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INTRODUÇÃO   

    

 

O uso de tecnologias vem crescendo nas mais variadas áreas. E não é 

diferente na educação, onde tanto os gestores quanto os professores e os alunos são 

auxiliados pelas mais variadas ferramentas disponíveis para o ensino. Conhecer e 

saber usar a tecnologia em prol da educação, contribui muito para a melhoria da 

qualidade, facilidade e rapidez no acesso ao conhecimento e a informação. Com o 

objetivo de contribuir com as escolas estaduais de Videira-SC, foi realizada uma 

pesquisa com professores e alunos para conhecer as tecnologias usadas nas aulas, 

bem como as dificuldades no manuseio dos equipamentos e o interesse dos mesmos 

em cursos gratuitos de informática. O presente trabalho é apresentado conforme 

segue: A próxima seção descreve a metodologia usada na pesquisa. Na sequência 

são apresentados os resultados obtidos e finalmente são descritas as considerações 

finais e as referências.    
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Para a realização desse projeto foi seguida a mesma metodologia da 

pesquisa anterior, a qual teve objetivos similares, porém voltado às escolas públicas 

municipais de Videira-SC. Inicialmente foi preparado um questionário com questões 

voltadas ao uso de tecnologias nas escolas a ser aplicado aos professores e aos 

alunos. Em relação à quantidade de participantes foi por amostragem conforme 

disponibilidade de cada escola. No total foram oito escolas estaduais do município de 

Videira-SC considerando somente os polos urbanos e não os do interior. O 

questionário foi aplicado e o mesmo precisou ser aprovado pelo Comitê de Ética e do 

parecer favorável da Secretaria Estadual de Educação. Após a coleta dos dados foi 

criada a ferramenta web que permite a execução de consultas Analíticas Online – 

OLAP, facilitando assim a navegação e a identificação do perfil de cada escola em 

relação ao domínio e uso de tecnologias nas aulas. Durante todo o projeto foi usado 

software livre como PostgreSQL (POSTGRESQL,2018), Pentaho BI (PENTAHO,2018) 

e Weka (PENTAHO,2018) assim como no projeto anterior, seguindo assim as 

recomendações do Governo Federal. Foi criado e executado o script SQL 

(ELMASRI,2011) para a geração da base de dados e do modelo multidimensional. Na 

sequência foram inseridos os dados no banco de dados obtidos a partir dos 

questionários aplicados nas escolas, a criação das consultas e dos testes com a 

ferramenta. Algumas técnicas de mineração de dados foram aplicadas, principalmente 

as regras de associação através da ferramenta Weka (PENTAHO,2018). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
 

Os principais resultados obtidos com o projeto são destacados a seguir: As 

tarefas realizadas conforme mencionado anteriormente foram a geração e execução 

do script para a criação da base de dados e do modelo multidimensional além da 

aplicação dos questionários nas escolas e a finalização da ferramenta web (Data 

Webhouse - Grande Armazém de Dados na Web) (KIMBALL,2002) através da qual é  



 
 

possível conhecer e analisar os dados através de consultas analíticas completas e 

confiáveis.  

Para servir de modelo é apresentado aqui na Figura 1, uma consulta OLAP realizada 

a partir dos dados das escolas estaduais através da qual é possível identificar a 

preferência dos alunos em relação a como o professor poderia usar o computador nas 

aulas. Percebe-se que a preferência é em primeiro lugar por realizar pesquisas na 

Internet, seguida pelo uso de vídeos.   

 

 

Figura 1. Consulta OLAP – Preferência Tecnologias Aulas - Alunos 

 

Fonte: O Autor 

A Figura 2 mostra que a grande maioria dos alunos preferem aulas com o uso de 

tecnologias. 

Figura 2. Como professor poderia usar Tecnologias nas aulas 

   

Fonte: O Autor 

 

 



 
 

A Figura 3 apresenta a extração de dados para a aplicação de técnicas de mineração  

de dados. Foram aplicadas algumas técnicas como as regras de associação 

permitindo assim identificar padrões nos dados até então desconhecidos. 

 

 

 

Figura 3. Extração de Dados  

 

 

 
Fonte: O Autor 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Através da ferramenta finalizada é possível realizar consultas OLAP na web 

sobre os dados dos alunos das escolas públicas estaduais de Videira-SC facilitando 

assim a identificação do perfil de cada escola em relação ao domínio e uso de 

tecnologias nas aulas. Com a finalização do projeto e conforme interesse e 

disponibilidade poderão através de projetos de extensão, ser ofertados cursos de 

informática aos alunos e professores das escolas envolvidas na pesquisa. 
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