

sobre os princípios éticos relacionados ao uso da internet: a cibernética. 

Formação: ---------------- 

Ensino-Aprendizagem: ---------- 

Tipo de Pesquisa: ------- 

Procedimento: ------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 64 

Ano: 2007 

Título do Trabalho: O jovem na tela, a tela na escola: contribuições e limites da 

monitoria de informática em uma escola pública. 

Autor: Elzicleia Tavares dos Santos 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG 

Orientador: Simão Pedro Pinto Marinho 

Estado: Minas Gerais /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Médio 

Conteúdo: Nesta pesquisa identificamos algumas contribuições e limites da prática da 

monitoria no laboratório de Informática de uma escola pública estadual no Estado da 

Bahia e suas possíveis implicações para os jovens alunos do Ensino Médio. Para isso 

buscamos uma compreensão acerca de diversos aspectos da inclusão digital numa 

escola, tais como as características dessa geração digital, as estratégias utilizadas para o 

acesso às tecnologias digitais, usos do computador e da Internet pelos jovens e o 

significado da monitoria. O método do estudo de caso foi o procedimento adotado na 

pesquisa, utilizando-se diversas técnicas e instrumentos de coleta de dados no campo 

empírico: observação; questionário aplicado a 184 dos alunos do Ensino Médio; grupo 

focal, com os quatorze monitores do laboratório de informática, e entrevistas semi-

estruturadas com quatro professores, com a coordenadora pedagógica e um especialista 

do Núcleo de Tecnologia Educacional. 

Resultado: Os resultados indicam que a geração digital dessa escola começa a se 

configurar de forma variada, apesar das condições econômicas desfavoráveis para o 

acesso ao computador e à Internet em casa. É uma geração que quer aprender, na escola, 
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com auxílio das tecnologias digitais. Por isso, alguns estudantes se mobilizaram para a 

introdução da monitoria no laboratório de informática, que estava ocioso. No entanto, as 

atividades no laboratório de informática ainda estão restritas à busca de informações na 

Internet, para a realização de trabalhos escolares, e ao entretenimento, sem um 

acompanhamento pedagógico por parte dos professores. Os monitores, sem uma 

intenção explícita, contribuem para a inclusão digital de colegas. A monitoria de 

informática se revelou como uma estratégia significativa, permitindo novas 

possibilidades de uso do laboratório de informática. No entanto, essa atividade precisa 

ser bem planejada, orientada e avaliada constantemente, necessitando ser assumida por 

todos os envolvidos na dinâmica escolar. E, de alguma forma, deverá estar articulada às 

práticas dos professores, a quem cabe efetivamente a responsabilidade pelo uso 

adequado das tecnologias digitais na escola, como valioso recurso para a aprendizagem 

e como estratégia para conduzir ao letramento digital dos seus alunos. 

Formação: Formação Docente 

Ensino-Aprendizagem: ----------------- 

Tipo de Pesquisa:------------------- 

Procedimento:--------------------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 65 

Ano: 2008 

Título do Trabalho: Sistema de Apoio à Aprendizagem da Disciplina Medicina Legal 
e  Deontologia Médica na Universidade de Brasília. 

Autor: Malthus Fonseca Galvão 

Curso:  Ciências Médicas 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade de Brasília 

Orientador: Albino Verçosa de Magalhães 

Estado: Distrito Federal /Região: Centro Oeste 

Campo Empírico: Graduação (Direito) 

Conteúdo: O propósito deste estudo prospectivo descritivo foi desenvolver um sistema 
para o apoio à aprendizagem da disciplina Medicina Legal e Deontologia Médica na 
Universidade de Brasília e avaliar o padrão de utilização do mesmo pela resolução dos 
testes on-line, facultativos e assíncronos. Os sujeitos foram 38 alunos que cursaram a 
disciplina no segundo período de 2005. O sistema oferecia conteúdos textuais e imagens 
que podiam ser acessados anonimamente. Para a resolução dos testes do tipo 
“Verdadeiro” ou “Falso”, alguns com imagens, era necessário que os alunos se 
identificassem por senha, o que permitiu o monitoramento. 

Resultado: Os resultados mostraram que 32 alunos (84%) realizaram testes on-line, 
com uma média de 183 respostas por aluno, dentre os que aderiram; 52% dos testes 
foram resolvidos nas últimas 24 horas antes da prova; 62,3% dos testes foram 
resolvidos entre 19h e 01h. Conclui-se que os alunos, em um sistema facultativo, 
concentram seus esforços na véspera da prova, o que diminui a eficiência do sistema, 
sugerindo que técnicas de motivação para o uso regular desse tipo de sistema devem ser 
implementadas. 

Formação: ------------ 

Ensino-Aprendizagem: ---------  

Tipo de Pesquisa: ------ 

Procedimento: --------- 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 66 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Educação a Distância e formação continuada em ciências: 
Indicativos para configuração de cursos via Internet. 

Autor: Ana Cristina Cristo Vizeu Lima 

Curso:  Educação em Ciências e Matemáticas 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Orientador: Cícero Roberto Teixeira Regis 

Estado: Pará /Região: Norte 

Campo Empírico: Professores do Estado do Pará 

Conteúdo: O trabalho que aqui apresento versa sobre as condições necessárias para a 
utilização da Educação a Distância Via Internet em ações de Formação Continuada de 
Professores de Ciências. A pesquisa teve como foco/objetivo traçar indicativos para 
uma proposta de uso da Educação a Distância Via Internet como modalidade de ensino 
em ações de Formação Continuada de Professores de Ciências no Estado do Pará. Para 
conseguir esse intento, encontro na pesquisa qualitativa, com base na narrativa, a 
metodologia adequada para interpretação de dados colhidos nos perfis/memoriais on 
line e nas interações assíncronas (emails e fóruns), e síncronas (chats) colhidos durante 
os minicursos e oficinas de formação continuada proporcionados pelo Programa, e 
usando como suporte o ambiente virtual de aprendizagem eProinfo. 

Resultado: O resultado da análise nos remete a falta de habilidade dos professores em 
formação ao uso da interação on line, o preconceito e a desconfiança que eles carregam 
ao pensar em se submeter a um curso à distância. Esses resultados nos encaminham para 
a sugestão de configuração de um curso a distância Via internet que priorize o 
levantamento do perfil, a ambientação e a preparação, não só dos professores em 
formação, mas também dos formadores ao uso com qualidade sem contestação dessa 
estratégia de ensino. 

Formação: Formação Docente Continuada 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ------------ 

Procedimento: --------------- 

 



195 

 

Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 67 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: A Internet e a educação a distância dos surdos no Brasil: Uma 

experiência de integração em um meio excludente. Estudo sobre a relação do indivíduo 

surdo com os estudos e a Internet, enfocando aspectos cognitivos, emoção e sentimento. 

Autor: Luiz Carlos Barros de Freitas 

Curso:  Design 

Nível de Ensino: Mestrado  

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ 

Orientador: Rita Maria de Souza Couto 

Estado: Rio de Janeiro/ Região: Sudeste 

Campo Empírico: ------------- 

Conteúdo:  A elaboração de interfaces amigáveis e eficientes para a educação a 

distância de surdos pela Internet é um problema importante em todos os níveis de 

pesquisa e aplicação em Design. Nessa dissertação propomos que os profissionais desta 

área tomem conhecimento e considerem as questões intrínsecas à especificidade da 

cultura e identidade dos surdos, com enfoque em aspectos cognitivos, emoção e 

sentimento, como plataforma fundamental para a elaboração e aplicação das interfaces 

que irão compor os ambientes virtuais de educação a distância pela Internet para surdos. 

Resultado: ---------- 

Formação: ------------- 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: ----------- 

Procedimento: ------ 
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Formulário de Coleta de Dados I 

Número: 68 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: A mudança da linguagem matemática para a linguagem corrente e 

as suas implicações na interpretação dos problemas matemáticos. 

Autor: Marco Aurélio Kalinke 

Curso:  Educação Matemática 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

Orientador: Saddo AG Almouloud 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: ---------- 

Conteúdo: Esta pesquisa tem como objetivo central verificar de que forma o emprego 

da linguagem usualmente aplicada em ambientes web, em detrimento da linguagem 

simbólico-matemática, pode interferir na interpretação de problemas matemáticos 

formulados com o uso da “linguagem web”. Para responder a essa questão, realizamos 

uma pesquisa qualitativa mesclada com aspectos quantitativos que podem contribuir 

para o entendimento dos fenômenos envolvidos. Para desenvolver o trabalho, buscamos 

embasamento teórico na obra de Levy, no que trata da evolução das tecnologias, e em 

Kenski, no que diz respeito à relação entre tecnologias e educação. Borba e Tikhomirov 

nos dão suporte nas relações entre cognição e aprendizagem quando em uso de novas 

tecnologias. Cybis, Gamez e Ramos nos dão o embasamento para a análise da 

ergonomia e legibilidade dos AVA. Salmazo, Hoelzel e Nielsen estão presentes nos 

aspectos relativos à comunicação. Outros autores permeiam a discussão de forma 

pontual para a compreensão de situações específicas. 

Resultado: A análise dos dados levantados nos permitiu concluir que a linguagem 

usualmente utilizada em ambientes web, conjugada à mídia em que ela se insere, pode 
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trazer problemas de interpretação e compreensão dos enunciados dos problemas. 

Percebemos que as dificuldades são mais evidentes quando usada a mídia computador, 

em relação à mídia papel. Concluímos que o papel pode ser um facilitador para a 

resolução de problemas matemáticos, se comparado ao computador; que os sujeitos 

conseguem interpretar de forma correta os enunciados propostos em linguagem 

usualmente utilizada em ambientes web, também conseguem utilizar o computador para 

resolver problemas que utilizam a simbologia matemática, desde que tenham acesso aos 

recursos necessários e que a junção da mídia computador com a linguagem usualmente 

utilizada em ambientes web apresentou dificuldades aos sujeitos participantes da 

pesquisa. Para sanar ou minimizar esses problemas, sugerimos que haja uma melhora na 

comunicação entre o usuário e o texto a ele apresentado. Para atender a essa sugestão, 

os textos utilizados em AVA devem ser elaborados com cuidado para que sejam 

scannable, segundo a concepção de Nielsen. O uso desses recursos na escrita do texto 

não garante a eliminação dos problemas observados, mas pode abrir uma nova 

perspectiva de análise para esses problemas, uma vez que, com novas formas e 

características de escrita, surgem novas necessidades de análise do comportamento dos 

sujeitos em relação a problemas formulados com base nessas novas possibilidades. 

Formação: ------------- 

Ensino-Aprendizagem: ------------- 

Tipo de Pesquisa: --------- 

Procedimento: ------- 
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Anexo II - Matéria Folha de S.Paulo 

 

Matéria veiculada em 12 de setembro de 2009: 

 

 

 

 

Folha de S.Paulo – 12/09/2009 
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Anexo III – Matéria Portal Paula Souza 

 

Matéria veiculada em 12 de fevereiro de 2010: 

 

Diretores das Etecs conhecem novo portal educacional 

Cerca de 48 mil alunos e dois mil professores do Ensino Médio em 159 Etecs terão 

acesso ao portal  

 

O Centro Paula Souza realizou na terça-feira, 9, uma reunião com diretores de Escolas 

Técnicas (Etecs) estaduais para apresentação do Projeto Portal Educacional Clickideia, 

que vai incentivar a qualificação e inserção digital de professores e alunos. Participaram 

do evento o coordenador de Ensino Médio e Técnico da instituição, Almério 

Melquíades de Araújo, e a professora responsável por projetos, Rosana Mariano, além 

de representantes da Clickdeia, empresa vencedora da concorrência pública para 

fornecer o serviço. 

 

Aproximadamente 48 mil alunos e dois mil professores do Ensino Médio em 159 Etecs 

terão acesso ao portal educacional, que permite a integração de tecnologias digitais às 

atividades escolares, criando novos cenários pedagógicos. "A internet faz parte do 

cotidiano de grande parte dos jovens. Eles se identificam, têm interesse e facilidade em 

utilizar essa linguagem. Portanto, é natural a implantação de uma nova cultura de 

trabalho com novas tecnologias", diz Araújo. 

 

Os recursos multimídia disponíveis no Portal Clickideia (imagens, animações, áudios, 

vídeos, simuladores, entre outros) podem ser aproveitados para fixar conteúdos, para 

rever assuntos nos estudos extraclasse e nos processos de recuperação paralela. Também 

pode ser utilizado na preparação para os exames e avaliações a que o aluno é submetido 

nesta fase escolar, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares. 

 

"Cada escola terá um professor coordenador - com oito ou 12 horas semanais 

dependendo do número de alunos no Ensino Médio - para coordenar as atividades 

pedagógicas dentro do projeto. Eles serão capacitados pela empresa, trabalhando em 

sintonia com profissionais do Portal Clickideia. Essas equipes pedagógicas são 
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fundamentais para propor ações pedagógicas que incentivem o uso da ferramenta e para 

consolidar o compromisso institucional para a inclusão digital e inserção de novas 

tecnologias em sala de aula", explica Rosana Mariano. 

 

Do Centro Paula Souza 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br 
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ANEXO IV – Formulário de Coleta de Dados II 

Número: 01 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: A Ética e o Uso da Internet em Educação 

Autor: Maria do Carmo Alves da Silva 

Curso: Educação Tecnológica 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) 

Estado: Minas Gerais /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Não Especificado 

Conteúdo: O presente trabalho tem como foco oferecer subsídios para a melhoria da 

forma de utilização da Internet em Educação, a partir de considerações sobre os 

fundamentos éticos a ela relacionados. A pretensão é de comprovar a viabilidade para a 

discussão de uma ética no uso da Internet em Educação, com base no princípio da Ação 

Comunicativa de Habermas. 

A inserção do computador no processo educacional exige reflexão crítica e formação de 

professores para construir e sustentar uma prática pedagógica em que o mesmo se 

constitua em uma ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem. A presente 

pesquisa foi desenvolvida com uma amostra constituída por dezenove alunas, da 

segunda série do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, durante o 

período letivo de 2003. Teve como objetivo conhecer a base teórica do processo de 

ensino e aprendizagem construcionista, a fim de implementar ações que possibilitassem 

uma prática pedagógica favorecida pelo uso do computador, coerente com essa 

perspectiva teórica. A investigação insere-se na discussão a respeito de como a 

informática na educação pode promover mudanças educacionais necessárias aos tempos 

atuais, focalizando uma reflexão em relação ao uso do computador, em benefício do 

desenvolvimento cognitivo. 
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Resultado: O estudo concluiu que os debates sobre a ética no uso da internet 

despertaram a consciência e mudaram a percepção dos estudantes quanto ao uso 

responsável da Internet. 

Formação: Não especificado. 

Ensino-Aprendizagem: Outro 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 

Procedimento: Neste trabalho foram feitos debates reflexivos, com os alunos, sobre a 

importância da ética na utilização das Tecnologias de Comunicação e Informação e foi 

feita a análise das conseqüências destes debates na forma de utilização da Internet pelos 

alunos. 
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Formulário de Coleta de Dados II 

Número: 02 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: Formação de Professores em uma Perspectiva Reflexiva e o Uso 

do Computador no Processo de Alfabetização com Alunas do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Maringá – PR. 

Autor: Mariza Mitsuko Nogai 

Curso: Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Estado: Paraná /Região: Sul 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: A pesquisa se propôs a estudar o uso do computador no processo de 

alfabetização com oito alunas do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Maringá, durante o período de setembro/2004 a janeiro/2005. Teve como objetivo 

conhecer a base teórica da alfabetização que fundamenta ações que possibilitem o uso 

do computador como ferramenta educacional na perspectiva construcionista. A 

investigação centrou-se na discussão acerca da informática na educação que pode 

promover mudanças educacionais no processo de alfabetização na atualidade. 

Resultado: Finalmente, as ações analisadas constituíram-se no foco de estudos e de 

reflexões para a atuação da futura pedagoga no processo de alfabetização. Tais ações 

fundamentaram-se nos princípios construcionistas, mediados pelas intervenções do 

coordenador das atividades, buscando experienciar a compreensão do "ciclo-descrição-

execução-reflexão-depuração" e a construção de uma prática reflexiva.  

Formação: Formação Docente Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 
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Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Para tanto, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, na 

modalidade da pesquisa-ação, com suas características específicas de investigação, 

abrangendo a pesquisadora e as participantes na construção do conhecimento. Com base 

nos dados diagnosticados pela entrevista semi-estruturada realizada com as alunas 

participantes, foram organizadas ações da Informática Aplicada à Educação e da 

Alfabetização, compreendendo atividades teóricas e atividades de programação, sob a 

forma de oficinas: Oficina I - Conhecimento do Computador e da Internet na Educação; 

Oficina II - Processo de Alfabetização Apoiado pelo Computador; e Oficina III - 

Planejamento e Execução de Atividades com o Uso do Computador. A atividade teórica 

foi fundamentada em textos produzidos por pesquisadores da área de informática na 

educação e também de alfabetização, possibilitando discussões na direção da construção 

de uma prática pedagógica reflexiva. O uso do computador no processo de alfabetização 

exige uma formação reflexiva dos professores na construção de sua prática pedagógica. 

As atividades de programação, desenvolvidas com o uso do computador, tiveram como 

objetivo a composição de situações alfabetizadoras para que as pedagogas, em fase de 

formação inicial, vivenciassem ações a serem propostas após a realização das atividades 

teóricas. O resultado mostrou que as ações contribuíram para a formação das futuras 

pedagogas na organização de atividades e na seleção de páginas infantis da Internet, 

buscando melhorar qualitativamente o processo de alfabetização apoiado na Internet. As 

atividades foram ampliadas pelo uso do software "Escritor" na construção de textos. 

Nessa atividade, as crianças que foram selecionadas pelos laços de amizade, para 

facilitar a participação da oficina, realizaram pesquisas em páginas infantis na Internet, 

construíram textos assessorados pela colaboradora, que assumia a função de 

"facilitadora". 



205 

 

Formulário de Coleta de Dados II 

Número: 03 

Ano: 2005 

Título do Trabalho: O Problema da Interação na era da Aprendizagem Autônoma: 

Pressupostos epistemológicos da Educação a Distância na perspectiva construtivista. 

Autor: Silvestre Novak 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do rio Grande do Sul (UFRGS) 

Estado: Rio Grande do Sul/ Região: Sul 

Campo Empírico: Não Especificado 

Conteúdo: Esta dissertação investiga o problema da interação nas comunidades 

virtuais, dentro de uma concepção de autonomia do educando, na perspectiva 

construtivista de ensino e aprendizagem e da aquisição do conhecimento. O estudo da 

questão-problema é contextualizado no panorama contemporâneo da educação superior 

brasileira, num cenário de reforma universitária, englobando o papel do 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, especialmente da 

internet, na educação a distância, da era digital, propondo a compreensão hermenêutica 

como alternativa metodológica que possibilita chegar à subjetividade da experiência 

humana, considerando que a análise leva em conta as manifestações dos sujeitos 

envolvidos. 

Resultado: Os resultados indicam que os alunos aprendem a interagir no modo virtual, 

como também aprendem a aprender de forma autônoma, e que a problematização dessas 

temáticas pelos próprios educandos, em uma situação real de ensino, favorece esse 

aprendizado. As conclusões também sugerem que a natureza dos processos interativos, 

nas comunidades virtuais de aprendizagem, na medida em que contempla a autonomia 

do educando, representam uma ampliação do campo dos processos psicológicos 

superiores do sujeito, englobando o desenvolvimento de novos esquemas cognitivos.  
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Formação: Não- Aplicável 

Ensino-Aprendizagem: EAD 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa 

Procedimento:  A abordagem do problema da interação virtual - mediada -, é feita a 

partir da visão dos próprios educandos, em uma situação real de ensino e aprendizagem, 

numa comunidade virtual, utilizando a metodologia do estudo de caso, mediante a 

estratégia da observação participante e da análise qualitativa. Esta sistemática permitiu 

uma análise da questão-problema de pesquisa, a partir da seleção de inúmeras "falas" 

dos participantes, do caso em estudo, formada por alunos-educadores, durante 15 

semanas de interações em ambiente virtual. A fundamentação teórica, embasada na 

Epistemologia Genética, resgata a idéia do conhecimento enquanto processo e não 

conteúdo, cuja aquisição depende de uma construção do sujeito, que envolve as funções 

psicológicas superiores, através dos processos de abstração reflexiva e reflexionante e a 

de equilibração. Discute a natureza das interações, e seu caráter mediado, na 

modalidade de ensino a distância, considerando as implicações nas esferas intra-

psíquicas e extra-psíquicas, no que concerne aos processos cognitivos. 
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Formulário de Coleta de Dados II 

Número: 04 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Educação infantil, computador e internet: uma análise de 

produções acadêmicas. 

Autor: Jacqueline Alves Duarte Silva 

Curso: Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estácio de Sá 

Estado: Rio de Janeiro /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Ensino Infantil 

Conteúdo: A inserção do computador e da internet em espaços educacionais vem dando 

margem a múltiplos questionamentos, entre os quais se inclui a validade de se expor 

crianças na fase da educação infantil a essas tecnologias. Considerando essa 

problemática, desenvolveu-se uma pesquisa documental com o objetivo de investigar 

como vem sendo abordada, na literatura acadêmica, a utilização do computador e 

internet na Educação Infantil. Deste objetivo geral foram derivados os objetivos 

específicos, a saber: (a) identificar a presença (ou não) das perspectivas cognitivista, 

construtivista e sócio-interacionista nos documentos selecionados para estudo; (b) 

estabelecer as vantagens e desvantagens do uso dessa tecnologia na Educação Infantil 

na perspectiva dos documentos em análise; (c) analisar como é tratada a questão da 

formação do professor de Educação Infantil para o uso das tecnologias, em especial o 

computador e a internet, verificando em que medida essa formação expressa visões nas 

perspectivas mencionadas; e (d) determinar se nos documentos em estudo emerge uma 

visão de criança impactada pelas tecnologias. 

Resultado: Os resultados da pesquisa situam-se em dois planos. Na parte de 

caracterização dos trabalhos verificou-se: a maioria foi produzida nas regiões sul (50%) 

e sudeste (50%), em instituições públicas (80%); diversas dissertações (25%) se 
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afirmam como estudos de caso; um trabalho apenas teve abordagem quantitativa (5%); 

o ano de 2007 tem a maior concentração de dissertações defendidas (25%). Um dado 

inusitado refere-se ao fato de nove delas (45%) terem sido desenvolvidas na área da 

Engenharia. No plano dos dados substantivos verificou-se: a presença marcante das 

perspectivas construtivista e sócio interacionista no discurso dos autores das 

dissertações; uma posição de equilíbrio na maior parte dos trabalhos, na qual foram 

destacadas vantagens e desvantagens do uso computador/internet na Educação Infantil; 

a defesa da formação de professores desse segmento para o trabalho pedagógico com as 

tecnologias; e a emergência, ainda que tímida, de uma visão de ‘criança consumidora 

exigente, usuária da cultura tecnológica’. A análise dessa produção indica a necessidade 

de aprofundar essa visão de criança e os processos de formação de professores para o 

uso das tecnologias digitais na Educação Infantil. 

Formação: Não Aplicável 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: A investigação incidiu sobre 20 dissertações defendidas no período 

2000-2007, elaboradas em cursos de Mestrado reconhecidos nacionalmente, cujos 

textos foram obtidos na íntegra. A abordagem dos dados coletados, de natureza 

qualitativa, se inspirou nas orientações metodológicas da técnica de análise de conteúdo 

e o referencial teórico, que iluminou a análise dos resultados, se organizou em torno de 

quatro eixos: o conceito de aprendizagem nas perspectivas cognitivista, construtivista e 

sócio-interacionista; vantagens e desvantagens da utilização do computador/internet na 

Educação Infantil; formação de professores para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação com alunos desse segmento educacional; e visão de criança elaborada por 

autores que acreditam que o contato intensivo das tecnologias produz impactos 

significativos nesses sujeitos. 
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Formulário de Coleta de Dados II 

Número: 05 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Educação e Informática: Um Estudo Sobre o uso de Ambientes 

Informatizados com alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 

do Paraná – Campus de Cornélio Procópio. 

Autor: João Coelho Neto 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Mestrado 

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

Estado: Paraná / Região: Sul 

Campo Empírico: Graduação 

Conteúdo: A pesquisa realizada buscou analisar a questão da formação de professores 

para o uso da Internet na Educação Básica, de modo a possibilitar a construção do 

processo ensino e de aprendizagem com alunas da terceira série do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 

Campus de Cornélio Procópio, no primeiro semestre de 2008. 

Resultado: Os resultados indicaram que a análise da qualidade, da ergonomia e a 

verificação pedagógica dos sítios e dos softwares, no processo de ensino e 

aprendizagem, foram de fundamental importância para que os mesmos pudessem ser 

utilizados pelos participantes, de modo que a aula se torne interessante e oportunize a 

interação aluno-aluno, aluno-professor, possibilitando a eles a compreensão dos 

processos cognitivos implicados nas ações da aprendizagem escolar. 

Formação: Profissional Inicial 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 
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Procedimento: O método escolhido foi o de pesquisa qualitativa, na modalidade de 

pesquisa-ação, envolvendo o pesquisador e os participantes e teve como objetivos 

analisar a influência na definição de critérios de seleção e avaliação dos programas 

educativos, refletir sobre o uso da informática na educação, no que se diz respeito à 

formação inicial de professores e analisar os softwares e sítios educacionais. Foram 

desenvolvidas oficinas, nas quais as alunas tiveram contato com textos relacionados à 

área de tecnologia educacional, formação de professores em ambientes virtuais de 

aprendizagem, com aspectos pedagógicos e a utilização de sítios de Educação Básica, 

para auxiliar e promover a reflexão dos participantes sobre o uso do computador na 

escola. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas, análise dos relatórios feitos 

pelas alunas e do pesquisador no decorrer dos encontros, subdivididas em duas oficinas, 

com treze encontros: uso dos recursos tecnológicos em ambientes escolares: conceito e 

prática; técnicas de pesquisa em sítios de busca e conceitualização dos tipos de 

softwares; busca e análise de sítios educacionais; conceitualização de aportes teóricos: 

construtivismo e construcionismo; análise da ergonomia e viabilidade dos sítios 

educacionais. Os estudos foram realizados a partir do uso de computadores no âmbito 

escolar, de tal forma que, os mesmos oportunizassem a melhoria e a qualidade de 

ensino. Teoricamente a pesquisa teve como embasamento textos de Piaget, Papert e 

Valente. 
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Formulário de Coleta de Dados II 

Número: 06 

Ano: 2009 

Título do Trabalho: Formação de Formadores e Educação Inclusiva: análise de uma 

experiência via internet 

Autor: Josiane Pozzatti Dal- Forno 

Curso:  Educação 

Nível de Ensino: Doutorado 

Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Estado: São Paulo /Região: Sudeste 

Campo Empírico: Outro 

Conteúdo: Este estudo teve como objetivo analisar as contribuições e limites do 

Programa Formação de Formadores, desenvolvido a distância, via internet, no Portal 

dos Professores da UFSCar (http://www.portaldosprofessores.ufscar.br) para a 

aprendizagem e o desenvolvimento profissional das formadoras que o concluíram, 

considerando-se a política de educação inclusiva. O programa foi direcionado a 

formadores de professores em exercício nos anos iniciais do ensino fundamental e 

desenvolvido totalmente a distância, em um ambiente virtual de aprendizagem 

específico, criado para esse fim. 

Resultado: Os resultados indicam que as formadoras ampliaram sua base de 

conhecimentos para atuarem junto aos professores na perspectiva da educação inclusiva. 

O conteúdo destas aprendizagens diz respeito a própria atuação como formador de 

professores no contexto escolar, a educação inclusiva e a formação dos professores para 

promoverem a aprendizagem de todos os alunos. Tais aprendizagens se devem, 

sobretudo, ao apoio e acompanhamento constante, a estreita relação com a prática do 

formador, as possibilidades de intervenção em seus contextos durante esse processo, as 

características da metodologia utilizada, pautada na reflexão sobre a prática e, as 

interações e discussões com os pares. As potencialidades e limites da proposta 
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implementada estão ligadas aos fatores já mencionados e aos obstáculos de suporte 

técnico encontrados. Além disso, criar espaços de formação é um dos desafios relatados 

pelas formadoras, pois são absorvidas por uma grande carga de atividades 

administrativas, e apresentam dificuldades no exercício das funções pedagógicas, 

especialmente no apoio e acompanhamento dos professores. Considerando-se que a 

aprendizagem das formadoras se deu em dois ambientes diversos, escola e internet, é 

fundamental que propostas formativas delineadas para formadores tenham em conta 

estes âmbitos. A complexidade da escola atual exige uma multiplicidade de formas ou 

ofertas formativas para aprender e isso tem de ser considerado na elaboração de cursos e 

também de políticas para formação de formadores. Nesse delineamento é importante 

considerar como os formadores podem auxiliar os professores na identificação e 

eliminação de barreiras a aprendizagem dos alunos para que todos efetivamente 

aprendam. Outro aspecto de grande relevância é que o processo instaurado tenha como 

pano de fundo a reflexão dos formadores sobre a prática, bem como, sobre suas crenças 

e concepções que, entrelaçadas aos seus conhecimentos, podem produzir uma escola 

inclusiva. 

Formação: Formação Docente Continuada 

Ensino-Aprendizagem: Estratégia de Ensino; Uso pelo Professor 

Tipo de Pesquisa: Qualitativa - Quantitativa 

Procedimento: Nesta investigação adotou-se o modelo construtivo-colaborativo de 

pesquisa-intervenção, que busca promover a colaboração entre os participantes, numa 

relação não hierarquizada, que favorece um processo de parceria e aprendizagens 

mútuas. Os dados analisados foram produzidos por 16 participantes, durante o período 

de oito meses de intervenção, que de modo geral, resultaram de atividades individuais e 

coletivas no ambiente virtual e nas respectivas instituições de ensino. O referencial 

teórico adotado compreende a aprendizagem da docência, a formação de professores e 

formadores, a educação inclusiva e, a educação a distância, via internet. 
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