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1. INTRODUÇÃO
Os últimos anos têm sido marcados por grandes mudanças no mundo desde à
informatização até à digitalização, mais intensiva a partir dos anos 2010, por meio
de dispositivos móveis e serviços na nuvem que tornam as atividades pessoais e
profissionais cada vez mais independentes de tempo e lugar (PFEIFFER, 2015).
Esse processo denominado “Indústria 4.0” ou “Quarta Revolução Industrial”, ou
seja, a digitalização, exige que as pessoas estejam preparadas e, para tal, a
formação no ensino superior (científico, tecnológico ou politécnico) se torna ainda
mais relevante (SISTEMA FIRNJAN, 2016; EPALE, 2017).
No âmbito da educação, os alunos estão em contato com os novos meios de
comunicação, dentro e fora do ambiente escolar, cada vez mais cedo.
O modelo utilizado no Brasil enfrenta problemas que estão, em parte, relacionados
à mudança do perfil dos estudantes (os nativos digitais) que agora querem
participar do processo de ensino de forma ativa, motivados pela disponibilidade e
facilidade oferecidas pelas novas tecnologias da informação e comunicação (TIC),
tais como computadores mais rápidos, internet, sistemas de ensino online,
dispositivos móveis etc. (AMIEL; AMARAL, 2013).
Dentre as diversas justificativas para o fraco uso das TIC em sala de aula, podem ser
citadas que não há computadores suficientes nas escolas, que o tempo para usar os
laboratórios é insuficiente ou que falta orientação para a utilização de tais
tecnologias.
Para isso, é importante buscar conhecer as TIC existentes no cenário educacional,
quais suas funcionalidades, benefícios e dificuldades de uso, além dos requisitos
técnicos necessários para utilização adequada pelos estudantes e professores
(RAMOS et al., 2013).
Diante desse cenário, a justificativa principal para a realização desta pesquisa está
fundamentada na dificuldade de aprendizagem dos alunos que acessam os cursos
da Fatec Jahu em disciplinas básicas como cálculo, comunicação e expressão etc.

2. OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é:
• Desenvolver um modelo para apropriação das tecnologias da Indústria 4.0 pelas

escolas do ensino médio de Jaú/SP, a partir das TIC existentes, que contribua
com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Objetivos específicos:
• Identificar quais as tecnologias educacionais existem no mercado (inclusive as

emergentes da Indústria 4.0);
• Investigar o contexto de uso dessas tecnologias;
• Verificar quais escolas do ensino médio de Jaú/SP utilizam TIC;
• Identificar quais TIC são utilizadas nessas escolas;
• Investigar o motivo do não uso das TIC; e
• Sensibilizar as escolas para o uso das TIC, de modo que elas possam se

apropriar das tecnologias educacionais para melhorar seus indicadores.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Será realizada pesquisa bibliográfica para levantamento das TIC atuais que dão
suporte ao processo de ensino e aprendizagem, assim como das tecnologias
emergentes da Indústria 4.0 que podem ser apropriadas para o contexto
educacional. Será conduzida, também, pesquisa de campo exploratória para
investigar quais escolas do ensino médio de Jaú/SP utilizam alguma das TIC
identificadas. Para as escolas que não utilizam nenhuma TIC, verificar o motivo e,
para as que utilizam, investigar que fatores contribuem para o uso. Por fim, será
realizado um estudo de caso, em duas salas de aula (da mesma escola ou escolas
distintas) para tentar identificar se o uso das TIC contribui para diminuir a evasão
escolar e para aumentar o interesse dos estudantes em buscar um curso superior.
Serão utilizados os laboratórios de informática da Fatec Jahu/SP nos horários em
que não estiverem sendo ocupados por alunos em aula.
Além disso, pretende-se envolver os alunos e professores da Fatec Jahu e das
escolas de ensino médio identificadas. Dentre as tecnologias da indústria 4.0 que
serão investigadas, podem ser citadas a Internet das coisas, Integração de sistemas,
Computação em nuvem e Impressão 3D (Figura 1).

Figura 1 – Tecnologias da indústria 4.0

Fonte: (OFUTURODASCOISAS, 2016)

As tecnologias da Figura 1 serão estudadas e as possibilidades de aplicação no
processo de ensino e aprendizagem nas escolas de ensino médio serão
investigadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi realizado o levantamento das escolas públicas e privadas na Cidade de
Jaú/SP que contam com o ensino médio nos dias atuais. No total, são 23
escolas, 14 da rede pública e 9 da rede privada.
Iniciou-se o contato e agendamento com os diretores/gestores das referidas
instituições, enquanto se faz o levantamento da literatura a respeito das TIC
atuais, disponíveis no mercado, que dão suporte ao processo de ensino e
aprendizagem, inclusive as emergentes da indústria 4.0.
Pretende-se, a partir da identificação das TIC disponíveis no mercado
educacional, investigar quais estão presentes nas escolas da rede pública do
ensino médio de Jaú/SP e, se de alguma forma, essas tecnologias estão sendo
utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, será realizado
um levantamento das escolas que não possuem ou não utilizam as TIC, com
os respectivos motivos.
A proposta desse trabalho é apontar as potencialidades das TIC identificadas
nas escolas, assim como apresentar as tecnologias emergentes da Indústria
4.0 (por exemplo, internet das coisas, computação em nuvem), de modo que
se sintam motivadas a explorarem e se apropriarem de tais tecnologias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se construir um modelo para apropriação das tecnologias da Indústria
4.0 pelas escolas do ensino médio de Jaú/SP com a finalidade de melhorar o
processo de ensino e aprendizagem e, dessa forma, diminuir a evasão e
aumentar o interesse dos estudantes em buscar um curso superior, além de
oferecer base sólida para que o possam concluir com êxito.
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