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RESUMO 

O uso crescente de ferramentas digitais transformou a profissão do docente, sendo 

necessária a atuação governamental para enfrentar o novo desafio. Dessa forma, o presente 

estudo permite uma análise em perspectiva comparativa acerca das políticas públicas e 

estratégias federais elaboradas a partir dos anos 2000 até o presente momento, no Brasil e nos 

Estados Unidos, para promover a capacitação docente nas tecnologias educacionais digitais. A 

metodologia consiste em uma pesquisa documental de caráter exploratório, a partir de 

legislações, relatórios e dados oficiais publicados e disponibilizados pelo governo brasileiro e 

norte americano. Para a análise comparativa, quatro categorias foram delimitadas: as ações 

que envolvem o setor privado por colaboração ou parcerias; financiamento, destacando-se a 

foram de gestão dos investimentos e fundos; áreas de atuação, observando as linhas de 

priorização; e, inovações em relação às ações analisadas, partindo das transformações nas 

competências docentes. Nesse viés, percebem-se semelhanças na priorização de criação de 

bases de dados acerca da utilização das tecnologias digitais, redes de compartilhamento e 

colaboração entre docentes, assim como interesse político em abordar temas sobre equidade e 

inclusão digital. No cenário brasileiro, tem-se lidado com a capacitação docente em caminhos 

semelhantes à atuação norte-americana, a esfera federal tem estabelecido as priorizações, 

reformulando programas e criando outros que permitam uma abordagem tecnológica mais 

atualizada dando suporte aos estados e às instituições, buscando capacitar em larga escala os 

profissionais da educação.  

 

 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais Digitais; Capacitação docente; Tecnologias de 

Informação e Comunicação; Políticas públicas.  
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INTRODUÇÃO 

A pandemia Covid-19 reforçou no mundo todo a adoção de novas tecnologias, 

especialmente, em sistemas educacionais. Dado o contexto de reclusão social, novos meios de 

ensino passaram a ser exigidos, articulados com recursos digitais baseados em Tecnologias de 

Informação e Comunicação, ferramentas que já se demonstravam em ascensão. 

Especificamente, o trabalho do docente demandou utilização crescente de tecnologias para o 

ensino. Segundo a autora Edméa Santos (2009, p.5663), a educação on-line, definida como 

“conjunto de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces 

digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e hipertextuais”, tem sido cada 

vez mais relevante. Tornou-se necessária, portanto, a reorientação de políticas públicas para 

promover adaptação tecnológica dos professores e educadores, assim como o 

desenvolvimento de novas tecnologias educacionais. 

No Brasil, um importante precursor do desenvolvimento tecnológico educacional foi 

o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado em 1997 e reestruturado 

em 2007, quando passou a ter o objetivo de promover o uso das tecnologias de informação e 

comunicação na área pedagógica. Além disso, em 2014, o Plano Nacional de Educação 

incluiu as tecnologias educacionais na reforma curricular dos cursos de licenciatura 

pedagógica. Ainda é possível observar que, desde 2002, com a resolução 1 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE/CP), de 18 de fevereiro de 2002 - que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura e de graduação - o currículo docente vem sendo atualizado, 

adaptando o uso das TICs na formação de professores. Além dos citados, a Base Nacional 

Comum Curricular, estabeleceu, especialmente em sua competência geral 5 a utilização, 

compreensão e criação de tecnologias digitais de informação e comunicação para produção de 

conhecimentos, entre outros aspectos. 

Tratando do mesmo tema, agora, em relação aos Estados Unidos, observa-se que o 

governo americano, vem, da mesma forma, lidando com o crescente uso das novas 

tecnologias a partir do final da década de 1990, destacando-se o estabelecimento do National 

Education Technology Plan (Plano Nacional de Tecnologia da Educação, abreviado por 

NETP), com diferentes abordagens ao longo dos anos (2000, 2004, 2010 e 2016) visando 

estabelecer recomendações para a integração da tecnologia no âmbito educacional. Além 
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disso, observa-se na lei americana a relevância que as tecnologias educacionais vêm 

adquirindo por meio das seguintes legislações: No Child Left Behind Act; Enhancing 

Education Through Technology Act; Higher Education Act; Every Student Succeeds Act. Não 

obstante, a integração tecnológica nas escolas e faculdades é amplamente incentivada pelo 

Departamento de Educação dos Estados Unidos (US Department of Education), razão pela 

criação de um setor específico de tecnologia educacional “Office of Educational Technology” 

(OET). 

Sabe-se que no âmbito das políticas públicas, a política e a educação se interligam. 

Dadas as influências norte-americanas na educação no Brasil, a exemplo do sistema STEM 

(Science (Ciência), Tecnology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Mathematics 

(Matemática)) que teve como início dos debates acerca desse modelo os Estados-Unidos e 

vem sendo observado recentemente pelo Brasil, decidiu-se aprofundar o estudo constatando 

os diferentes cenários no âmbito das novas tecnologias. Portanto, na presente pesquisa busca-

se explorar e observar as atitudes empregadas pelo governo federal em ambos os países para 

fazer face ao novo desafio enfrentado pelos docentes. Nesse sentido, indaga-se: Quais as 

estratégias e políticas públicas federais, a partir dos anos 2000, implementadas para 

capacitação docente em tecnologias educacionais digitais, no âmbito da educação profissional 

e ensino superior dos professores, no Brasil e nos Estados-Unidos? Como se dá a 

implementação destas nas seguintes áreas: ações que envolvem o setor privado, 

financiamento, áreas de atuação e inovações? 

Sendo assim, pretende-se como objetivo geral identificar e analisar comparativamente, 

a partir dos anos 2000 até o presente momento, a implementação das políticas públicas 

federais e estratégias adotadas por ambos os países para a capacitação docente no uso das 

tecnologias educacionais digitais. 

Como objetivos específicos tem-se: 

A) Mapear as ações e políticas públicas federais observadas no Brasil e nos Estados-

Unidos para capacitação docente nas novas tecnologias educacionais; 

B) Analisar as ações federais em ambos os países acerca da capacitação em quatro 

categorias de análise e pesquisa: as ações que envolvem o setor privado; 

financiamento; áreas de atuação, observadas as linhas de priorização; inovações em 

relação às políticas públicas, abordando a transformação das competências docentes; 

C) Identificar as diferenças e similaridades nas abordagens utilizadas por ambos os 

governos federais tecendo as devidas considerações; 
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O âmbito educacional é vivenciado duplamente, pelos docentes e pelos alunos. Ao 

eclodir a pandemia, os alunos se encontraram face às tecnologias educacionais digitais 

diariamente, sendo possível perceber a dificuldade acerca do descobrimento destas. 

Observado que os docentes necessitam da utilização destas tecnologias para a propagação do 

conhecimento no ambiente de aprendizado, faz-se pertinente destacar a necessidade de 

aprendizado rápido acerca dessas novas tecnologias, assim como a observância da situação de 

aceleração digital confrontada. 

Nesse sentido, o tema tem grande relevância científica. Os autores Werlayne Leite e 

Carlos Ribeiro, destacam que observando o acesso ampliado às tecnologias educacionais, os 

resultados de inserção docente nesse âmbito ainda são insatisfatórios, caminhando lentamente 

para transformação e qualificação do processo de ensino, visto que se observa uma relação de 

causa e consequência das práticas teórico-metodológicas na aprendizagem (SOARES-LEITE, 

W. S.; NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012, p. 186). 

Ainda, abre-se espaço para a observação acerca das práticas aplicadas pelo governo 

em relação à capacitação docente até os dias de hoje, identificando se essa se intensificou e 

ganhou posição de relevância na agenda governamental, evidenciando uma relevância 

específica para o âmbito da gestão de políticas públicas. Os docentes são os principais 

precursores do conhecimento, dessa forma, a formação profissional preparando-os para a 

atuação com a tecnologias educacionais se faz essencial. Segundo reportagem elaborada pela 

G1 acerca de uma pesquisa sobre o trabalho dos docente na pandemia feita pelo Grupo de 

Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas 

Gerais e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é relatado que, 89% dos 

professora da rede pública não tinham experiência anterior à pandemia em dar aulas remotas, 

42% se encontram em treinamento por conta própria acerca dessas tecnologias e para 21%, 

ainda é difícil lidar com as tecnologias digitais (OLIVEIRA, 2020). 

Trata-se esse de um problema a ser averiguado, haja vista que desde meados da 

década de 1990, o Brasil vem implementando políticas públicas para uso de tecnologias 

digitais na educação brasileira, conforme será observado por meio do mapeamento. No 

mesmo sentido, Dennys Maia e Marcilia Barreto destacam a fragilidade das políticas de 

capacitação docente em tecnologias digitais de educação desde o final dos anos 90 (MAIA; 

BARRETO, 2012, p. 53). 

O tema possui, ainda, relevância social, haja vista que segundo resumo executivo 

acerca da pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas 

brasileiras em 2019 pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação 
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(CETIC), tem-se destacado que entre 2015 e 2019, o uso de vídeos e tutoriais para 

aprendizado acercas do uso das tecnologias pelos professores passou de 59% para 81%, 

ressaltando que uma grande parte dos docentes vem buscando a atualização profissional nessa 

área por iniciativa própria (CETIC, 2020, p. 26). 

Nesse sentido, estabelece-se a relação comparativa com os Estados-Unidos, na medida 

em que o país, apesar de ser estruturalmente, socialmente e economicamente divergente do 

Brasil, se torna um caso referente no âmbito da difusão de recursos educacionais digitais, 

observados os planos nacionais focados em recursos educacionais digitais. Ademais, faz-se 

necessário destacar a capacitação docente, na medida em que, os docentes são os principais 

precursores do conhecimento. Segundo Werlayne Soares-Leite e Carlos Nascimento-Ribeiro, 

um dos principais problemas para utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

nas escolas se trata da falta de conhecimento e domínio dessas ferramentas pelos professores, 

criando uma barreira na educação e impossibilitando a difusão desses recursos e o 

aprendizado de forma facilitada (LEITE; RIBEIRO, 2012). Segundo Valente (1999), os 

docentes representam o fator determinante para uma boa condução da aprendizagem por meio 

do aparato tecnológico, sendo essenciais para o sucesso desse novo cenário educativo 

(LEITE; RIBEIRO, 2012, p. 177-178). 

Portanto, permitir-se-á uma visão ampla acerca das ações promovidas pelo governo, 

trazendo ao conhecimento dos docentes os possíveis caminhos para aperfeiçoamento do 

conhecimento em tecnologias educacionais. Além disso, é de grande utilidade aos gestores 

públicos para aperfeiçoamento das políticas públicas de capacitação docente nas novas 

tecnologias educacionais, analisando ambos os cenários e destacando vias inovadoras e 

similares. 

 

1. A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AS 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS 

No presente capítulo far-se-á uma análise, definindo um marco teórico, identificando 

os conceitos essenciais e apresentando os autores principais que o presente estudo dialoga, 

atentando-se às definições acerca dos elementos abordados. 
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1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Em um primeiro lugar, faz-se necessário delimitar o conceito de implementação de 

políticas públicas. Sabe-se que uma política pública passa por diversas etapas até a sua 

finalização, esse processo tem sido explicado ao longo dos anos por diversos autores. Aqui 

contudo, se observará a versão de Brewer, em que a implementação seria um processo 

político-administrativo com 5 etapas: montagem de agenda; formulação da política; tomada 

de decisão política; implementação da política; avaliação da política. Segundo Howlett, esse 

modelo permite que se observe todos os atores, ideias e instituições que permeiam a produção 

de uma política pública (HOWLETT, 2013, p. 14-16). 

O presente estudo foca, portanto, na implementação de políticas públicas, e observa 

como marco teórico o autor Michael Howlett. Segundo o autor, a implementação das políticas 

públicas observa processos legais, por meio de um órgão, departamento ou ministério que 

controla o cumprimento dessas. Contudo, ainda se observam outros atores nesse processo, tais 

como: organizações semigovernamentais e as parcerias público-privadas. Na busca de teorias 

para explicar a implementação de políticas públicas, duas gerações se destacam: a abordagem 

top-down, em que o processo inicia com o governo que examina as decisões postas em prática 

e as razões de eficiência; e a abordagem bottom-up, em que a implementação inicia e leva em 

consideração “os implementadores de balcão”, também abordado como street-level 

(HOWLETT, 2013, p. 182-183). 

Elaborando mais acerca das teorias, Howlett apresenta a teoria do agente principal, 

que dispõe acerca da influência dos contextos social, econômico, tecnológico e político no 

processo de implementação (HUTTER; MANNING; 1990, apud. HOWLETT, 2013, p.186). 

Nesse sentido, os seguidores dessa teoria destacam que observando a implementação, os 

agentes que implementam a política pública na realidade divergem dos agentes principais que 

formularam a política pública, distorcendo os resultados da referida política pública na 

realidade prática. Dessa forma, se ressalta a necessidade de instrumentos para supervisão dos 

atores administrativos, gerando maior eficácia da política pública (HOWLETT, 2013, p.187-

188). 

Howlett destaca quatro componentes básicos dos instrumentos nos quais se baseiam 

a composição política: a Nodalidade, podendo ser substantiva, à exemplo dos Conselhos, 

treinamentos, relatórios e registros, ou procedimental, à exemplo da provisão ou subtração de 

informações; a Autoridade, seguindo o princípio substantivo quando observa regulação, 
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autorregulação, licenças e recenseamento, e seguindo o princípio procedimental quando se 

tratam de tratados, comitês e comissões consultivas; o Tesouro, observando no aspecto 

substantivo as verbas, taxas de uso, empréstimos, créditos tributários e pesquisa de opinião, e 

no aspecto procedimental, o financiamento e a criação de grupos de interesse; por fim, a 

organização, no aspecto substantivo englobando a administração, as Empresas Públicas, o 

policiamento, os consultores e os registros formais, e no aspecto procedimental englobando as 

conferências, as comissões de inquérito e as reorganizações governamentais (HOWLETT, 

2013, p. 188-189). 

Ainda, Howlett ressalta que os instrumentos de implementação podem ser 

classificados com determinado grau de manipulação de atores e redes envolvidos. Dessa 

forma, designa que os instrumentos substantivos e procedimentais se dividem da seguinte 

forma: 

 

Nível de atividade 

estatal envolvido na 

produção de bens e 

serviços 

Baixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

Mistos 

 

 

 

 

 

 

 

Compulsórios 

Família e comunidade 

 

Organizações Voluntárias 

 

Mercado Privado 

 

Informação e exortação 

 

Subsídio 

 

Impostos e taxas de uso 

 

Regulação 

 

Empresas públicas 

 

Provisão direta 

Figura 7.2 Escala dos instrumentos políticos substantivos. Fonte: Adaptado de Michael Howlett. 

Managing the “hollow state”. Procedural Policy Instruemnts and Modern Governance. Canadian 

Public Administration, v. 43. n. 4, p. 412-31, 2000. 
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Nível de 

manipulação estatal 

da filiação e estrutura 

do subsistema 

Baixo 

 

 

 

 

Misto 

 

 

 

 

 

Alto 

Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reestruturação 

Autocriação e operação de rede 

 

Gestão e distribuição de 

informações 

 

Financiamento de pesquisa e 

grupos de interesse 

 

Presença/acesso e criação de 

comitês consultivos 

 

Reforma institucional e 

reorganização do governo 

Figura 7.3 Escala dos instrumentos políticos procedimentais. Fonte: Adaptado de Michael Howlett. 

Managing the “hollow state”. Procedural Policy Instruemnts and Modern Governance. In Canadian 

Public Administration, v. 43. n. 4, p. 412-31, 2000. 

 

Em relação à escolha de cada instrumento político, processo também abordado como 

policy design, os teoristas variam: os economistas explicam como um exercício técnico para 

adaptação do instrumento à tarefa, contudo, os cientistas políticos explicam como uma 

seleção por meio de forças políticas (HOWLETT, 2013, p. 190). Howlett, portanto, destaca 

que a seleção dos instrumentos políticos no momento de implementação da política pública, 

envolvem diversos fatores, tais como a natureza do subsistema, a capacidade de resolução do 

problema, os jogos de assentimento (compliance), assim como a relação com os objetivos e 

meios para eficiente e adequada implementação (HOWLETT, 2013, p. 192). 

Cabe destacar, ainda, que o uso e escolha dos instrumentos requer do governo a 

capacidade de implementar mudanças, observando o tamanho e complexidade dos atores 

políticos. Sendo assim, estabelecem-se algumas relações, entre a severidade das restrições do 

Estado, assim como da natureza do subsistema político, determinando preferências por 

instrumentos políticos. Tem-se alguns exemplos: os governos com capacidade alta e 

subsistema político complexo focam em instrumentos de gestão; os governos com capacidade 

alta e subsistema político simples apostam em instrumentos de autoridade; por outro lado, os 

governos com baixa capacidade e subsistemas políticos complexos focam em instrumentos de 
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subsídios; e por fim, governos com baixa capacidade e subsistemas políticos simples focam 

em instrumentos de informação (HOWLETT, 2013, p. 194-195). 

Resta estabelecido que quando em baixa complexidade, os governos com alta 

capacidade de efetuar mudanças se utilizam de maneiras diretas de alteração, apostando em 

instrumentos de gestão e autoridade, à exemplo de reorganizações governamentais e 

regulação. Já os governos com baixa capacidade tendem a focar em financiamentos de grupos 

específicos e campanhas de publicidade, favorecendo a circulação de informações 

(HOWLETT, 2013, p. 195). 

Ao longo dos anos, teorias contemporâneas para explicação da implementação de 

políticas públicas surgiram, destacando que o estágio de implementação se trata de um 

processo político relacionado ao Estado e sua capacidade de lidar com problemas complexos e 

específicos (ATKISON 1989, p. 114 apud HOWLETT, 2013, p. 195). Dessa forma, a 

implementação exige coordenação entre atores, instrumentos e estruturas estatais, se tornando 

um procedimento ardiloso. 

Conforme destacado por Xun Wu et al., a implementação das políticas públicas 

enfrenta diversos desafios. Observando o alto grau de interdependência entre os atores 

envolvidos, destacam-se interesses divergentes que podem resultar em problemas 

relacionados à missão da política pública ou ainda à falta de apoio burocrático. Nesse sentido, 

se ressaltam algumas barreiras de implementação típicas, tais como, fraco apoio político, 

mudanças de prioridades, limitação de fundos, ou ainda, má gestão estrutural ou capacidade 

de coordenação de rede (WU, 2014, p.108-110). 

As categorias delimitadas para análise na presente pesquisa se interligam diretamente 

com o processo de implementação de políticas públicas, sendo natural, haja vista que se 

observam políticas públicas. A observância da esfera privada em cooperação com a esfera 

pública, o financiamento, as áreas de atuação e as inovações na esfera da capacitação docente 

permeiam diversos atores em ambos os países. Apesar de se observarem contextos diferentes, 

tem-se uma conexão comum na implementação das políticas públicas, podendo se tecer 

considerações acerca das estratégias benéficas nesse âmbito docente, observando, ainda, a 

escolha de instrumentos de implementação em detrimento de outros. 

 

1.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO 

BRASIL 
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Se faz interessante, dado o contexto de influências e processos de implementação das 

políticas públicas, delimitar acerca do processo de implementação de políticas públicas de 

educação no Brasil. A análise do tema permeia a educação profissional e o ensino superior. A 

educação profissional permeia diversos aspectos, contudo aqui se atém aos cursos de 

formação inicial, continuada e qualificação profissional. Já no ensino superior destaca-se, 

principalmente, a graduação. 

Na esfera nacional federal, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que 

estabelece o Plano Nacional de Educação, são as principais diretrizes a serem observadas 

quando na implementação de políticas educacionais. Em relação a essa última, se destacam 

diversas estratégias para implementação adequada do plano, contudo, para o presente estudo, 

ressalto o ponto 7.15 e o ponto 15.6 que dispõem: 

 

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o 

final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública 

de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias 

da informação e da comunicação; 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) 

aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do 

saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum 

dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 

3.2 e 3.3 deste PNE; (grifo nosso) (BRASIL, 2014). 

 

A Lei 9.394 também delimita alguns pontos essenciais no que tange à formação 

continuada dos docentes: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. 

§ 1o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime 

de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério. 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive 

o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
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II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis. (Grifo nosso) (BRASIL, 1996). 

 

Ainda, deve-se destacar o Ministério da Educação (MEC) como órgão central na 

formulação e implementação das políticas educacionais. Em relação às suas competências, 

deve-se destacar que o órgão atua em todas as esferas educacionais, desde a educação infantil 

até o ensino superior. Ainda, possui competência em relação à política nacional de educação, 

educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial, educação à distância, 

avaliação, informação e pesquisa educacionais, pesquisa e extensão universitária, magistério, 

e ainda, assistência financeira para escolarização (BRASIL, 2019). 

Dentre os departamentos atuantes no Ministério da Educação, tem-se a Subsecretaria 

de Tecnologia da Informação e Comunicação com competência para propor políticas e 

diretrizes para implementação e manutenção de atividades de governança de tecnologia da 

informação e comunicação (BRASIL; 2019, art. 10 do Decreto n° 10.195/19). Ainda, a 

Secretaria de Educação Básica, possui competência para implementar acompanhar políticas e 

programas que se utilizem das tecnologias da informação e comunicação, além de 

desenvolver e fomentar a produção e uso de metodologias e recursos educacionais digitais, 

nesse caso especificamente para uso na educação básica (BRASIL; 2019, art. 11 do referido 

Decreto). 

Em relação à formação continuada, a Diretoria de Formação Docente e Valorização de 

Profissionais da Educação acompanha, formula e subsidia políticas de formação docente na 

educação básica, além de observar novas competências docentes, adaptando e coordenando 

políticas públicas de formação continuada (Art. 13, idem). Destaca-se, também o inciso IX do 

art. 13 do Regimento Interno do MEC que atribui à essa Diretoria a competência para “IX - 

incentivar a utilização do uso de tecnologia da informação e comunicação na formação dos 

profissionais da educação básica e na prática docente;” (BRASIL 2019). 

Cabe destacar algumas competências da Diretoria de Articulação e Apoio às Redes de 

Educação Básica, como: Art. 14, incisos VII e VIII: “VII - apoiar e acompanhar os programas 

e ações relativos à aquisição e à distribuição de materiais didáticos e de tecnologias 

educacionais; VIII - apoiar e fomentar o uso de tecnologias da informação e comunicação na 

prática pedagógica;” (BRASIL, 2019). 
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À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e à Diretoria de Desenvolvimento 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, competem a 

coordenação e implementação de políticas e ações destinada à formação continuada docente, 

conforme destacado pelo art. 16 e 17 do referido decreto. Cabe abordar também a Secretaria 

de Educação Superior que possui competência para implementação da política nacional de 

educação superior, tendo como apoio a Diretoria de Políticas e Programas de Educação 

Superior (BRASIL, 2019). 

Faz-se essencial delimitar as competências dos seguintes órgãos no Ministério Da 

Educação para compreender a setorização das políticas públicas e a forma de 

acompanhamento e implementação dessas no âmbito educacional. Cabe destacar que, se 

tratando do tema de capacitação docente, naturalmente, se observam os cursos de capacitação, 

promovidos no âmbito da educação profissional, além do processo de formação dos docentes 

no ensino superior. Dessa forma, o estudo permeia diversas áreas da educação, visto que o 

docente capacitado pode se encontrar em qualquer delas, contudo, o objeto da capacitação se 

dá nessas duas esferas educacionais. 

Além do Ministério da Educação que se responsabiliza diretamente pela implementação 

das políticas educacionais, deve-se relembrar que existem diversos atores envolvidos no 

processo, havendo influências de movimentos sociais, dos docentes, da iniciativa privada etc. 

Sendo assim, convém aqui destacar o órgão central que atua na implementação das políticas 

educacionais, porém, não excluindo outras influências no processo de formulação e 

implementação de políticas públicas. 

 

1.2. TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS 

 

O conceito de tecnologias educacionais, segundo Newby et al. (1996, apud. 

GEBRAN, 2009), podem ser definidas como os meios de conectar o professor, o processo 

pedagógico e o aluno, sendo a tecnologia o instrumento para aprimorar o ensino. Dessa forma, 

a tecnologia educacional se traduz a partir da utilização de toda e qualquer tecnologia com 

fins pedagógicos (GEBRAN, 2009, p. 23). 
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No âmbito desse estudo, contudo detém-se ao âmbito das tecnologias educacionais 

digitais compreendendo, portanto, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) no ensino pedagógico. Dessa forma o conceito de TICs se define como: 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem ser definidas 

como o conjunto total de tecnologias que permitem a produção, o acesso e a 

propagação de informações, assim como tecnologias que permitem a 

comunicação entre pessoas. Com a evolução tecnológica, surgiram novas 

tecnologias, que se propagaram pelo mundo como formas de difusão de 

conhecimento e facilitaram a comunicação entre as pessoas, 

independentemente de distâncias geográficas (RODRIGUES et al., 2014). 

(RODRIGUES, 2016, p. 15) 
 

Há ainda, autores que destacam as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), sendo esse o conceito substituto para as Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Dessa forma, enquanto as TICs incluem os mecanismos 

televisivos, rádio e jornal, as TDICs envolvem apenas os instrumentos digitais, como 

computadores, smartphones, internet, softwares etc. Portanto, as TDICs são as TICs 

restringidas ao espaço digital. 

Observadas as definições trazidas, há que ser destacado que o presente estudo aborda 

o âmbito tecnologias digitais na educação. Portanto, tem-se como definição de tecnologias 

educacionais digitais “recursos informatizados utilizados no apoio ao ensino, tais como 

geradores de apresentação, vídeos, ambientes virtuais” (COGO, 2013, p. 22). Ainda, as 

Tecnologias Educacionais Digitais (TED) podem ser definidas como: 

 

uso dos recursos tecnológicos digitais na educação, são exemplos de 

tais ferramentas: vídeos, aplicativos, jogos, chats, ambientes virtuais, 

hipertextos, dentre outros, que podem ser utilizados em atividades 

presenciais ou a distância (e-learning) e difundidos pela internet, por 

DVDs, CD-ROMs, televisão ou smartphones, computadores, tablets 

(m-learning), etc (DARIEL; WHARRAD; WINDLE, 2013; 

SILVEIRA, COGO, 2017). (DAMASCENA, 2019, p. 29927) 

 

 

Dessa forma, as TEDs se referem às lousas digitais, tablets, smartphones, notebooks, 

softwares (aplicativos por exemplo) e plataformas digitais, tais como o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e o Google for Education (CARVALHO, 2021, p. 3160). 

Com o início da pandemia do COVID-19, observada a necessidade de 

distanciamento social, mundialmente se difundiu e ampliou o modelo de educação mediada 

por tecnologias digitais. Nesse âmbito, no Brasil se consolidou a educação remota 
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emergencial (ERE), por meio da Portaria n°343, de 17 de março de 2020, em que o Ministério 

da Educação permitiu que as aulas presenciais fossem substituídas por aulas através dos meios 

digitais. Cabe destacar que o ensino remoto emergencial difere da educação a distância 

(EAD), haja vista que a educação a distância exige um processo de aprendizado planejado, em 

que todas as interações e atividades são determinadas pela instituição, sendo assim, não se 

trata de algo emergencial, diferindo da ERE (COQUEIRO; SOUSA, 2021, p. 66062). 

Por outro lado, cabe destacar que o uso das tecnologias educacionais digitais não se 

deve só ao ambiente virtual, remoto. A escola tem cada vez mais, implementado e utilizado as 

TDICs em sala de aula. Conforme destacam as autoras Toebe et al., a utilização das 

tecnologias digitais presencialmente possibilita uma flexibilização das práticas pedagógicas, 

ampliando o conceito de sala de aula, além de propiciar uma interação mais ampla para uma 

construção colaborativa de conhecimentos (TOEBE, 2018, p. 1139). As autoras destacam que 

a fluência nas tecnologias digitais, por parte dos docentes, potencializa as práticas 

pedagógicas, estimulando um aprendizado dinâmico e inovador (TOEBE, 2018, p. 1143). A 

fluência digital decorre do processo de formação, assim como da capacitação continuada para 

uma utilização pedagógica adequada dos instrumentos tecnológicos: 

 

Assim, sob a perspectiva teórica eleita, ao agregar os princípios da 

tecnologia e da pedagogia podemos dizer que é desenvolvida em três 

instâncias: a) a fluência técnica é o conhecimento que o professor e o 

estudante devem possuir, por exemplo, ao ligar/desligar o computador, 

acessar o ambiente Moodle (plataforma institucional na UFSM); b) a 

fluência prática está relacionada com ação mediadora e a capacidade de 

explorar a mídia a seu favor, potencializando a capacidade de resolver 

dificuldades inesperadas e indesejadas; c) a fluência emancipatória é 

construída e aprimorada a partir do desenvolvimento das duas anteriores, 

mas na dimensão do compartilhamento colaborativo de conhecimento 

produzido. (TOEBE, 2018, p. 1140) 

 

Nesse viés, o conceito de smart education cresce no ambiente pedagógico, como 

sendo o uso efetivo e coerente das TDICs para alcançar um resultado de aprendizagem por 

meio de uma abordagem pedagógica adequada (DEMIR, 2021, p. 3, tradução nossa). Outra 

definição para esse conceito diz respeito à criação de ambientes inteligentes pelo uso de 

tecnologias smart, facilitando o uso de smart pedagogies para promover um serviço de 

aprendizagem personalizado e empoderar os alunos a desenvolver conhecimento com melhor 

orientação de valor, mais qualidade de pensamento, e maior capacidade de conduta (ZHU; 

HE, 2012 apud. DEMIR, 2021, p. 3, tradução nossa).  
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O uso das TDICs na educação, e, portanto, das Tecnologias Educacionais Digitais, 

tem se tornado essencial na educação, ao mesmo tempo que os docentes se encontraram com 

carga horária exasperada, o “professor encontra-se disponível nos três turnos para planejar 

ações, alimentar plataformas on – line, realizar webconferências, responder às perguntas e 

tirar dúvidas por WhatsApp, corrigir atividades e avaliar os alunos a partir desse novo molde 

de ensino” (COSTA; NASCIMENTO, 2020, p. 4). Dessa forma, a formação e a capacitação 

dos docentes se tornam temas centrais para fazer face à esses novos desafios. 

Importante destacar que a utilização das TDICs, deve ser debatida, refletida e 

analisada para que se utilizem destas com fins diversos daqueles nos quais o professor 

somente passa o conteúdo, transmitindo conhecimento sem uma reflexão crítica. Dessa forma, 

a fluência digital dos professores deve se dar de forma que esses e seus alunos possam se 

posicionar de forma crítica em relação à utilização e escolha dos recursos tecnológicos, de 

modo a serem úteis para uma educação transformadora (LOPES; FÜRKOTTER, 2016, p. 

276-277). 

2. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

A pesquisa focará no período a partir dos anos 2000, até o presente momento, 

buscando fornecer informações e conhecimento aos estudiosos do tema, organismos 

governamentais ou internacionais que buscam uma análise das políticas públicas aplicadas à 

capacitação docente, gestores, novas pesquisas nas áreas de educação e tecnologia, e, aos 

professores, tornando público o conhecimento das ações colocadas à disposição destes pelo 

governo para capacitação no uso das tecnologias digitais. 

Nesse sentido e observando o espelhamento na área educacional entre Brasil e 

Estados-Unidos, através do sistema STEM (Science (Ciência), Tecnology (Tecnologia), 

Engineering (Engenharia), Mathematics (Matemática)), faz-se interessante observar o caso 

norte americano para comparação na medida em que demonstra riqueza em relação à 

utilização das tecnologias educacionais digitais, observados os planos nacionais de tecnologia 

da educação, que destacam recomendações sobre a capacitação docente, assim como a 

integração e difusão das tecnologias educacionais digitais, e se iniciaram no ano 2000. 

A pesquisa visa estabelecer uma perspectiva comparada, para permitir uma análise 

mais aprofundada, considerando que o espectro de comparação é restringido. O método 

comparativo busca analisar os casos concretos por meio de investigação, de fenômenos ou 
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fatos, para possibilitar a dedução de elementos constantes, abstratos ou gerais, conforme 

explanam os autores Lakatos e Marconi (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 38). Dessa forma, 

o estudo em perspectiva comparada de casos fornece um entendimento acerca de duas 

situações correlatas, possibilitando a compreensão em perspectiva de ambas, diferindo do 

estudo de caso que visa o exaurimento da compreensão do caso específico. 

 De acordo com Negri (2011 apud. CASTRO, 2018, p. 137-138) para uma pesquisa 

comparativa, deve-se ir além do processo de reflexão entre diferenças e semelhanças. Sendo 

assim, uma comparação entre dois sistemas, apelidada de pesquisa transistêmica, em sua 

dimensão temporal, pode ser diacrônica, contrastando diferentes períodos, ou sincrônica, 

elaborando um recorte temporal. A presente pesquisa se caracteriza como transistêmica, 

analisando dois sistemas diferentes com uma abordagem de comparação cross-nation/cross-

cultural, significando que a análise se restringe a um mesmo período (recorte temporal) em 

ambos os sistemas ressaltados.  

Ainda, conforme destaca Sartori (1994), a pesquisa comparativa é observada com 

base em um balanço sobre a razão de comparar, o que é possível de ser comparado e como 

exercer essa comparação. Acerca da questão da possibilidade de comparação, Sartori afirma 

que devem ser observados os espaços, características e contextos para que se observem os 

limites da comparação entre os objetos (REBOUÇAS, 2016, p. 25). Com base nessas três 

perguntas que se propiciou a categorização do tema proposto em quatro categorias. 

A metodologia para a pesquisa consiste em uma pesquisa documental de caráter 

exploratório, a partir de legislações, além dos dados publicados e disponibilizados pelo 

governo brasileiro e norte americano. Como fonte de dados, destacam-se os seguintes órgãos: 

Ministério da Educação; Ministério da Comunicação, Tecnologia e Inovação; US Department 

of Education; Office of Educational Technology; United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO). Apesar dos sistemas serem diferentes, em relação às 

políticas públicas federais brasileiras e norte-americanas, consideraram-se as mesmas 

unidades, representadas por categorias, para a análise, enfatizando as possíveis analogias nos 

casos. Dessa forma, não se busca observar os resultados das políticas públicas e ações 

federais, mas sim o conteúdo. 

Na esfera brasileira tem-se o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(Proinfo), reestruturado em 2007, e ainda novos programas tais como o programa de Inovação 

Educação Conectada, além da inclusão das tecnologias de informação e comunicação na 

formação dos docentes com as mudanças nas diretrizes de formação docente. Na esfera norte-

americana, se abordam quatro documentos elaborados ao longo dos anos (2000, 2004, 2010 e 
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2016) visando abordar as ações para a integração da tecnologia no âmbito educacional, os 

documentos consistem no National Education Technology Plan (Plano Nacional de 

Tecnologia da Educação, abreviado por NETP). 

Ainda, vão ser observados dados e relatórios do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e do Centro de Inovação para Educação Brasileira. Cabe 

ressaltar as legislações brasileiras que tratam da formação de professores e tecnologias 

educacionais digitais, além das legislações norte-americanas, tais como as leis Higher 

Education Act e Every Student Succeeds Act, que desenvolvem ações sobre o tema proposto. 

Para observar as transformações das capacitações docentes serão observados documentos da 

Base Nacional Comum Curricular, da UNESCO e, ainda, na esfera norte-americana as 

competências impostas pelo “Teacher Educator Technology Competencies”. 

Portanto, o estudo visa coletar e descrever as políticas públicas aplicadas na 

capacitação docente em tecnologias educacionais digitais, no Brasil e nos Estados Unidos, a 

partir dos anos 2000, propiciando, ao fim, um estudo comparativo dos dois cenários para o 

conhecimento amplo das situações observadas nas quatro categorias principais e comparáveis: 

as ações que envolvem o setor privado; financiamento, nesse caso observando a estrutura de 

como se dá este ao invés de comparar valores; áreas de atuação, observadas as linhas de 

priorização; e inovações em relação às políticas públicas, abordando a transformação das 

competências docentes na atualidade. A análise, feita a partir da pesquisa documental de 

forma qualitativa, buscou explorar e descrever as implicações do tema. O processo 

comparativo, portanto, permitiu elaborar conclusões acerca dos caminhos priorizados, assim 

como observar diferentes experiências no âmbito temático, nesse viés: 

 

Quando a relação entre variáveis é a mesma em diferentes sistemas, o 

número de características sistêmicas que operam sobre a variável resposta é 

reduzido. No caso desta tese, isso aumenta a validade externa do construto 

teórico, propiciando uma maior robustez, com um grau maior de 

generalização. Além disso, a comparação permite aprender com as 

experiências dos outros (Dogan et Kazancigil, 1994). (BALESTRO, 2007, p. 

7) 

 

Sendo assim, as categorias delimitadas se tornam essenciais para a comparação, na 

medida em que, permeiam o processo de implementação de uma política pública, destacando 

atores diversos, públicos e privados. No caso do financiamento, apesar de serem observados 

valores e valorizações monetárias complexas, observam-se os instrumentos de financiamento, 

não se trata de uma comparação de valores e sim de instrumentos de subsídios, observando a 
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gestão e os critérios de repasse. No que trata da comparação observando a priorização, busca-

se observar quais tecnologias digitais na educação têm sido destacadas e de que forma. Por 

fim, no que trata das inovações, busca-se ressaltar o cenário digital que tem transformado as 

competências necessárias aos docentes na educação.  

 

 

 

3. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS FEDERAIS 

RECENTES PARA CAPACITAÇÃO DOCENTE  

Dada as considerações estabelecidas pelos capítulos anteriores, o presente capítulo se 

atém à análise comparativa entre os países, delimitando-se a comparação entre as quatro 

categorias estabelecidas. 

De forma contextual, o uso de tecnologias na educação de forma efetiva na esfera 

norte-americana, se faz presente desde meados dos anos 50. Há que se ressaltar, contudo, que 

com a reforma educacional observada no país nos anos 90, os docentes se encontraram com 

maior flexibilidade e autonomia, destacando metodologias inovadoras. Conforme destacado 

por Fontes, Vieira e Gonçalves (1999, apud. ALMEIDA, 2008) o relatório intitulado 

Computers and Classroom, demonstrou que apenas 15% dos docentes eram qualificados para 

uso de tecnologias na educação. Além disso, a pesquisa demonstrou que não havia integração 

do uso das tecnologias na capacitação docente pela formação inicial. Sendo assim, no ano de 

2000, por meio do documento Goals 2000: Reforming Education to Improve Student 

Performance, o Departamento de Educação norte americano iniciou uma reforma na educação 

para integrar as tecnologias e mídias na educação de forma a integrar a formação dos 

professores, assim como outros âmbitos educacionais.  

Cabe ressaltar, contudo, que nos Estados-Unidos a iniciativa federal na educação se 

encontra limitada. Em razão do artigo décimo da Constituição Estado-Unidense, as políticas 

públicas educacionais se encontram à níveis estaduais e locais. Contudo, na esfera federal, 

constata-se que o Departamento de Educação norte-americano (US Department of Education) 

exerce uma função de colaborador com atores estaduais e locais por diversas vezes, visando 

estabelecer recomendações federais a serem seguidas. Em relação à essas recomendações, 

essas se encontram divididas por meio das leis, programas de financiamento e documentos 
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apelidados de Policy Brief, em que se produz um resumo geral das ações e recomendações aos 

gestores em determinado tema. Nesse sentido, estabeleceu-se uma linha do tempo com as 

principais ações e documentos para capacitação docente em tecnologias educacionais digitais, 

desde 2000, data do primeiro Plano Nacional de Tecnologia da Educação norte-americano: 

 

Ano Estados-Unidos 

Tipo de 

documento 

2000 

Goals 2000: Reforming Education to Improve Student Performance 
Documento 

normativo 

2000 

eLearning: Putting a World-Class Education at the Fingertips of All 

Children 

National 

Education 

Tecnology 

Plan 

2001 No Child Left Behind Act  Legislação 

2001 

Enhancing Education Through Technology Program (EETT) - Enhancing 

Education Through Technology Act  
Legislação 

2004 

Toward A New Golden Age In American Education—How the Internet, 

the Law and Today’s Students Are Revolutionizing Expectations  

National 

Education 

Tecnology 

Plan 

2008 Higher Education Act  Legislação 

2008 

The America Competes Act - Teachers for a Competitive Tomorrow 

Program  

Política 

pública 

2010 

Transforming American Education: Learning Powered by Technology. 

National Education Technology Plan 

National 

Education 

Tecnology 

Plan 

2011 

Preparing, Training, and Recruiting High-Quality Teachers, Principals, or 

Other School Leaders Program Política 

pública 

2014 

Future Ready Schools: Empowering Educators Through Professional 

Learning toolkit  

Documento 

com 

recomendações 

- Manual 

2014 Second E-rate Modernization Order Legislação 

2015 Every Student Succeeds Act  Legislação 

2016 

Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in 

Education. National Education Technology Plan  

National 

Education 

Tecnology 

Plan 

2016 Advancing Educational Technology in Teacher Preparation: Policy brief  Policy brief 

2016 Early Learning and Educational Technology: Policy brief  Policy brief 

2017 

#GoOpen District Lauch Packet Documento 

com 

recomendações 

2017 

Building Technology Infrastructure for Learning Documento 

com 

recomendações 
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2019 

Educator Toolkit - Using Educational Technology  Documento 

com 

recomendações 

- Manual 

2020 Keeping students Connected and Learning Policy brief 

2021 Home Access Playbook Policy brief 

2021 

Infrastructure Investment and Jobs Act - Digital Equity Act Programs - 

Digital Equity Education Roundtables (DEER) 
Legislação 

Quadro 1: Ações e políticas públicas norte-americanas para capacitação docente em tecnologias 

educacionais digitais. Fonte: elaborado pela autora 

 

No Brasil, da mesma forma, se observou a tentativa de inserção tecnológica na 

educação desde os anos 70. Em 1996, se criou a Secretaria de Educação a Distância, que 

propiciou a fomentação da incorporação tecnológica na educação. Em seguida, outros 

programas foram evidenciados, como o Programa TV Escola e o Programa Nacional de 

Informática na Educação, ProInfo, ambos de 1997. Dessa forma, a integração tecnológica na 

educação foi impulsionada, contudo, sem observar a promoção das condições necessárias para 

tanto. Percebido o desafio, em 2005, o programa Mídias na Educação intentou promover uma 

formação continuada dos professores para estimular a capacitação docente em tecnologias 

educacionais. Contudo, há que se ressaltar que:  

 

O maior desafio ainda é universalizar o acesso às TIC para atingir todo o 

contingente de alunos brasileiros, docentes e estabelecimentos escolares; 

ampliar a compreensão de que o alicerce conceitual para o uso de 

tecnologias na educação é a integração das TIC ao currículo, ao ensino e à 

aprendizagem ativa, numa ótica de transformação da escola e da sala de aula 

em um espaço de experiência, de formação de cidadãos e de vivência 

democrática, ampliado pela presença das TIC. (ALMEIDA, 2000) 

 

Dado esse contexto, analisando a capacitação docente brasileira, a implementação 

das políticas públicas educacionais permeia as esferas federais, estaduais e municipais, 

contudo, recebem destaque na esfera federal. Sendo assim, tem-se a presente tabela 

cronológica de políticas públicas e ações federais de capacitação docente em tecnologias 

educacionais digitais, conforme corte temporal: 

 

Ano Brasil 

Tipo de 

documento 
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2005 Mídias na educação:  programa de educação a distância, com estrutura 

modular, que visa proporcionar formação continuada para o uso 

pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação  

Política pública 

2007 Decreto n° 6.300 – Proinfo reestruturado e Proinfo integrado Legislação 

2009 Lei n° 12.056 de 13 de outubro de 2009, acrescenta na Lei de Diretrizes 

e bases da educação nacional "§ 2º  A formação continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 

tecnologias de educação a distância." 

Legislação 

2014 Plano Nacional de Educação Legislação 

2016 Lei 13.243 estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004 

Legislação 

2016 Decreto 8.752 - Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica (2016) que prevê promover a 

atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos 

profissionais da educação básica, inclusive no que se refere ao uso das 

tecnologias de comunicação e informação nos processos educativos. 

Legislação 

2017 Decreto 9.204 - Programa de Inovação Educação Conectada Legislação/Política 

pública 

2018 Estratégia Brasileira para Transformação Digital  Política pública 

2018 Base Nacional Comum Curricular  Documento 

normativo 

2020 Lei n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020 - Regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb) 

Legislação 

2021 Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) - Lei 14.180 de 1° 

de julho de 2021 

Legislação/Política 

pública 

2021 Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da 

Formação Inicial e Continuada de Professores e Diretores Escolares 

(PRIL) 

Política pública 

2021 Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica - foco 

na inovação pedagógica e uso educacional das tecnologias 

Política pública 

2021 Formação Educação e Tecnologia - Avamec Política pública 

2021 Educação no Mundo 4.0 - EDMU4.0 Política pública 

Quadro 2: Ações e políticas públicas brasileiras para capacitação docente em tecnologias educacionais 

digitais. Fonte: elaborado pela autora 

 

Observada as experiências em ambos os países, apesar dos posicionamentos 

diferenciados incialmente, ambos buscaram fazer face ao desafio da integração tecnológica na 

educação de forma mais enfática a partir dos anos 2000. Contudo, com o objetivo de 
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estabelecer uma comparação atualizada, se observarão somente as políticas públicas e 

estratégias federais mais recentes e mais relevantes para cada categoria.  

3.1. PARCERIAS ENVOLVENDO O SETOR PRIVADO 

No cenário da capacitação docente, faz-se relevante abordar as articulações conjuntas 

ao setor privado evidenciadas por cada país. 

Em relação ao âmbito norte-americano, destacam-se parcerias efetuadas pelo órgão 

central do Departamento de Educação, possíveis de constatar no NETP de 2016 (U.S. 

DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017). 

A partir da promulgação da lei Every Student Succeeds Act (ESSA) em 2015, que 

ampliou e incentivou a integração da tecnologia no currículo e treinamento de professores 

americanos, observou-se o desafio geracional em relação ao aprendizado tecnológico, além da 

necessidade de obtenção de dados relativos aos investimentos e processos em tecnologias 

educacionais. Dessa forma, o Departamento de Educação americano firmou contrato com a 

empresa Mathematica Policy Research, visando o fornecimento de dados sobre tecnologias 

educacionais, por meio de rápidos testes, aplicados digitalmente, sobre o uso destas. 

Além disso, através do programa IES Low-Cost Short Duration Evaluation, o citado 

departamento prevê oportunidades de financiamento para organizações públicas, privadas e 

instituições de educação superior, em pesquisa e obtenção de dados sobre as tecnologias 

educacionais para que os estados possam se utilizar destas no desenho de estratégias em 

intervenções educacionais. Isto posto, o objetivo dessas parcerias se trata do levantamento de 

dados para as instituições educacionais e dirigentes políticos quando na elaboração de 

intervenções e decisões relacionadas à tecnologia na educação, dialogando com a capacitação 

dos educadores para o uso das respectivas tecnologias (U.S. DEPARTMENT OF 

EDUCATION, 2017). 

Outra parceria possível de ser constatada trata-se do programa conjunto Teach to 

Lead do Departamento de Educação em conjunto com a organização não-lucrativa National 

Board for Professional Teaching Standards, providenciando uma plataforma online para a 

interação entre educadores, visando o compartilhamento de experiências, contando com mais 

de 38 estados presentes, através de seus professores, nas plataformas. Na mesma linha de 

atuação, pode-se abordar o projeto Connected Educator Month, com o intuito de fornecer um 

mês de conferências online e outros eventos para educadores, elaborado incialmente só pelo 
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Departamento de Educação americano, mas, atualmente sendo liderado por organizações 

privadas parceiras como o American Institutes for Research, Grundwald Associates LLC e a 

Powerful Learning Practice, entre outras. Nesse viés, percebe-se que o governo americano dá 

relevância para a interação com e entre educadores, visando o desenvolvimento conjunto e 

compartilhado de competências em tecnologias educacionais (U.S. DEPARTMENT OF 

EDUCATION, 2017). 

Mais recentemente, em 2021, o Departamento de Educação, mais especificamente o 

setor de tecnologias educacionais (OET), reuniu participantes, mediante inscrição, para 

submeterem designs, protótipos, entre outros instrumentos criados para fortalecer o 

aprendizado, e, portanto, a alfabetização digital de estudantes e adultos no geral, englobando 

professores. Os participantes selecionados receberão financiamento e apoio de experts em 

alfabetização digital e design thinking. A iniciativa foi denominada Digital literacy 

accelerator e está atualmente em fase de implementação, com candidatos selecionados.   

Necessário destacar, de igual forma, que os Estados-Unidos, por meio da criação de 

uma associação denominada The State Educational Tecnology Directors Association 

(SETDA), com membros representando cada estado norte americano e líderes de tecnologias 

digitais, busca dar suporte e representar interesses e necessidades nacionais e estaduais para 

uso da tecnologia na educação. A associação também promove oportunidades de educação 

profissional, disponibilizando instrumentos para professores que estão em busca de materiais 

e qualificação em ferramentas digitais, além de destacar aquelas que são gratuitas. Além 

disso, a SETDA também se mostra essencial para gestores, uma vez que promove e 

disponibiliza coleta de dados acerca das tecnologias digitais.  

Em relação ao cenário brasileiro, observa-se uma atuação central do Ministério da 

Educação em relação às ações promovendo a capacitação tecnológica. 

Destaca-se, nesse âmbito principalmente, o Programa de Inovação Educação 

Conectada, esperada sua implementação completa até 2024, que visa incorporar a tecnologia 

educacional em currículos de graduações e licenciaturas, além da capacitação docente para 

uso de ferramentas digitais na educação básica. O programa se realiza com a participação dos 

ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, além de parceiros 

como o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), a Fundação Lemann, o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), e a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 

Em relação ao Centro de Inovação para a Educação Brasileira especificamente, 

observam-se diversos acordos de cooperação com o setor público, tendo em vista que a 
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associação sem fins lucrativos, criada em 2016, com o intuito de promover a cultura de 

inovação na educação pública brasileira, propicia diversas plataformas, cursos e ferramentas 

de diagnóstico e planejamento em adoção de tecnologias educacionais. Dessa forma, entre os 

atores dos contratos firmados entre a associação e instituições públicas tem-se: o Ministério 

da Educação, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Secretarias de Educação estaduais e a Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP). Cabe 

destacar que o CIEB representa um parceiro técnico junto ao MEC, contribuindo para a 

transformação digital educacional, integrando também o Conselho Consultivo para a 

Transformação Digital ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC). 

Dentre os objetos dos acordos entre o MEC e o CIEB se encontram-se: a ferramenta 

do “Guia Edutec”, que se trata de uma plataforma para diagnóstico e planejamento do uso de 

tecnologia educacional; a “Plataforma Edutec”, que trata de uma ferramenta para busca de 

tecnologias educacionais; a ferramenta “Efex”, que trata da criação de espaços para formação 

e experimentação em tecnologias para docentes; além de cooperação para pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias e metodologias para a implementação na educação brasileira. 

Outro acordo possível de perceber entre ambos, trata-se da Plataforma Integrada de Recursos 

Educacionais Digitais do MEC que possibilita a difusão de recursos educacionais digitais e 

materiais para formação, como cursos e outros conteúdos de capacitação docente digital. 

Aquém dos citados, outras parcerias se fazem possíveis de constatar mais 

recentemente em 2021. Objetivando fortalecer o programa de educação conectada, o MEC 

estabeleceu parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), o Instituto 

Brasileiro de Museus (Ibram) e a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação 

(RBCIP), uma associação privada, para capacitar estudantes, gestores e professores no uso de 

tecnologias educacionais digitais por meio do Laboratório de Inovação à Educação Básica do 

Brasil. No mesmo viés, encontra-se parceria entre o MEC, a Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS) e a RBCIP para a formação continuada de professores em tecnologias 

digitais por meio da implantação de espaços (laboratórios) com esse objetivo, a ação é 

denominada Laboratório de Criatividade e Inovação para Educação Básica (LABCRIE).  

Dessa forma, recentemente, por meio do programa Inovação Educação Conectada, 

ações conjuntas com o setor privado foram desenvolvidas, visando, assim como os Estados 

Unidos, obter uma base de dados em tecnologias educacionais e promover a adequação da 

capacitação docente. Não obstante, ambos os países caminham para a priorização de parcerias 

que possam fornecer dados concretos sobre a capacitação docente em tecnologia e o próprio 
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fornecimento dessas tecnologias, além da criação de redes de comunicação entre docentes e 

laboratórios de aprendizagem para compartilhamento de experiências. 

 

3.2. FINANCIAMENTO E FORMA DE GESTÃO 

Na presente análise busca observa a origem dos recursos, quem faz a gestão desses e 

os critérios de repasse, para que assim se possa comparar a gestão dos fundos, e não somente 

valores, que são influenciados por aspectos internos e externos. 

Faz-se necessário destacar que nos Estados Unidos, o processo para aplicar para 

receber o fundo é feito por cada Estado e cada agência educacional local que busca a 

concessão. Uma vez concedido o fundo, submete-se anualmente um relatório para a Secretaria 

de Educação, parte integrante do Departamento de Educação. Da mesma forma, a Secretaria 

submete ao Congresso um relatório anual sobre a implementação dos programas. 

Em ordem cronológica, a primeira lei abordada pelo estudo, trata da No Child Left 

Behind Act de 2001, que prevê uma parte da lei especificamente para a regulamentação de 

fundos para capacitação docente, denominada Title II – Preparing, Training and Recruiting 

High Quality Teachers and Principals, contudo, esta foi revogada em 2015, pela lei Every 

Student Succeeds Act (ESSA), dessa maneira, a análise de financiamento observará a seguinte 

lei. Da mesma forma, na ESSA, o título que contém as informações sobre o financiamento 

federal para qualificação docente possui o mesmo nome, apenas incluindo other school 

leaders (líderes de outras instituições educacionais). O financiamento é definido por partes na 

lei americana. Em primeiro lugar, se estabelecem 2.295.830.000,00 dólares (dois bilhões 

duzentos e noventa e cinco milhões oitocentos e trinta mil) para cada ano fiscal a partir de 

2017 como concessões para os Estados e agencias educacionais locais. A soma 

disponibilizada se relaciona com o suporte efetivo para capacitação abordado na parte A Part 

A Supporting Effective Instruction, dentre as ações observadas encontra-se o treinamento de 

professores, diretores e líderes educacionais para integração tecnológica no currículo e no 

processo de ensino, além do financiamento para desenvolvimento profissional dos educadores 

(ESTADOS UNIDOS, 2015). 

Ademais, também na lei abordada, denominada ESSA, no título IV 21st Century 

Schools, como o nome já demonstra, podem se encontrar disposições que buscam 

implementar as tecnologias educacionais no desenvolvimento educacional, possibilitando o 
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apelido de escolas do século 21. Dentre os diversos subcapítulos dessa parte, observa-se, na 

parte A Student Support and Academic Enrichment Grants, a menção ao termo blended 

learning, que trata da educação por meio das ferramentas tecnológicas, novamente, portanto, 

ressaltando a importância do tema. Apesar da parte abordada ser voltada para os estudantes, 

observam-se que ao determinarem recomendações, o governo determina a capacitação dos 

docentes em tecnologias educacionais digitaisUSa, a fim de permitir que estes possam se 

utilizar das ferramentas no processo de aprendizado, prevendo, especificamente na seção 4109 

do título IV, parte A, as atividades de suporte para o uso efetivo da tecnologia, como 

recomendação para uso do fundo (ESTADOS UNIDOS, 2015). 

Cabe destacar que, recentemente, por meio da Lei de Investimento em Infraestrutura 

e Trabalho, também apelidada de Lei de Infraestrutura Bipartidária (The Bipartisan 

Infrastructure Law - BIL), assinada em novembro de 2021, se definiu uma larga soma de 

investimento em diversas áreas, incluindo a área de equidade digital, por meio da iniciativa 

denominada The Digital Equity Education Roundtables (DEER) (As Mesas Redondas Digitais 

de Educação Equitativa). Por meio desse programa, o Departamento de Educação norte-

americano pretende investir, entre outras áreas, em alfabetização digital entre os educadores e 

professores, permitindo o desenvolvimento de habilidades e acesso às tecnologias digitais, de 

forma que os professores possam se utilizar dessas em seu benefício e com propriedade. No 

texto da referida lei, a alfabetização digital é definida como a habilidade associada ao uso da 

tecnologia de forma que o usuário possa encontrar, avaliar, organizar, criar e comunicar 

informações. Os estados serão elegíveis para receber financiamento mediante aprovação do 

Secretário Assistente de Estado, e tendo estabelecido um Plano Estadual de Equidade Digital 

(ESTADOS-UNIDOS, 2021). 

Quanto ao financiamento no Brasil, é possível observar a atuação destacada do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da 

Educação. Necessário abordar que o FNDE é o fundo responsável pelo financiamento da 

infraestrutura e recursos pedagógicos do ProInfo. Dessa forma, após a adesão dos estados e 

municípios com pedido de adesão ao Plano de Ações Articuladas (PAR), o FNDE repassa os 

recursos aos entes que poderão realizar aquisição de equipamentos com as empresas, 

diretamente, após licitação na modalidade pregão. De forma geral, em 2020, pela Lei 

Orçamentária Anual foi consignado ao FNDE dotação orçamentária inicial de 53 420 000 

000,00 R$ (cinquenta e três bilhões e quarenta e dois milhões de reais). Em específico para 

gerenciamento das políticas de educação, observam-se 16 261 704,00 R$ (dezesseis milhões 

duzentos e sessenta e um mil setecentos e quatro reais) (FNDE, 2020). 
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Outro financiamento importante em relação à formação dos educadores trata do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), regulamentado pela Lei 14.113 de 25 de dezembro de 

2020, que revoga a antiga disposição de 2007 sobre o referido fundo. Prevê-se que a União 

deverá contribuir com este com no mínimo 23% dos recursos (art. 5°, caput, da Lei 14.113), 

continuando a receber 20% dos impostos municipais e estaduais e dos repasses de tributos 

federais (art. 3° da Lei 14.113). Da mesma forma, o art. 39 da Lei 14.113 prevê que o 

Ministério da Educação atuará monitorando a aplicação dos recursos do Fundeb. Conforme 

art. 2° da referida lei, o Fundeb se destina à manutenção e ao desenvolvimento da educação 

básica pública e à valorização dos profissionais da educação. Dentre as expressões usadas, 

destaca-se que segundo o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a 

manutenção e desenvolvimento do ensino se relaciona com o aperfeiçoamento docente e dos 

demais profissionais da educação. Além disso, a valorização profissional abordada pelo artigo 

engloba, da mesma forma, a ideia da formação continuada dos profissionais da educação.  

 Mais recentemente, o programa Educação no Mundo 4.0 (EDMU4.0) observa a 

destinação de aproximadamente 1.9 milhões de reais para oferta de curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Educação Digital, buscando capacitar os docentes e transformar os métodos de 

aprendizagem tradicionais. O projeto se encontra em andamento e tem como meta qualificar 

cinco mil docentes atuantes na educação profissional até o presente ano de 2022.  

Ainda, cabe ressaltar que, no Programa Inovação Educação Conectada, além dos 

parceiros MEC e do CIEB, o financiamento se observa por meio do Banco Nacional do 

Desenvolvimento. Nesse sentido, o BNDES promove um apoio técnico e financeiro buscando 

fomentar as tecnologias, a gestão, o aprendizado, a testagem de modelos e a adaptabilidade. 

Nesse viés, o apoio econômico é integrado, realizado com ajuda de entidades privadas e 

organizações da sociedade civil que se tornem colaboradores financeiros e técnicos. Até o 

momento as seguintes parcerias são possíveis de serem observadas: Fundação Itaú Social, a 

Fundação Lemann, a B2W Companhia Digital, a Cisco, a Khan Academy, a Recode e a 

Educacional Ecossistema. Ainda, na Lei instituidora do programa (Lei n° 14.180), prevê-se, 

igualmente, custeamento do programa por meio de recursos do Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações (Fust).  

Dessa forma, constata-se que nos Estados-Unidos, os financiamentos são efetuados 

como uma espécie de bolsa para os estados ou instituições que preenchem os requisitos, 

focando, principalmente no desenvolvimento profissional docente e na implementação da 

tecnologia na área educacional como um todo. No Brasil, observa-se situação semelhante, o 
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FNDE distribui recursos por meio do PAR para que a tecnologia possa ser implementada na 

educação adequadamente, enquanto o Fundeb foca seus recursos na capacitação docente. 

Todavia, ao se destacar o PIEC, o BNDES tem especial colaboração em termos de 

financiamento. Contudo, ambos os países contam com recursos advindos da esfera federal por 

meio do Departamento de Educação e do Ministério de Educação, para que esses se 

distribuam nos estados e instituições buscando capacitar os docentes. Ainda, tem-se 

observado uma preocupação crescente com investimentos para conectividade e disseminação 

da internet.  

 

3.3. ÁREAS DE ATUAÇÃO: LINHAS DE PRIORIDADE 

Na presente análise categórica preocupa-se com as linhas de priorização na 

capacitação docente em tecnologias digitais, ressaltando quais áreas têm sido evidenciadas 

nas ações adotadas.  

No panorama norte americano, faz-se possível a análise do seguinte tópico segundo 

as recomendações sugeridas pelo governo americano federal por meio dos policy briefs, que 

consistem em relatórios resumindo as pesquisas e evidências atuais de determinado tema para 

que os gestores façam uso quando na elaboração das políticas públicas.  Sendo assim, a 

análise restringe-se ao último policy brief de 2017, o National Education Technology Plan, 

produzido pelo Departamento de Educação americano, que se divide em recomendações para 

5 setores principais: aprendizado; ensino; liderança; avaliação; infraestrutura (U.S. 

DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017). 

No âmbito do ensino, constatam-se recomendações de políticas públicas nos 

seguintes aspectos: quanto aos programas de capacitação docente, abordam-se as escolas, 

estados e gestores de políticas públicas locais para que possam prover experiências educativas 

profissionais antes e durante o uso das tecnologias educacionais para promover a 

alfabetização digital e incentivar a criação de atividades de aprendizado com uso da 

tecnologia; a criação de parcerias com organizações para que os educadores possam ter a 

possibilidade de obter o conteúdo em relação às tecnologias educacionais; a qualificação do 

corpo docente nas ferramentas de educação online e blended learning, para fazer face à 

emergência dessas novas modalidades de aprendizado; o desenvolvimento de competências 

tecnológicas comuns para docentes, para uniformizar o aprendizado pela tecnologia em todos 
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os níveis educacionais por meio de colaboração com instituições de ensino, profissionais da 

advocacia, gestores de políticas públicas, administradores e educadores. 

Da mesma forma, no setor de liderança recomendações que impactam a capacitação 

docente podem ser observadas. O Departamento de Educação americana recomenda que se 

trace uma estratégia para que haja conexão entre os estados, universidades e escolas para que 

estes possam coordenar o uso das tecnologias e assim aperfeiçoar o aprendizado e a 

diversidade das tecnologias educacionais, através de uma colaboração sistemática por meio de 

gestores designados para a referida atuação. Recomenda-se, de igual maneira, o 

desenvolvimento de comunidades para treinamento de educadores, envolvendo líderes 

estaduais, distritais, universitários e de organizações para que se estabeleçam essas 

comunidades, online e offline, propiciando o compartilhamento de práticas efetivas de uso de 

tecnologias educacionais (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017). 

Dessa forma, observam-se recomendações para integrar as práticas educacionais e 

assim permitir que se criem inventários compartilhados para que possam se combinar e 

aperfeiçoar o uso da tecnologia no aprendizado. Ademais, baseado nas recomendações 

estabelecidas pelo National Education Technology Plan 2017, o Departamento de Educação 

estabeleceu outro documento denominado Advancing Educational Technology in Teacher 

Preparation: Policy Brief (Avançando na Tecnologia Educacional na Preparação de 

Professores), estabelecendo 4 princípios que deveriam guiar os programas de capacitação 

docente: princípio do uso ativo da tecnologia permitindo a aprendizagem e o ensino através da 

criação, produção e solução de problemas; construir sistemas sustentáveis de aprendizagem 

profissional abrangentes para fortificar e permitir a atualização continuada dos professores 

visando aperfeiçoar e fortalecer suas habilidades digitais para garantir o ensino transformador; 

garantir que as experiências dos professores com a formação em tecnologias educacionais 

sejam programas aprofundados e abrangentes ao invés de cursos separados da sua realidade 

metodológica;  alinhar esforços com padrões, estruturas e credenciais baseados em pesquisa 

de campo. 

Em um cenário mais recente, em 2020, o setor específico norte-americano que visa 

lidar com as tecnologias educacionais (OET), providenciou encontros com líderes estaduais 

para identificar possíveis estratégias para enfrentar o problema de inclusão digital dos alunos, 

tangendo, da mesma forma, a necessidade de treinamento adicional para professores se 

utilizarem da tecnologia de forma efetiva (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 2021). 

Ainda, outro documento elaborado pelo OET no Departamento de Educação norte-americano, 

intitulado Teacher Digital Learning Guide, traz algumas disposições acerca da formação 
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continuada de docentes para uso das tecnologias educacionais digitais de forma eficaz. Dentre 

as estratégias abordadas e recursos, tem-se especial atenção para aquelas que mencionam uma 

formação de rede de compartilhamento entre colegas docentes para uso na prática das 

tecnologias educacionais, proporcionando aos professores integrarem comunidades on-line 

para aprendizado conjunto (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 2021b)  

Quanto às áreas priorizadas no Brasil, deve-se observar duas principais ações 

governamentais recentes, a primeira trata da Estratégia Brasileira para Transformação Digital 

(EBTD), de 2018, e a segunda trata do Programa de Inovação Educação Conectada, instituída 

por meio do Decreto n°. 9.204, de 23 de novembro de 2017, e posteriormente pela Lei n° 

14.180, de 1° de julho de 2021.  

Em relação à primeira ação, a EBTD traz, dentre seus eixos temáticos, a educação e 

capacitação profissional, como parte do eixo temático “Habilitadores”. Dessa forma, são 

elaboradas duas prioridades em relação ao tema, a melhora da qualidade da educação pelas 

tecnologias digitais com a formação contínuo e apoio aos docentes e estudantes, e, facilitar o 

emprego e a inserção no mercado, com novas oportunidade e capacidade de empreender. 

Importante ressaltar que o documento traz a definição de recursos educacionais abertos, 

elaborado pela UNESCO, sendo estes materiais educacionais em domínio público, que podem 

ser tecnologias educacionais. Dessa maneira, a Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 

2016, traz em seu art. 2° §4° a previsão para que as instituições de educação superior, órgãos 

e entidades da Administração Pública promovam, financiam ou fomentem, os recursos 

educacionais abertos. A utilização de recursos educacionais abertos, trata-se apenas de uma 

das tendências apontadas pela CIEB para a área educacional, outras destacadas foram: cursos 

abertos e gratuitos; aprendizado focado em habilidades práticas; instrumentos personalizados 

e novos para avaliação (CIEB, 2016, p. 11). 

Observado esse panorama internacional, a EBTD propõe ações estratégicas que 

envolvem: a formulação de uma nova política nacional de tecnologia educacional com 

dimensões estratégicas de infraestrutura, competência, conteúdos e recursos educacionais 

digitais; o aprimoramento das formações inicial e continuada dos professores da educação 

básica, considerando as transformações tecnológicas; e, o fomento da produção e 

disseminação de conteúdos digitais criados, incentivando o compartilhamento dos recursos 

educacionais abertos (BRASIL, 2018, p. 51-52). 

O Programa de Inovação Educação Conectada, instituído recentemente pela Lei 

14.180, por sua vez, traz em seu art. 3°, seus princípios:  
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I - equidade das condições entre as escolas públicas da educação básica 

para uso pedagógico da tecnologia; II - promoção do acesso à inovação e à 

tecnologia em escolas situadas em regiões de maior vulnerabilidade 

socioeconômica e de baixo desempenho em indicadores educacionais; III - 

colaboração entre os entes federativos; IV - autonomia dos professores 

quanto à adoção da tecnologia para a educação; V - estímulo ao 

protagonismo do aluno; VI - acesso à internet com qualidade e velocidade 

compatíveis com as necessidades de uso pedagógico dos professores e dos 

alunos; VII - amplo acesso aos recursos educacionais digitais de qualidade; e 

VIII - incentivo à formação dos professores e gestores em práticas 

pedagógicas com tecnologia e para uso de tecnologia. (BRASIL, 2021) 

 

O programa prevê ações de apoio do MEC a serem desenvolvidas nas dimensões de 

visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura. Na dimensão de visão, prevê-

se a adoção das tecnologias na educação de forma transformadora, promovendo qualidade, 

equidade e uma melhor gestão das escolas públicas. Na dimensão formação, observa-se a 

formação continuada de professores, gestores, entre outros educadores, com materiais de 

apoio para promover um suporte às escolas que buscam incluir a tecnologia na prática 

docente. Na dimensão recursos educacionais digitais, se observa um acesso, por meio do 

MEC, às tecnologias educacionais digitais, incentivando a produção, disseminação e 

aquisição desses recursos. Por fim, na dimensão estrutural, observam-se investimentos para 

conectividade e infraestrutura interna, possibilitando o uso de dispositivos tecnológicos em 

sala de aula.  

No art. 10° do Decreto n°9.204 de 2017, entre as ações de competência do MEC se 

inclui a oferta de cursos de capacitação tecnológica docente, publicação de referenciais para 

uso de tecnologias educacionais, disponibilização de materiais pedagógicos digitais gratuitos, 

além de fomentar o desenvolvimento para disseminação dos recursos educacionais digitais em 

formato aberto (BRASIL, 2017). No texto legislativo recente, de 2021, contam ações de apoio 

técnico e financeiro para as escolas de educação básica, além de oferta de cursos de 

capacitação de professores e profissionais da educação, conforme já previa o decreto 

(BRASIL, 2021). 

Isto posto, novamente observa-se uma crescente tendência, em ambos os países, para 

o compartilhamento de tecnologias educacionais entre os educadores e a obtenção de recursos 

educacionais abertos e gratuitos, promovendo facilidade e uso conjunto entre os docentes. 

Destaca-se um ponto fundamental em relação à capacitação abordado como um princípio do 

Advancing Educational Technology in Teacher Preparation: Policy Brief, este sendo a 

menção aos programas aprofundados e abrangentes em cada realidade de ensino ao invés de 

cursos separados da sua realidade metodológica. Sendo assim, o governo americano busca 
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fazer face à capacitação docente observando as peculiaridades das áreas de atuação 

educacional, sendo um fator importante a ser ressaltado para debate sobre a situação 

brasileira. 

3.4. INOVAÇÕES: TRANSFORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOCENTES 

Conforme se destaca pelo estudo realizado, os docentes, frente às tecnologias 

educacionais digitais e as novas exigências relacionadas às políticas educacionais, observam 

transformações nas suas competências.  

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), que atua em parceria com o Estado brasileiro, estabeleceu em 2008 

padrões de competência em TIC para professores (UNESCO, 2008). Os padrões, para 

capacitar a força de trabalho e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento econômico, 

possuem 3 abordagens principais: o desenvolvimento do entendimento tecnológico pela 

alfabetização tecnológica, incorporando ao currículo docente as habilidades digitais; o 

aprofundamento em conhecimento tecnológico para agregar valor econômico; a criação de 

conhecimento pela capacitação com vistas a inovar e produzir novos conhecimentos. Dessa 

forma, segundo a UNESCO, esses três eixos permitiriam que a pedagogia se transformasse 

pela tecnologia integrada, com vistas à capacitação para solução de problemas complexos, 

que por fim, propiciariam a autogestão. Da mesma forma, a capacitação em TICs permitiria 

que se abordassem as ferramentas básicas, complexas e abrangentes. Aprofundando nas 

abordagens de alfabetização tecnológica por meio dos eixos ressaltados, a organização elenca 

alguns fatores determinantes em diversas áreas: política, currículo e avaliação, pedagogia, 

TIC, organização e administração, e, por fim, desenvolvimento do profissional docente. 

Em relação à abordagem de alfabetização digital, a UNESCO destaca na categoria de 

política, que os “professores devem ser capazes de identificar as principais características das 

práticas em sala de aula e especificar como essas características servem para implementar as 

políticas” (UNESCO, 2008, p.10). Em relação a abordagem de aprofundamento do 

conhecimento, em seu objetivo de política, é abordado a capacidade dos professores em 

identificar os principais conceitos e processos nas áreas de conteúdo; descrever a função e o 

propósito das simulações, visualizações, ferramentas de coleta de dados e programas de 

análise de dados, assim como de que forma eles podem ajudar no entendimento desses 
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conceitos-chave e processos e sua aplicação ao mundo fora da sala de aula (UNESCO, 2008, 

p.13) 

Em seguida, em relação à abordagem de criação de conhecimento, no objetivo da 

política é estabelecido que os professores devem ser capazes de “elaborar, implementar e 

modificar os programas de reforma da educação escolar que implementam os elementos-

chave das políticas nacionais de reforma do ensino” (UNESCO, 2008, p.16). Dessa forma, a 

UNESCO busca recomendar aos seus governos parceiros, a implementação, por meio das três 

abordagens destacadas, visando estabelecer princípios gerais para a capacitação e 

implementação das habilidades digitais no ambiente educacional. 

O CIEB, nesse mesmo viés, por meio de sua pesquisa “Políticas de Tecnologia na 

Educação Brasileira” de 2016, sistematizou alguns elementos essenciais para se observar em 

uma nova política de tecnologia educacional. Dentre os pontos trazidos tem-se: a abordagem 

da tecnologia como direito humano e de cidadania, fazendo uso das TICs como instrumentos 

de desenvolvimento científico, tecnológico e educacional; a descentralização das políticas 

públicas com essa finalidade, para integrar os entes federativos; a utilização das TICs na 

educação como forma de política de Estado, para dar continuidade ao processo de integração 

da tecnologia na educação; a previsão dos meios e condições para uma política educacional 

sustentável; a apropriação do modelo Four in Balance para permitir uma visão compartilhada 

entre os entes da integração tecnológica na educação, possibilitando a formação inicial e 

continuada de docentes em tecnologias digitais; uma curadoria de conteúdos e recursos 

digitais por meio de acervos que permitam a avaliação das tecnologias educacionais digitais 

disponíveis; o desenvolvimento de uma infraestrutura de conexão com ressignificado dos 

laboratórios de informática com kits tecnológicos multiuso e a compreensão da mudança 

relacionada à integração das TICs ao currículo, avaliação e pesquisa (CIEB, 2016, p. 79-81). 

Há que se destacar que os kits tecnológicos multiuso, já são observados na esfera norte-

americana nesse mesmo período. 

Além do citado, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no que diz respeito ao 

desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso das tecnologias educacionais digitais, 

destacou na sua competência geral 5: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2018) 
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Aliando-se ao que foi observado, nas metas e estratégias o Plano Nacional de Educação 

(2014) aborda no mesmo sentido: 

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e 

o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação 

especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas; 

 

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores 

(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a 

articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 

formação continuada de professores (as) para a alfabetização; 

 

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 

tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e 

recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados 

nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

 

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o 

final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública 

de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação; 

 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) 

aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do 

saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 

deste PNE; (BRASIL, 2014) 

 

O CIEB, visando apoiar a integração das tecnologias digitais e a capacitação docente 

nessas, da mesma forma que alinhando-se à competência geral 5 da BNCC, elaborou um 

Currículo de Referência em Tecnologia e Computação (2018) estabelecendo eixos, conceitos 

e habilidades para desenvolvimento de competências docentes no uso das tecnologias digitais. 

Nesse sentido, três eixos são observados: da cultura digital, remetendo ao reconhecimento das 

tecnologias e comunicações por meios digitais; da tecnologia digital, remetendo aos 

conhecimentos sobre computação, tecnologia, redes e internet; do pensamento computacional, 

destacando a capacidade de solucionar desafios por meio da computação (CIEB, 2018, p. 18-

19). 
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Dentro desse viés integrativo tecnológico, o CIEB buscou estabelecer princípios 

básico a serem seguidos para uma inserção das tecnologias digitais na formação docente. Os 

princípios se dividem nos seguintes:  

1. Pesquisa e reflexão-ação: o educador deve se apresentar em posição de 

pesquisador reflexivo, construindo seu saber para usar, buscar, selecionar e 

validar informações por meios digitais; 

2. Design de experiências e de ambientes de aprendizado: o educador deve se portar 

como um designer, que observa as TDICs como ferramentas possíveis de serem 

personalizadas para a prática pedagógica, fortalecendo o protagonismo estudantil 

e a colaboração entre docentes; 

3. Liderança: nessa perspectiva, tem-se o educador como um líder, se utilizando das 

tecnologias digitais para o desenvolvimento da liderança, observando o acesso 

equitativo em relação às tecnologias digitais, estudantes e colegas docentes. 

Nesse sentido, o CIEB destaca que os docentes devem se tornar mentores para 

“apoiar os colegas no processo de identificação, exploração, avaliação, curadoria, 

adoção e criação de recursos digitais, contribuindo assim para a construção de 

cultura de inovação nos ambientes nos quais trabalham” (ARARIPE; LINS, 

2020, p. 63); 

4. Desenvolvimento profissional contínuo: destaca-se aqui o educador como um 

estudante à longo prazo, devendo os cursos de formação inicial habilitar os 

docentes para serem autônomos quando na formação continuada se utilizando das 

tecnologias digitais para tanto. Dessa forma, o CIEB ressalta a necessidade de 

ampliar as redes locais e globais para compartilhar e disseminar conhecimento, 

além da utilização de plataformas de aprendizado online nesse processo; 

5. Cidadania digital: nesse sentido se observa o uso das tecnologias digitais de 

forma responsável, crítica, segura e inclusiva, evidenciando o educador como 

cidadão digital; 

6. Inovação, futuro e resolução de problemas complexos: esse princípio evidencia o 

educador como inovador, identificando e resolvendo problemas complexos por 

meio das tecnologias digitais, analisando, se qualificando, reconhecendo e 

desenvolvendo uma solução inovadora (ARARIPE; LINS, 2020, p. 62-63).  

 

Observando, ainda, o desenvolvimento das competências docentes, agora na esfera 

norte-americana, tem-se outro documento, recente, de 2019, que aborda as competências dos 
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educadores docentes em tecnologia, o Teacher Educator Technology Competencies (TETCs). 

O documento foi desenvolvido com as perspectivas dos seguintes órgãos e entidades 

americanas: The United States Department of Education Office of Educational Technology; 

International Society of Technology in Education; Society for Information Technology and 

Teacher Education; Council for the Accreditation of Educator Preparation; National 

Technology Leadership Coalition; American Association of Colleges of Teacher Education 

(FOULGER, 2017). 

Ao se abordarem as competências docentes, são elencadas especificamente 12 

competências a serem desenvolvidas por aqueles que se responsabilizam por capacitar os 

docentes, sendo estas:  

1. Elaboração de instruções com conteúdo específico das tecnologias a serem 

abordadas visando o aprimoramento na aprendizagem. Nesse viés, destacam-se a 

avaliação das tecnologias digitais específicas, o alinhamento do conteúdo 

pedagógico com a tecnologia apropriada, e por fim, abordagens padronizadas 

para alinhar os conteúdos ensinados com a pedagogia e a tecnologia; 

2. Incorporação de métodos pedagógicos que preparem os professores para usar 

efetivamente a tecnologia. Portanto, se deve usar a tecnologia para acessar, 

analisar, criar e avaliar informação, providenciando aos docentes apoio na 

escolha das tecnologias corretas para a facilitação da prática do ensino com 

tecnologia;  

3. Os capacitadores de docentes deverão prover para o desenvolvimento das 

habilidades digitais dos professores nas áreas educacionais de escolha. Dessa 

forma, os educadores devem alinhar o conteúdo pedagógico com a correta 

tecnologia, proporcionando a reflexão acerca da utilização da ferramenta;  

4. Uso de ferramentas digitais para aprendizado, comunicação, colaboração, design 

de instruções e avaliação;  

5. Uso de tecnologia para fazer face às diferentes necessidades pedagógicas, se 

utilizando de tecnologias assistivas; 

6. Uso de tecnologias apropriadas para avaliação de competência e conhecimento; 

7. Uso de estratégias efetivas para aprendizado online/híbrido; 

8. Uso da tecnologia para conexão global entre regiões e culturas, criando um 

ambiente colaborativo com uma variedade de docentes com outras experiências. 

Da mesma forma, permitindo o desenho de estratégias para regiões com 

diferentes níveis de conectividade; 
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9. Uso legal, ética e socialmente responsável da tecnologia na educação, guiando os 

docentes nesse sentido e providenciando oportunidades para um currículo de 

formação docente seguindo os mesmos princípios;  

10. Engajamento em desenvolvimento profissional e atividades de criação de redes 

para aprimorar a integração da tecnologia na educação. Nesse ponto é destacada a 

definição de metas de crescimento pessoal com uso da tecnologia, engajamento 

em formações continuadas e criação de redes de colaboração entre docentes; 

11. Engajamento na liderança e defesa do uso da tecnologia na aprendizagem, 

inclusive, apoiando políticas públicas locais, estaduais e nacionais no uso de 

tecnologias na educação;  

12. Aplicação de habilidades básicas em solução de problemas para resolver questões 

tecnológicas (FOULGER, 2017, p. 432 - 433, tradução nossa).   

 

Outra tendência inovadora norte-americana se observa por meio dos programas de 

equidade digital observado pelo Digital Equity Act, projeto de lei introduzido em 2019, e 

reintroduzido na esfera americana em 2021. A Lei observa uma autorização de investimentos 

totalizando mais de 1 bilhão de dólares em financiamentos federais por 5 anos, observando os 

temas de inclusão digital e equidade digital entre estados e territórios norte-americanos. Três 

principais programas seriam observados: um programa de financiamento para estados e 

territórios para desenvolvimento de planos de equidade digital; um programa de 

financiamento que observa um fundo para promover financiamentos por 2 anos observando 

projetos de equidade digital, assim como a implementação dos planos estaduais de equidade 

digital; por fim, um programa de natureza competitiva, observando financiamento por 5 anos 

para projetos de equidade digital, nesse caso, diversas entidades podem aplicar para receber. 

Os programas observam três principais funções, de planejamento, capacidade e 

implementação, observando que o terceiro e último programa destacado abrange além dos 

projetos de estados e territórios, incluindo outras entidades com ideias inovadoras para 

promover a inclusão digital.  

Sendo assim, as competências docentes têm encarado mudanças e inovações, 

buscando adaptações pelo governo brasileiro e americano, possíveis de serem constatadas em 

ambos os cenários pelas recentes transformações dos currículos de formação docente. No 

Brasil, a resolução CNE/CP, n°2 de 20 de dezembro de 2019 que estabelece as diretrizes 

curriculares nacionais e base nacional comum para formação inicial de professores da 



44 

 

 

educação básica foi reformulada para a correta integração e utilização de TICs na prática 

pedagógica.  

Observada a peculiaridade dos Estados Unidos em que cada estado estabelece suas 

diretrizes, não havendo um currículo nacional, como no caso do Brasil, no policy brief 

denominado Advancing Educational Tecnology in Teacher Preparation, de 2016, observa-se 

a recomendação do governo para que os docentes de se atualizem nos conteúdos de solução 

de problemas e estratégias por meio das tecnologias educacionais para desenvolver 

habilidades e orientar professores em formação. Ainda, as competências destacadas pelo 

CIEB se assemelham àquelas destacadas pelo documento Teacher Educator Technology 

Competencies, ressaltando a ideia de um educador engajado em sua qualificação profissional, 

assim como atualizado sobre as ferramentas digitais e com capacidade crítica acerca destas. 

Por fim, observa-se uma crescente preocupação com a inclusão digital e com o tema da 

equidade digital em ambos os cenários destacados.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Isto posto, no âmbito norte-americano, as ações federais, apesar de serem limitadas, 

visto que as políticas públicas de educação são predominantemente abordadas à nível 

estadual, permeiam um financiamento governamental e recomendações para fazer frente à 

crescente onda tecnológica. Leis fundamentais foram observadas ao longo da pesquisa, 

principalmente as leis Higher Education Act e Every Student Succeeds Act. A última trata-se 

de uma lei de 2015, que emendou a lei anterior vigente que era de 1965, que já trazia consigo 

uma dimensão tecnológica, prevendo ainda a capacitação docente. Nesse sentido, observa-se 

que os Estados Unidos já observavam as transformações tecnológicas com foco na aplicação 

dessa na educação.  

No Brasil, ações governamentais para fazer face aos novos avanços também são 

observadas, tendo como precursora o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo), que reformulado em 2007, trouxe consigo o objetivo de fazer face às novas facetas 

da tecnologia educacional. Ainda é necessário ressaltar que o Programa Educação Conectada 

possui potencial, e tem sido evidenciado como sucesso, para se tornar outro grande programa 

no âmbito da educação digital, permitindo uma ampla difusão das tecnologias educacionais e 

da capacitação docente nesse âmbito. Dessa forma, apesar da observação em relação ao uso 
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da tecnologia na educação se fazer presente posteriormente ao observado nos Estados Unidos, 

ambos caminham para fazer face ao desafio se utilizando de formas parecidas de atuação. 

Alguns pontos em comum essenciais se observam pela priorização de criação de 

bases de dados com tecnologias educacionais abertas e a criação de redes de 

compartilhamento entre os docentes, observando financiamentos federais para que haja a 

devida implementação dos citados. Da mesma forma, tem-se um crescente interesse de ambos 

os países para a diminuição da desigualdade em relação à conectividade e acesso aos 

dispositivos tecnológicos, ressaltando o tema da equidade digital, assim como da inclusão 

digital. Outro ponto comum a ser ressaltado, trata da atuação federal como pioneira nas 

recomendações, elaborando manuais e kits para permitir aos estados uma correta 

implementação de políticas locais, fato previsto ainda no Programa de Inovação e Educação 

Conectada. Importante, ainda, destacar que as formas de gestão na esfera de investimentos se 

assemelham na medida em que existem repasses para que se implemente a capacitação nas 

instituições necessárias.  

Em suma, os principais pontos em comum entre os dois países analisados, podem ser 

resumidos em cada categoria por meio do seguinte quadro síntese: 

 

Parcerias envolvendo o setor privado 1. Para obtenção de tecnologias 

educacionais digitais; 

2. Para obtenção de dados acerca do uso 

das tecnologias digitais; 

3. Para criação de plataformas de 

interação e compartilhamento de 

experiências e/ou ferramentas digitais 

entre docentes; 

4. Para ampliação e aceleração da 

alfabetização digital docente. 

Financiamento e forma de gestão Apoio federal, no Brasil por meio dos fundos 

e nos Estados-Unidos por meio do repasse 

federal. Os principais objetos de 

financiamento são o treinamento em larga 

escala, conectividade e disseminação da 

internet.  
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Áreas de atuação: linhas de prioridade 1. Criação de redes de 

compartilhamento de experiências e 

meios de colaboração entre os 

docentes; 

2. Ações coordenadas: nos Estados-

Unidos se tem o Plano Nacional de 

Tecnologia na Educação; e, no Brasil, 

a Estratégia Brasileira de 

Transformação Digital (2018) 

menciona a criação de uma política 

nacional de tecnologia educacional; 

3. Obtenção e disseminação de recursos 

educacionais em formato aberto. 

Inovações: transformação das competências 

docentes 

1. Aquisição de um pensamento crítico 

tecnológico pelo docente; 

2. Educador/docente engajado com sua 

qualificação contínua; 

3. O uso ético das ferramentas digitais, 

portanto, com responsabilidade, 

segurança e inclusão. 

Quadro 3: Similaridades nas abordagens para capacitação docente em tecnologias educacionais 

digitais: Brasil x Estados-Unidos. Fonte: elaborado pela autora 

 

Por outro lado, conforme observado, mostra-se que os Estados Unidos vêm buscando 

adotar as tecnologias educacionais digitais observando as especificidades de cada área 

educacional, fato este, que ainda não foi devidamente observado pelo Brasil conforme os 

dados mostrados. Sendo assim, apesar de haver uma preocupação com a capacitação docente 

em larga escala, o critério da especialidade em relação à capacitação na área de atuação 

docente pode se tornar outro ponto de reflexão para futuras políticas públicas de capacitação, 

além de permitir estudos acerca da necessidade do critério de especialidade dentro dos 

programas de qualificação e preparação de educadores.   
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