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Resumo:  

As tecnologias têm provocado mudanças nas formas de ensinar e aprender, podendo gerar inovações 

sociais. Porém, muitas instituições de ensino não possuem infraestrutura tecnológica para atender as 

novas demandas do século XXI. É o caso da Escola de Educação Indígena Nhu Porã, situada no 

município de Torres – RS. Essa escola multisseriada carece de projetos inovadores de integração de 

tecnologias na educação sem deixar de lado as características histórico-culturais da tribo. Nesse sentido, 

o objetivo geral desta dissertação é Compreender a Inovação Social nas atividades de integração de 

Tecnologias da Informação e Comunicação, desenvolvidos por meio de parceria interinstitucional entre 

o Instituto Federal de Santa Catarina e o Laboratório de Experimentação Remota da Universidade 

Federal de Santa Catarina, na referida escola. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza 

aplicada, com abordagem qualitativa, objetivo exploratório, procedimentos técnicos de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa ação. Foram desenvolvidos três projetos de integração de tecnologias na Escola 

em questão: (i) História Ilustrada: relatos da cultura e história Mbya Guarani sob a ótica indígena; (ii) 

Medicina do mato: a ciência e tecnologia aliadas na preservação do conhecimento tradicional guarani; e 

(iii) Promovendo a inclusão digital numa escola multisseriada indígena. A fim de caracterizar a 

Inovação Social nessas ações foi utilizado o framework desenvolvido por Delgado (2016). Como 

instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário (Escala Likert) e uma entrevista 

semiestruturada aplicados aos cinco professores da escola em questão, além do cacique da aldeia. Os 

resultados demonstram que as atividades executadas se configuram como sendo uma Inovação Social, 

pois foram implementadas novas soluções para uma demanda social e que atenderam a maioria das 

características que definem uma ação socialmente inovadora, a partir do framework utilizado. 

 

 

Palavras-chave: Inovação Social. Tecnologias da Informação e Comunicação. Educação Escolar 

Indígena. 



 

 
 

 

Banca examinadora: Simone Meister Sommer Bilessimo, Andréa Cristina Trierweiller, Maria 

Isabel Pozzo, João Bosco da Mota Alves. 

 

 


