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RESUMO 
 
Nesta dissertação considera-se que  as transformações ocorridas na era 
contemporânea nos mais diversos campos: sócio-econômico-cultural e 
principalmente tecnológico, repercutiram na escola, enquanto uma organização 
educativa que  não pode ficar alheia a essas mudanças. Isto porque a escola precisa 
acompanhar e adequar suas práticas metodológicas a fim de atender as 
necessidades do alunado já inserido nas mudanças tecnológicas. Assim, esta 
dissertação teve como objetivo propor estratégias para formação de professores da 
Educação Básica em TDIC para educação com a coparticipação/participação 
colaborativa entre os próprios professores de forma a possibilitar um melhor 
compartilhamento do conhecimento. A fundamentação teórica se fortaleceu na 
revisão sistemática da literatura sobre Educação, Tecnologias Digitais e Formação 
de Professores, com um recorte temporal compreendido entre 2005 a 2018. A 
metodologia estruturou-se em uma abordagem mista – quantitativa e qualitativa – 
resultantes de informações coletadas por meio de dados quantitativos, como 
documentos e questionário, e qualitativa por realizar uma revisão de literatura e uma 
análise dos registros em um diário de campo. Com o desenvolvimento desta 
dissertação, os resultados indicaram que é possível promover aos professores maior 
autonomia para integrar as TDIC como meios auxiliares no processo ensino e 
aprendizagem, compreendendo que a tecnologia não substitui ou  salva a educação, 
mas serve como um suporte que, quando utilizado adequadamente, surte efeitos 
significativos no processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula. No 
entanto, faz-se necessário que os professores se sintam preparados em trabalhar 
com TDIC e, isto só é possível, quando lhes são oportunizados momentos de serem 
coparticipantes e participantes da ação, onde passam a experienciar as funções das 
ferramentas, aplicativos, softwares ou plataformas, reconhecendo suas 
possibilidades de inserção aos planos de ensino e as estratégias de ensino na sala 
de aula. 
 
 
 
Palavras-chaves: compartilhamento do conhecimento, educação básica, formação 
de professores, tecnologias digitais. 
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ABSTRACT 

 
This dissertation considers that the transformations that occurred in the 
contemporary era in the most diverse fields: socio-economic-cultural and mainly 
technological, had repercussions in the school, while an educational organization that 
can not be oblivious to these changes. This is because the school needs to monitor 
and adapt its methodological practices in order to meet the needs of students already 
inserted in technological changes. Thus, this dissertation aimed to propose strategies 
for teacher education of Basic Education in TDIC for education with co-participation / 
collaborative participation among teachers themselves in order to enable a better 
sharing of knowledge. The theoretical foundation was strengthened in the systematic 
review of the literature on Education, Digital Technologies and Teacher Education, 
with a timeframe from 2005 to 2018. The methodology was structured in a mixed 
approach - quantitative and qualitative - resulting from information collected through 
of quantitative data, such as documents and questionnaire, and qualitative for 
performing a literature review and analysis of records in a field diary. With the 
development of this dissertation, the results indicated that it is possible to promote 
teachers greater autonomy to integrate TDIC as an auxiliary means in the teaching 
and learning process, understanding that technology does not replace or save 
education, but serves as a support that, when used properly, has significant effects 
on the teaching and learning process in the classroom. However, it is necessary that 
teachers feel prepared to work with TDIC and, this is only possible, when they are 
given the opportunity to be co-participants and participants in the action, where they 
begin to experience the functions of tools, applications, software or platforms, 
recognizing their possibilities for insertion into teaching plans and classroom teaching 
strategies. 
 
Keywords: knowledge sharing, basic education, teacher education, digital 
technologies. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A crescente evolução tecnológica que abrange as redes de comunicação, 

informação, interação e da informática possibilita uma reflexão sobre a inserção da 

tecnologia nas práticas educativas.  Com esta inserção, torna-se possível utilizar-se 

de técnicas diversificadas que visem à aprendizagem e a formação continuada dos 

professores, bem como implica na real necessidade de se repensar a Educação 

quanto ao uso de metodologias mais interativas. 

 Ressalta-se assim, que esta dissertação está relacionada à área da Gestão 

do Conhecimento (GC), com um foco interdisciplinar, por entender que a Escola não 

deve ficar alheia aos recursos tecnológicos que permitem o compartilhamento das 

informações entre professores de todas as disciplinas e alunos, constituindo a 

denominada tríade da GC: pessoas, processos e tecnologia (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1999). Desta forma, a GC no espaço escolar é uma proposta para 

promover a criação, a disseminação e aplicabilidade do conhecimento, enquanto a 

tecnologia torna-se um meio facilitador na contribuição dessa tríade. 

 Entendendo que a criação do conhecimento perpassa por quatro modos de 

conversão formando uma espiral (NONAKA; TAKEUCHI, 2008), destaca-se, neste 

sentido, que o compartilhamento do conhecimento e das informações no processo 

de formação de professores, deverá ser assistido enquanto uma abordagem que 

permita a estes serem coparticipantes e participantes colaborativos, onde deverão 

vivenciar na prática, como aplicar com seus alunos o que está sendo visto na teoria, 

ou seja, os professores se colocarão no papel de aprendizes, se reconhecendo em 

um processo de aprendizagem, associada à experiência, vivência e domínio do 

conteúdo, por exemplo, para depois desenvolver com seus alunos atividades, 

processos de ensino ou estratégias pedagógicas, pois ao partir de vivências e de 

experiências práticas é possível tornar a aprendizagem construída conforme a 

realidade (CIOCCARI, 2013). 

A proposta de formação aos professores desenvolvida nesta dissertação foi 

promovida no sentido de que os professores precisam se reconhecer aprendentes. 

Assim, para os mesmos se sentirem preparados em trabalhar com Tecnologia Digital 

de Informação e Comunicação (TDIC) é preciso que estes percepcionem e 

experienciem as funções das ferramentas, aplicativos, softwares ou plataformas 

para reconhecer suas funções quanto aos planos de ensino e as estratégias de 
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ensino na sala de aula. Deste modo haverá uma disseminação de conhecimento por 

meio das TDIC entre professores e alunos de forma mais segura e eficaz.  

Destaca-se, desta forma, que é importante que os professores recebam 

formação específica sobre as TDIC, objetivando que os mesmos sejam 

aperfeiçoados na prática do uso de tais recursos, para que saibam utilizá-los de 

maneira coerente no trabalho pedagógico, incorporando-os no processo de 

aprendizagem, exigindo-se assim, uma nova configuração do processo didático e 

metodológico tradicionalmente usados em nossas escolas, nas quais a função do 

aluno era a de mero receptor de informações. 

Nesse contexto de mudanças, não somente na área tecnológica, mas 

também nos eixos sócio-econômico-cultural, faz-se preciso resgatar o papel da 

escola enquanto organização educativa mediante um olhar mais crítico das 

propostas pedagógicas, a fim de perceber se estas estão de acordo com a realidade 

de seu alunado. O que permite a escola entender a sua complexidade, a sua 

heterogeneidade e a sua diversidade frente ao desenvolvimento dos aspectos de 

organização burocrática. Tal abordagem sociológica da escola possibilita que esta 

seja entendida como uma unidade social e, também, como ação pedagógica 

organizada, que se torna capaz de valorizar os elementos mediadores nesse 

processo (LIMA, 2011). 

Assim, o professor assume um papel importante nesse processo de 

transformação social e educacional, ao transpor para a sala de aula suas 

habilidades e suas competências que possibilitem o compartilhamento de 

conhecimentos aliados aos recursos tecnológicos, uma vez que entenda que a 

tecnologia está ao seu favor e, tendo domínio sobre a mesma, saberá usá-la no 

momento adequado. Corrêa (2006) enfatiza que os recursos tecnológicos são 

mutáveis e o sujeito é quem determina o uso que se faz deles, ou seja, o professor 

deverá escolher a utilização dos diferentes recursos tecnológicos conforme a 

estratégia de ensino na construção do saber. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Vivencia-se, no presente século, um avanço considerável no que diz respeito 

aos recursos tecnológicos digitais de informação e comunicação, que têm sido 



20 

 

inseridos nas escolas públicas. Tal informação remete a problematização de que o 

professor precisa realizar questionamentos em relação às mudanças no contexto 

escolar, e revisitar o processo didático e metodológico utilizado até então. Isto 

porque, pode-se considerar que as práticas pedagógicas precisam ser aprimoradas, 

a fim de acompanhar toda essa revolução social e tecnológica que a sociedade 

como um todo está vivenciando, uma vez que não se pode negar que as evoluções 

tecnológicas fazem parte do dia a dia e acabam por influenciar as intervenções 

pedagógicas e o comportamento dos alunos. 

A inserção das tecnologias e das mídias à organização de atividades 

educacionais requer reestruturar a forma de planejar a aula, focando na 

aprendizagem dos alunos, pois esta se torna mais significativa quando os alunos 

são incentivados a aprender e quando eles acham sentido nas atividades que 

propomos (MORAN, 2018). Assim, há de se pensar que as tecnologias utilizadas em 

sala de aula precisam ter coerência e sentido, sem serem usadas como forma de 

passar o tempo da aula, mas que tenham um propósito, envolvendo todos os 

sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. 

A partir dessas considerações apontadas acima, percebe-se os desafios que 

surgem pelo fato da escola possuir as ferramentas tecnológicas e os professores 

não saberem utilizá-las: o professor, despreparado para conceber o computador 

como ferramenta pedagógica na sua prática, e os alunos tentando se incluir neste 

processo, mas sem condições e estrutura básica para tal fim. Como ressalta os 

autores Davenport e Prusak (1999), a Gestão do Conhecimento é como uma ação 

baseada em recursos existentes, como gestão de sistemas de informação, gestão 

de mudança organizacional e gestão de recursos humanos. A GC pode ajudar a 

resolver esses desafios apresentados, utilizando de comunidades de prática 

desenvolvidas em oficinas, onde por meio da socialização, torna-se possível 

promover o compartilhamento das experiências de um indivíduo para outro, 

articulando o conhecimento tácito por meio do diálogo e da reflexão, que será 

sistematizado e internalizado como um novo conhecimento. Dessa forma, faz-se 

necessário um preparo na formação dos professores a fim de adquirirem mais 

segurança quanto ao uso correto dos recursos tecnológicos digitais em suas aulas.  

É possível reconhecer que o Governo Estadual do Paraná, desde 2003 tem 

procurado equipar as instituições públicas com diversos recursos tecnológicos. O 

objetivo desse investimento pautou-se na contribuição desses recursos para o 
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processo ensino e aprendizagem dos alunos presentes na rede estadual de ensino. 

O laboratório de informática do Programa Paraná Digital1 (PRD) foi instalado nas 

2.100 escolas estaduais dos 399 municípios do Paraná. Porém, percebe-se que os 

docentes ficaram desprovidos de uma formação mais prática e eficaz, que 

possibilitasse o uso adequado dos equipamentos disponibilizados. 

Entende-se, assim, que no campo educacional, para que haja um 

acompanhamento dessa era digital, faz-se necessário uma mudança de paradigmas 

e uma reciclagem quanto à aceitação e inserção das TDIC2 no processo de ensino-

aprendizagem para disseminação do conhecimento. É notório destacar que as 

tecnologias digitais não podem ser conceituadas como a salvação dos problemas da 

educação (ROCHA, 2009), mas sim como ferramentas de suporte ao trabalho 

docente na complementação dos seus conteúdos, tornando suas aulas mais 

dinâmicas, ativas e participativas. Moran (2009) enfatiza que as tecnologias são só 

apoio, meios que permitem realizar atividades de aprendizagem de maneiras 

diferentes das que já se ensinavam.   

Neste sentido, a questão a ser respondida nesta dissertação é: Como devem 

ser elaboradas capacitações para que os professores do ensino fundamental 

possam se sentir preparados para trabalhar com tecnologias de informação e 

comunicação em sala de aula, de forma que haja uma melhor disseminação do 

conhecimento entre seus alunos? 

Mediante esse problema, percebe-se a possibilidade/necessidade de propor 

estratégias para os professores da Rede Estadual de Ensino, através de uma 

abordagem de coparticipação/participação colaborativa entre os próprios 

professores, de forma a possibilitar um melhor compartilhamento do conhecimento, 

e consequentemente, passam a ter a percepção e experiência com as funções de 

algumas ferramentas, aplicativos e softwares. Uma vez entendendo a finalidade 

destes, possam utilizá-los como ferramentas de apoio na aplicação e 

complementação dos conteúdos trabalhados em suas aulas, sempre como apoio no 

                                                
1 PRD- Programa Paraná Digital. Maiores informações da implementação estão disponíveis em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=166. 
2 Neste projeto, chamar-se-á TDIC ao que a literatura educacional chama TIC, uma vez que estas 

englobam tecnologias digitais (ALONSO, 2002) e por ser mais atual e contemplar as tecnologias 
digitais, também utilizada por Fontana e Cordenonsi (2015). Assim, o uso da palavra tecnologia fará 
referência às TDIC, conforme o contexto que estiver inserida. Nas citações, em respeito aos autores, 
será mantida a terminologia original. 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=166
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desenvolvimento e interatividade das aulas. Assim, esta pesquisa propôs possíveis 

estratégias para formação de professores da Educação Básica em TDIC, a fim de 

levá-los a compreender a sua prática atual e a transformação que possibilitará um 

benefício na aprendizagem dos alunos.  

 

1.2 - OBJETIVOS 

 

1.2.1- OBJETIVO GERAL 

 

Propor estratégias para formação de professores da Educação Básica em 

TDIC para educação com a coparticipação/participação colaborativa entre os 

próprios professores de forma a possibilitar um melhor compartilhamento do 

conhecimento. 

1.2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar as dificuldades dos professores quanto ao uso das TDIC em sala 

de aula; 

2. Identificar trocas de experiências entre os educadores quanto à inserção das 

TDIC no contexto escolar; 

3. Construir estratégias de ensino com coparticipação/participação dos 

educadores de forma a permitir um melhor uso das TDIC junto aos alunos; 

4. Refinar as estratégias de ensino baseadas nas conclusões obtidas. 

1.3- JUSTIFICATIVA  

 

A realização desta dissertação se torna relevante quando acordado que o 

ambiente educacional tem a projeção de utilizar a tecnologia como um fator 

favorável da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. No entanto, é importante 

que o professor, enquanto responsável na inserção de recursos tecnológicos na sala 

de aula, possua competências digitais que lhe auxiliarão nas suas intervenções 

pedagógicas. 

Na área educacional é preciso entender que as competências vão além dos 

saberes escolares, didáticos e pedagógicos. É preciso entendê-las como as 
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habilidades, conhecimentos e atitudes que servem de base para dominar e resolver 

situações específicas do cotidiano e, estas, não são inatas, mas podem ser 

aprendidas no decorrer de uma formação, pois, compreendendo que os educadores 

são considerados agentes de mudança, uma das vertentes mais abordadas sobre a 

formação de professores é a necessidade de desenvolverem capacidades para a 

utilização das tecnologias digitais, tendo domínio das mesmas e sabendo utilizá-las 

em contextos de aprendizagem (MEIRINHOS, 2006). 

Mediante este propósito, a referida dissertação buscou desmistificar o 

significado e uso adequado das TDIC disponíveis nas escolas, para que esses 

profissionais possam aplicar junto aos seus alunos e assim, promover um melhor 

compartilhamento das informações. Uma vez que ao integrar as tecnologias como 

possibilidades didáticas, tem-se uma contribuição significativa na e para a 

aprendizagem dos alunos (BACICH; MORAN, 2018).  

Após revisão de produções e pesquisas em torno das competências 

tecnológicas e práticas educacionais, bem como as formas de compartilhamento do 

conhecimento por meio das TDIC, justifica-se a necessidade de promover 

estratégias que venham melhorar essa forma de compartilhar as informações no 

processo de formação de professores sobre o uso das tecnologias digitais, a partir 

do desenvolvimento de competências que serão eficazes na prática de sala de aula. 

As diversas formas de compartilhar informações e conhecimento são capazes 

de produzir novos conhecimentos, podendo ser aplicáveis às diversas disciplinas 

curriculares, efetivando assim, uma das práticas de GC na educação pública. Com o 

reconhecimento de que os recursos tecnológicos são ferramentas que podem 

apresentar contribuições ao desenvolvimento social, econômico, cultural e 

intelectual, o uso das TDIC pelos professores, deve ser visto como mais um recurso 

de apoio no processo de educação, servindo como uma inovação pedagógica. Para 

que isso ocorra, o educador precisa ter conhecimento sobre as possibilidades do 

recurso tecnológico para poder utilizá-lo como instrumento de aprendizagem. 

Contudo, esta é uma tarefa árdua e de imensa dificuldade, por haver uma carência 

na oferta de formação específica e eficaz, capaz de mostrar a aplicabilidade dos 

recursos em sala de aula, a fim de disseminar o conhecimento, resultando por 

vezes, dúvidas e indagações e consequentemente o abandono em realizar o uso. 

Pensando nas competências tecnológicas que o professor precisa ter, bem 

como a clareza na visão de integração da parte pedagógica com a tecnológica e o 
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currículo, é que se propõe uma melhoria do compartilhamento de conhecimento no 

processo de formação de professores sobre o uso das TDIC em sala de aula. Isto 

porque tal formação enriquecerá o trabalho em sala de aula, uma vez que os 

mesmos terão momentos de trocas de saberes e de verem, na prática, como é 

possível agregar as tecnologias no compartilhamento do conhecimento como 

ferramentas de suporte ao ensino, que por meio de comunidades práticas será 

possível à promoção dessas trocas, bem como trabalhar com os repositórios de 

aprendizagem. 

Entende-se que uma organização como é a escola, necessita que os 

profissionais da educação que atuam nesse espaço estejam predispostos a construir 

conhecimento ou a reconhecer que o compartilhamento e a socialização do 

conhecimento se fazem nas ações de formação continuada. Este processo de 

compartilhar e socializar estão relacionados com a sistematização de práticas de 

GC, que no contexto escolar agregam recursos para a divulgação das práticas 

educacionais, bem como, causa uma integração entre os professores. Evidenciando, 

assim, que a aplicação da GC no contexto escolar complementa o reconhecimento 

de boas práticas, do capital intelectual ou ainda da necessidade de formação para a 

promoção de uma escola que forme um cidadão crítico.  

Espera-se assim, que o professor, ao ter conhecimento das possibilidades 

metodológicas que podem ser proporcionadas pelas TDIC possa trabalhar um 

conteúdo, com uma perspectiva de transformar e enriquecer a aprendizagem dos 

alunos, fazendo uso de ambientes virtuais para compartilhar informações. Isto 

porque a sua prática será mais eficaz, o que atingirá o objetivo da contribuição 

dessa pesquisa, pois o docente terá o real entendimento das suas competências, 

que a partir das experiências resultantes das comunidades práticas. E, assim, 

poderá ter mais segurança e autonomia para compartilhar suas práticas 

pedagógicas de diversas maneiras, utilizando os recursos disponíveis tanto na 

escola quanto nos ambientes virtuais. 

Nesta perspectiva, Valente (1993b) corrobora que o conhecimento necessário 

ao professor, de forma a assumir essa posição de aprendiz, não se adquire apenas 

com treinamentos. Fazem-se necessários momentos de formação permanente por 

meio da prática e reflexões sobre essa prática da qual possa extrair uma 

transformação na ação pedagógica. 

Contudo, esta dissertação atingirá o seu propósito de contribuição, a partir 
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das experiências advindas da realização das quatro oficinas práticas, onde por meio 

das estratégias utilizadas para compartilhamento das informações os professores 

estarão mais seguros para inserir os recursos digitais no processo de aprendizagem 

colaborativa. Bem como, poderão se sentir mais dispostos a compartilhar 

informações e promover interatividade por meio de plataformas virtuais, utilizando os 

repositórios para o compartilhamento de práticas, apresentando técnicas para 

procurar materiais adequados ao propósito de sua aula, ou mesmo produzir e 

compartilhar o seu próprio material, melhorando assim, a aprendizagem dos alunos 

decorrente de uma formação docente mais prática e eficaz. 

1.4 Aderência do tema ao PPGGCO 

 

 A dissertação aqui proposta tem como linha de pesquisa a Educação e 

Conhecimento, buscando por referenciais teóricos que embasem a prática 

pedagógica do professor, bem como as possibilidades de compartilhar o 

conhecimento por meio de recursos tecnológicos digitais, ambientes virtuais de 

aprendizagem, comunidades práticas e registros de atividades realizadas através da 

memória organizacional, que repercutiu na análise de conteúdo da pesquisa. 

 Em decorrência da expansão da GC nas organizações, surgiu na década de 

1990 a Gestão por Competências, onde se passou a analisar as relações existentes 

entre trabalho e aprendizagem, com foco na formação continuada do trabalhador. 

Essa análise e necessidade passaram a fazer parte do serviço público e foi 

incorporado aos planos dos governos após 1980, e atingiu também o campo da 

educação e do trabalho, trazendo para o debate questões que envolvem formação 

profissional (ZARIFIAN, 2001). 

 Entendendo que o profissional precisa desenvolver competências eficazes 

que venham lhe permitir um melhor desempenho de suas funções, a formação 

continuada acaba por tornar-se um requisito de constante atualização a fim de 

acompanhar as mudanças que ocorrem nos conhecimentos e nas tecnologias. 

Como também no mundo de trabalho, exigindo que este esteja cada vez mais 

atualizado e com capacidade para compartilhar as informações adquiridas com os 

demais colegas de profissão. 

 Assim, faz-se necessário que as organizações da sociedade do conhecimento 

promovam diversos tipos de formação aos seus profissionais, possibilitando 
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múltiplos saberes, culturas e valores que estejam relacionados com a função 

ocupacional que cada um desenvolve, além dos conteúdos formativos, para que 

tenham êxito no desenvolvimento pessoal e profissional (LÓPES CAMPUS; LEAL 

FERNÁNDEZ, 2000).  

Neste sentido, estrutura-se nesta dissertação que a GC pode ser reconhecida 

por meio de uma comunidade de prática, e que fica evidente neste estudo por meio 

da coparticipação/participação, e deste modo, destacando o valor do 

compartilhamento do conhecimento. 

  

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro, foi 

apresentada uma introdução que traz uma contextualização do problema, os 

objetivos propostos para esta pesquisa, a justificativa do estudo e a aderência do 

tema ao PPGGCO. 

O segundo capítulo aborda todo o referencial teórico do estudo, que deram 

embasamento às discussões relacionadas ao objeto de estudo, bem como a 

contextualização da Gestão do Conhecimento na Educação, ressaltando a formação 

dos seus ciclos e a maneira como se ocorre na prática, assim como as 

competências digitais necessárias ao professor, para que possa ocorrer o 

compartilhamento de práticas educacionais por meio de redes de colaboração e 

aprendizagem. 

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

adotados na pesquisa, assim como os instrumentos de coleta e as técnicas 

empregadas para análise e interpretação dos resultados. 

O quarto capítulo apresenta a interpretação dos dados que foram coletados 

por meio da pesquisa bibliográfica, da análise das oficinas realizadas com os 

professores e da análise quantitativa advinda do questionário aplicado. 

No quinto capítulo, retoma os objetivos da pesquisa, fazendo considerações a 

respeito do alcance de cada um deles, por meio da formação de professores, da 

análise bibliográfica e das respostas obtidas no questionário, além de sugerir novos 

estudos que possam complementar e/ou aprofundar esta dissertação. 



27 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Durante a 2ª fase da Revolução Industrial a acumulação do capital se 

baseava no Fordismo. Segundo afirma Fraga (2006), Ford havia implementado duas 

importantes renovações, sendo a primeira na linha de montagens em que ele 

estabeleceu a esteira rolante e a especialização da mão de obra, gerando um 

aumento significativo na produção, a partir da elevação dos salários dos 

trabalhadores que mais produzissem.  O fordismo nada mais era do que um método 

de racionalização da produção em massa, que surgiu na indústria automobilística 

Ford, nos Estados Unidos. 

  A partir da década de 70 instaurou-se a crise do Fordismo, representando 

assim, a crise do capitalismo, da acumulação do capital, ocasionada pela 

especialização da mão de obra, uma vez que os trabalhadores começaram a 

demonstrar insatisfação por não mais se identificarem com os resultados de suas 

produções, bem como não recebiam nenhum tipo de incentivo que viesse 

proporcionar o crescimento intelectual deles. 

Desta forma, as empresas precisaram criar estratégias para buscar outras 

formas de continuar ampliando os seus lucros. Para a nova acumulação de capital, a 

primeira mudança instaurada foi o Toyotismo, com uma visão bem diferenciada do 

Fordismo, com um sistema de produção bem flexível, produzindo somente o 

necessário para atender o mercado, não havia estoque de produtos. Desta forma, 

considera-se que a GC surge como sendo uma estratégia para o desenvolvimento 

da competitividade, sendo essa concepção discutida por Polanyi (1966), por meio da 

divisão do conhecimento em tácito e explícito. 

Com as duas mudanças ocorridas: o Toyotismo e a 3ª Revolução Industrial, 

onde as principais inovações passam a ser a própria tecnologia da informação, a 

microeletrônica, além da tecnologia digital,  o conhecimento torna-se o pilar da nova 

fase da acumulação do capital, sendo necessário que as organizações passem a 

gerir esse conhecimento, surgindo nesse contexto, a Gestão do Conhecimento. 

Assim, a economia passa a ter como base serviços e bens intensivos na informação  

voltados a uma rede de infraestrutura de telecomunicações. 

Ainda, Castells (1999), salienta que a evolução dos microcomputadores 

marcou uma linha divisória ao se tratar das TIC, pois na década de 70, o Vale do 

Silício trouxe muitos jovens inteligentes de diversas regiões do mundo, para agitação 
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da nova meca tecnológica em direção da fortuna e talismã e, para isso, os jovens, 

inclusive Steve Jobs e Bill Gates, reuniam-se para compartilhar informações e ideias 

sobre como prosperar em novas tecnologias para os próximos anos, inclusive a 

Apple e Microsoft. 

Neste contexto, Albagli (1999, p. 293) pondera que as transformações 

ocorridas a partir da década de 1970, representaram um salto qualitativamente novo 

em relação a esse processo, baseada no desenvolvimento de um conjunto de 

tecnologias genéricas e na adoção de novos formatos organizacionais, configurando 

um novo paradigma técnico-econômico. 

O processo criativo/ inovativo tende a se libertar do tempo rígido de produção 

e reprodução, obedecendo cada vez mais as formas subjetivas, vinculadas em redes 

integradas e pautadas em conteúdos sociais criados e recriados continuamente. O 

que não pode ser  diferente no contexto educacional, que é uma organização capaz 

de criar e utilizar conhecimento convertendo o tácito em explícito e vice-versa, 

relacionado diretamente com as pessoas e os processos apoiados na tecnologia da 

informação, como ferramenta de organizar e disseminar o conhecimento. Para 

Izerrougene et al (2010, p. 78), as TIC aceleram o processo de socialização, difusão 

e criação das inovações, com maior rapidez e a ampliação do acesso à informação. 

 2.1 A Gestão do Conhecimento no Contexto Educacional 

 

Ao reconhecer o campo educacional como um cenário dinâmico onde há 

cooperação e colaboração, a disseminação do conhecimento torna-se evidente, uma 

vez que as trocas de experiências e compartilhamento de informações e saberes 

devem fluir livremente entre os envolvidos.  

A cooperação envolve vários processos: comunicação, negociação, co-

realização e compartilhamento. A co-realização é um trabalho cooperativo em 

essência - é o fazer junto, em conjunto. É o coprojetar, codesenvolver, correalizar 

e coavaliar. O prefixo “co” implica em uma série de requisitos para que ocorra 

uma atividade em conjunto (SANTAROSA, 1998, APUD BARROS, 1994). 

Em se tratando de um ambiente de aprendizagem mediado pelo uso das 

tecnologias, a aprendizagem colaborativa assistida por computador é vista como 

uma estratégia, onde os envolvidos são capazes de construir o conhecimento por 

meio de discussões, reflexões e tomadas de decisões, e, os recursos 
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informáticos, atuam como mediadores do processo de ensino-aprendizagem 

(NÚCLEO MINERVA, 2000).  

Assim, tendo a Educação como a linha desta dissertação, entende-se que a 

tecnologia, enquanto um dos pilares da GC torna-se um meio de contribuir para que 

ocorra uma melhor integração das pessoas no processo de compartilhamento da 

informação, onde os envolvidos, a partir de suas reflexões e discussões, bem como 

nas interações com o outro, serão capazes de possibilitar trocas mútuas que 

culminarão em construção de conhecimento. 

Mediante este contexto, faz-se necessário destacar os principais conceitos da 

Gestão do Conhecimento (GC) e a sua relevância para a Educação. Tem-se que a 

GC no espaço escolar é uma proposta para promover a criação, a disseminação e 

aplicabilidade do conhecimento, enquanto a tecnologia acaba tornando um meio 

facilitador na contribuição desse ciclo. Isto porque a GC utiliza de três pilares para 

ser implementada em uma organização: processos, pessoas e tecnologia, sendo 

que o último é o foco e a temática desta dissertação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Ainda, ao se tratar da GC no contexto educacional, Davenport e Prusak 

(1998) definem a GC como sendo um conjunto integrado de ações que visam 

identificar, capturar, gerenciar e compartilhar todo o ativo de informações de uma 

organização. Desta forma, reconhece-se a escola como um espaço possível de 

compartilhamento de conhecimentos, por permitir a troca de saberes entre os 

indivíduos 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), a GC pode ser definida como um 

processo por meio do qual o conhecimento é criado, difundido e incorporado aos 

produtos, serviços ou sistemas das organizações. Ou seja, o conhecimento 

organizacional é criado a partir do momento em que ocorra o compartilhamento de 

conhecimentos, especialmente transformando o tácito em explícito pela colaboração 

dos indivíduos, como nota-se na Figura 01. 
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 Figura 1 - Processo de Criação do Conhecimento: Seci 
 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 24. 

 

Tomando por base o apresentado neste ciclo proposto por Nonaka e 

Takeuchi, ressalta-se a significação que este denota a essa dissertação, ao 

entender que no processo de construção de estratégias para a formação dos 

professores, foi possível detectar o cumprimento de todas as etapas, onde por meio 

da socialização houve a troca de experiências entre indivíduos, que pode ser 

externalizada por meio de diálogos e reflexões, promovendo a sistematização do 

conhecimento e internalizando-o ao colocar em prática o novo conhecimento 

Assim, o papel da GC consiste em organizar essas informações, presentes 

em cada indivíduo e em cada processo, tornando-as comuns a todos, de forma que 

elas possam ser utilizadas na resolução de problemas com a finalidade de atingir os 

objetivos da organização (BOWMAN, 2002). Conforme destaca Dalkir (2011) a GC é 

a coordenação deliberada e sistêmica das pessoas, tecnologias, processos e 

estrutura organizacional de forma a agregar valor por meio da reutilização e 

inovação, sendo essa uma concepção relevante e significativa para este estudo, ao 

fazer esse uso na organização educacional, com o intuito de propor estratégias na 

formação dos professores para o uso das TDIC. Destacando ainda que, essa 

coordenação é alcançada por meio da criação, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento, assim como, por meio da alimentação de valiosas lições aprendidas 

e melhores práticas na memória organizacional de forma a promover aprendizagem 
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organizacional contínua (DALKIR, 2011). 

Nesse contexto, vale reforçar que os três componentes básicos que formam a 

GC, representados na Figura 02, se relacionam entre si e a falta de um deles faz 

com que não ocorra a GC em sua totalidade, pois são as pessoas as responsáveis 

pela formação da cultura organizacional, da criação, do compartilhamento e uso do 

conhecimento. Para Liebowitz (2011), os processos devem ser subsidiados pela 

tecnologia e estabelecidos de forma a facilitar o fluxo do conhecimento na 

organização para apoiar a criação, o compartilhamento e o uso do conhecimento. 

 

Figura 2 - Componentes da GC 

 

 

Fonte: www.insaj.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Diagn%C3%B3stico-Nova-Gest%C3%A3o-
P%C3%BAblica-300x292.jpg. Acesso em Mai de 2019. 

 

Dessa forma, o componente pessoas faz referência a melhor forma de 

construir e fomentar uma cultura baseada na partilha do conhecimento  

(LIEBOWITZ, 2011). Os processos fazem alusão às normas comerciais da 

organização e a incorporação de ações e atividades da GC no ambiente de trabalho 

(EDWARDS, 2011). E o último componente tecnologia acaba por possibilitar um 

lugar para a partilha e armazenamento das informações (LIEBOWITZ, 2011). 

Nota-se que, no âmbito educacional, a GC pode ser vista como uma forma 

de  otimizar tempo, espaço e recursos. Assim, é possível estabelecer uma cultura de 

aquisição e compartilhamento de informações que objetivem melhores resultados no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Ao entender que o sistema educacional é passível de mudanças, 

principalmente metodológicas, onde se procura acompanhar a contemporaneidade e 

nesta feita, a inserção das tecnologias como apoio ao professor, faz-se necessário 

http://www.insaj.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Diagn%C3%B3stico-Nova-Gest%C3%A3o-P%C3%BAblica-300x292.jpg
http://www.insaj.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Diagn%C3%B3stico-Nova-Gest%C3%A3o-P%C3%BAblica-300x292.jpg
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que esses recursos sejam utilizados para que o conhecimento seja partilhado entre 

os alunos e professores visando assim, uma aprendizagem com significado, advinda 

das ações de experimentar e explorar, ou seja, compartilhando aquilo que sabe com 

os demais. Dessa forma, destaca-se que os recursos  tecnológicos digitais têm 

alcançado o contexto escolar, promovendo assim, mudanças na forma de pensar e 

agir, a fim de agregar todos esses recursos na aprendizagem dos alunos. 

Destaca-se ainda que estes recursos não se tornarão substitutos do papel do 

professor, já que a presença física deste é imprescindível para estabelecer relações 

de afeto e confiança e propor situações desafiadoras que levem os educandos a 

aperfeiçoarem, contribuindo para um melhor desenvolvimento das práxis 

pedagógicas (MORAN, 1995, p. 26). 

É preciso entender a organização escolar na perspectiva sociológica, que não 

se limita apenas em ações pedagógicas que favoreçam a aprendizagem, mas 

também inseri-la no contexto das grandes transformações sociais, políticas e 

econômicas (LIMA, 2011). 

O espaço escolar como um todo precisa estar engajado nesse processo de 

transformação e inserção das TDIC, não competindo tão somente aos professores, 

mas também a equipe administrativa, pedagógica e diretiva. De acordo com Sancho 

et al. (2006, p.36) isto significa que:  

Para que o uso das TIC signifique uma transformação 
educativa que se transforme em melhora, muitas coisas terão 
que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, 
que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na 
escola atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se 
inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e 
da própria sociedade. 

 

Partindo desta primícia é que se compreende a função da escola como uma 

organização complexa por lidar com a heterogeneidade e diversidade. Dentre as 

transformações políticas, sociais e econômicas, depara-se com elementos 

imprescindíveis que permeiam o entendimento da funcionalidade escolar: processos, 

tecnologias e as pessoas envolvidas, onde se faz necessário ter tecnologias e 

processos organizados de forma mais clara e consensual, permitindo a tomada de 

decisão de maneira mais racional, em meio aos conflitos que venham ocorrer dentro 

dessa organização, por meios da razão técnica e de conhecimentos. Técnicas essas 

que alcançaram o seu auge com a revolução industrial, em uma visão do típico 

homem econômico que tem a capacidade de antecipar as possíveis consequências 
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que uma ação pode proporcionar. Todavia, é de suma importância que essa tríade: 

processos, tecnologias e pessoas esteja engrenada para que a organização possa 

atingir a sua funcionalidade com êxito (LIMA, 2011). 

Sendo a escola uma organização que possibilita a interação e a troca de 

experiências entre os indivíduos nesse processo de construção do conhecimento, é 

inadmissível que a mesma fique alheia às mudanças e inserções tecnológicas 

dentro do seu espaço. Uma vez que: 

O uso adequado das novas tecnologias em processos de 
ensino e aprendizagem favorece a representação mental do 
conhecimento. Para isso o aluno usa de várias estratégias de 
pensamento e torna-se autônomo na construção do seu saber. 
(MERCADO, 2002, p. 95) 

 

 As tecnologias digitais servirão como um recurso pedagógico a mais, para 

auxiliar nas atividades desenvolvidas tanto no ambiente escolar como fora dele, 

servindo como meios de complementar os conteúdos a serem trabalhados, 

promovendo novas possibilidades de conhecimento. A esse respeito Chalita (2001) 

reforça: 

 
A alma de qualquer instituição de ensino é o professor. Por 
mais que se invista na equipagem das escolas, em 
laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, quadras esportivas, 
piscinas, campos de futebol - sem negar a importância de todo 
esse instrumental -, tudo isso não se configura mais do que 
aspectos materiais se comparados ao papel e à importância do 
professor. (CHALITA, 2001, p.163) 

 

 . 
 Atualmente, é possível contar com a presença de diversos recursos 

tecnológicos  voltados à educação e que provocam um desafio aos professores: 

como utilizar em benefício da aprendizagem dos alunos, contribuindo para o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas? Muito se fala em inclusão digital e 

pouco se oferece em prol do aperfeiçoamento do docente quanto ao uso eficiente, 

uma vez que quando recebe alguma formação, a mesma é voltada para a 

operacionalização do instrumento tecnológico e não voltada às possibilidades 

metodológicas para fins pedagógicos com os alunos, a partir dos conteúdos 

abordados. (GONÇALVES, 2009).  

 Segundo Mugnol (2009, p. 339), os avanços tecnológicos tornaram mais 

visíveis as possibilidades de desenvolvimento de outras atividades de ensino e 
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aprendizagem.  Isso denota a ideia de que é preciso pensar em metodologias 

ligadas às novas tecnologias, que venham culminar na aprendizagem dos alunos.  

Mas para isso, o professor precisa estar preparado, pois com tantas inovações 

tecnológicas adentrando no universo escolar, a cobrança para que o docente venha 

inserir as tecnologias digitais no ensino é muito grande. 

Ao reconhecer a escola enquanto uma organização social e democrática 

remete-se a uma reflexão quanto aos fatores que a estabelecem como tal e como a 

tecnologia tem assumido um importante papel dentro dela, disseminando e 

compartilhando informações inerentes ao que lhe compete. (LIMA, 2011). 

 A escola do século XXI precisa se adequar às exigências que a era 

contemporânea pressupõe, porém, de nada vale equipar o ambiente escolar com as 

mais sofisticadas tecnologias se não houver uma preocupação didático-

metodológica que possa ter inter-relação com o professor, o aluno e o que será 

ensinado e, nesse processo de colaboração e cooperação, com uma metodologia 

voltada para a interação entre os sujeitos participantes, é que se pressupõe uma 

aprendizagem com mais significado. 

Embora tenham ocorrido diversas transformações sociais, políticas e 

econômicas, a Educação tem mantido o seu papel principal que é possibilitar o 

acesso ao conhecimento para os indivíduos. O advento crescente das diversas 

tecnologias deve ser visto como possibilidades de suportes a serem agregados ao 

processo educativo, sem a cogitação de substituir o professor ou salvar a educação. 

O educador precisa adequar às novas técnicas de metodologias acrescidas das 

tecnologias digitais na sua prática diária, a fim de construir uma proposta educativa 

que possibilite a aprendizagem dos alunos por meio dos recursos que ele tem a seu 

favor. Corrêa (2002, p. 46-47) descreve que: 

 
Devemos construir uma nova articulação entre tecnologia e 
educação–aquilo que chamaríamos de uma visão crítica, 
apesar do desgaste da palavra “crítica” ou seja, compreender a 
tecnologia para além do mero artefato, recuperando sua 
dimensão humana e social. As tecnologias que favorecem o 
acesso à informação e aos canais de comunicação não são, 
por si mesmas, educativas, pois para isso, dependem de uma 
proposta educativa que as utilize enquanto mediação para uma 
determinada prática educativa. 

  

Dentro dessa linha de pensamento, Mercado (2002, p.21), complementa que 

todas as mudanças ocorridas nos campos do saber deslocam o modelo de 
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educação escolarizada, que ocorre numa determinada faixa etária do aluno, num 

determinado espaço físico, apoiada na especialização do saber, para uma educação 

continuada que dá importância ao sujeito, às reflexões e a aprendizagem em sua 

aplicabilidade na vida social, ou seja, a reflexão enquanto princípio didático é 

fundamental em qualquer metodologia, capaz de levar o sujeito a pensar. 

Constata-se, deste modo, que tanto Corrêa (2002) quanto Mercado (2002) 

consideram a importância de acompanhar todas essas transformações pelas quais a 

educação tem passado, utilizando os aparatos técnicos como ferramentas 

pedagógicas, a partir de uma reflexão mais crítica quanto a sua aplicabilidade a 

favor da aprendizagem dos alunos. 

Evidencia-se assim, que os recursos midiáticos desempenham um papel 

envolvente em debates e mediação de conflitos, disseminando informações numa 

velocidade muito acelerada, cumprindo assim a função social de tornar a 

humanidade informada. Entretanto, compete à escola usá-los em benefício da 

promoção do conhecimento, adequando o uso das novas tecnologias na educação 

do indivíduo. 

De acordo com Alves (2000, p. 113), 

 
Esta parceria entre educação e tecnologia é muito difícil de ser 
efetivada. No que se refere às tecnologias digitais, 
principalmente, os professores têm dificuldades de interação. 
Eles já até admitem utilizar o computador e a Internet para 
preparar as suas aulas, mas não conseguem ainda utilizar as 
mesmas nas suas atividades em sala de aula, como 
instrumento pedagógico [...]. 

 

A escola precisa fazer uso das novas tecnologias como novas possibilidades 

de garantir a promoção da aprendizagem a seus alunos, uma vez que elas acabam 

por proporcionar a construção de saberes por meio da comunicação e interação com 

a pluralidade mundial. Nesse mesmo propósito, Moran (2009) evidencia que a 

escola pode ser um espaço de inovação, de experimentação saudável de novos 

caminhos, sem precisar romper com tudo, mas implementar mudanças e 

supervisioná-las com equilíbrio e maturidade. 

As autoras Brito e Purificação (2012, p.25) destacam alguns pontos passíveis 

de reflexão quando enfatizam: 
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[...] a comunidade escolar se depara com três caminhos: 
repelir as tecnologias e ficar fora do processo, apropriar-se da 
técnica e transformar a vida em uma corrida atrás do novo, ou 
apropriar-se dos processos desenvolvendo habilidades que 
permitam o controle das tecnologias e de seus efeitos.  

 

Ao pensar em uma sociedade transformadora, que oportuniza uma formação 

mais completa do indivíduo, o último caminho indicado pelos autores é o que está 

mais próximo da realidade atual, uma vez que a educação não pode ficar alheia à 

tecnologia, ela precisa ter um sentido e, qualificar os docentes para a inserção dos 

recursos digitais no fazer pedagógico, fará toda a diferença na disseminação do 

conhecimento.  

A autora Kenski (2007), aborda no capítulo 3 de seu livro “Educação e 

tecnologias: o novo ritmo da informação”, que a educação e tecnologias são 

indissociáveis, uma vez que a tecnologia é essencial para a educação e a relação 

desses dois fatores se converge para a socialização da inovação. Contudo, ela 

ainda enfatiza que não adianta apenas adquirir máquinas para as escolas, é preciso 

aprender a fazer uso das mesmas, buscando descobertas que atendam a 

necessidade do usuário. Para isso, é necessário realizar cursos, buscar 

informações, solicitar ajuda aos mais experientes nesse ramo, que já dominam com 

mais facilidade e ir além, criando novas formas de utilização. 

Kenski (2007, p.22) ainda destaca que:  

 
A maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo 
educativo. Não são nem o objeto, nem a sua substância, nem 
a sua finalidade. Elas estão presentes em todos os momentos 
do processo pedagógico, desde o planejamento das 
disciplinas, a elaboração da proposta curricular até a 
certificação dos alunos que concluíram um curso. A presença 
de uma determinada tecnologia pode induzir profundas 
mudanças na maneira de organizar o ensino. 

 

 Dentro desse contexto, onde a maioria das tecnologias passa a ser utilizada 

como um recurso a mais no processo educativo, os professores não podem ficar 

alheios às mudanças sociais, principalmente no que concerne à crescente evolução 

tecnológica que incorporada às escolas são capazes de ampliar e disseminar o 

conhecimento de forma mais rápida e simples, incentivando os alunos a estudarem 

por meios  mais dinâmicos e atrativos. 
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 2.2 Professor e Tecnologia  

 

Ao pensar na relação do professor com a tecnologia, ressalta-se que nos 

últimos dez anos, tem-se exigido novas competências e habilidades dos professores 

em relação às tecnologias. Assim, para o professor desenvolver novas habilidades, 

requer uma formação mais específica nesse caso, ou seja, como utilizar não só o 

computador de forma pedagógica, mas outros meios tecnológicos também,  isso o 

levará a refletir sobre como tem sido e como será sua prática enquanto agente 

transformador, um canalizador para novas descobertas mediadas pelo avanço 

tecnológico do presente século. É preciso capacitar-se para saber lidar com a 

tecnologia e integrá-las na sua prática docente, assumindo assim, a posição de 

aprendiz para buscar métodos inovadores que lhe auxiliem no ensino dos conteúdos 

a seus alunos. Moran (2012, p.31) destaca: 

 

Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar textos 
escritos, comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídia. 
Aproximar as mídias, as atividades, possibilitando que 
transitem facilmente de um meio para outro, de um formato 
para outro. Experimentar as mesmas atividades em diversas 
mídias. Trazer o universo do audiovisual para dentro da 
escola. Variar a forma de dar aula, as técnicas usadas em sala 
de aula e fora dela, as atividades solicitadas, as dinâmicas 
propostas, o processo de avaliação. 

 

Compreende-se que há diversos recursos disponíveis que podem auxiliar o 

professor no processo de  ensino e de aprendizagem, promovendo uma maior 

interação entre os conteúdos que são trabalhados em sala de aula com as outras 

formas de conhecimentos que podem ser estendidas para além do espaço escolar, 

porém faz-se necessário repensar qual a familiaridade existente entre estes. 

Vale ressaltar que tais recursos, tão propagados de forma acelerada, são 

meios que podem contribuir para um processo de ensino e não podem desta feita, 

serem vistos como substitutos do papel do principal ator, que é o professor. Nesta 

perspectiva, Mercado (2002) esclarece que as novas tecnologias, bem como o 

aumento das informações, levam a uma nova organização do trabalho onde é 

necessária a especialização dos saberes, a colaboração transdisciplinar e 

interdisciplinar, assim como o fácil acesso á informação e a consideração do 

conhecimento como algo útil para a vida, requerendo desta forma, um repensar 

quanto ao papel do professor frente às novas tecnologias. 
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Neste contexto Moran (1995, p. 26) reforça que:  

 
As tecnologias de comunicação não substituem o professor, 
mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar 
informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, 
vídeos, programas em CD. O professor se transforma agora no 
estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por 
pesquisar, por buscar a informação mais relevante. Num 
segundo momento, coordena o processo de apresentação dos 
resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados 
apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à 
realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. 
Transforma informação em conhecimento e conhecimento em 
saber, em vida, em sabedoria - o conhecimento com ética.  

 

Logo, enfatiza-se  que as tecnologias digitais servirão como um recurso 

pedagógico a mais, auxiliando nas atividades desenvolvidas tanto no ambiente 

escolar como fora dele, contribuindo para um melhor desenvolvimento da prática 

pedagógica do professor. Dessa forma, cabe aos professores estarem em constante 

aperfeiçoamento para acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico e 

atender as expectativas do alunado dessa nova era. 

Para isso, é preciso utilizar os recursos tecnológicos digitais como aliados que 

irão ajudá-los na produção de materiais de apoio no ensino das diversas disciplinas 

curriculares, pois de nada vale querer adotar inovações tecnológicas sem possuírem 

um preparo, um domínio das ferramentas e as suas funcionalidades agregadas ao 

que está sendo ensinado, ou seja, as possibilidades didático/pedagógicas que cada 

mídia pode proporcionar. 

Barros (2007, p. 105- 106), descreve que as aulas dadas tradicionalmente 

estão gerando desinteresse e atualização de informações pelas tecnologias por 

parte dos alunos, o que está abalando o conhecimento “inquestionável’ dos 

docentes, sendo assim, o “grande desafio consiste em integrar os professores com a 

cultura tecnológica para o processo de ensino e aprendizagem. 

Alguns pesquisadores, preocupados com a preparação dos professores para 

inserir o uso dos recursos tecnológicos na educação, têm pensado de forma crítica 

em como os mesmos podem servir como ferramenta no processo 

ensino/aprendizagem. Neste sentido, Behrens (2008, p. 99) salienta que, quando se 

faz uso da internet com critério, esta pode tornar-se um instrumento de muito 

significado para o processo educativo, uma vez que possibilita o uso de textos, sons, 

imagens e vídeos que podem subsidiar a produção do conhecimento, além de 
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propiciar a criação de ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos e 

cooperativos. 

Dessa forma, como destaca Valente (1993 p.6) é preciso que se tenha 

clareza que a verdadeira função do aparato educacional não deve ser  somente a de 

ensinar, mas também a de criar condições de aprendizagem, onde o professor 

deixará de ser o repassador de conhecimento e passar a ser o criador de ambientes 

de aprendizagem, ou seja, o facilitador do professor de desenvolvimento intelectual 

do aluno. 

O uso das tecnologias em sala de aula, quando utilizadas de forma coerente 

e consciente, dentro de um contexto que não fuja do conteúdo escolar pode causar 

uma diferença no processo de ensino  e aprendizagem, buscando oportunizar assim, 

a aprendizagem dos alunos. De acordo com Nevado (2006), o professor irá atuar 

como mediador capaz de intermediar o crescimento cognitivo e afetivo dos seus 

alunos, onde, por meio das experiências em sala de aula, irá promover situações 

que os façam interagir, trocar informações, debater e raciocinar sobre os conteúdos 

que estão presentes na grade curricular. 

Dessa forma, entende-se que o professor é o autor fundamental nesse 

processo de interação da tecnologia com a educação, uma vez que a 

responsabilidade de estar construindo o seu planejamento com a inserção das 

tecnologias compete tão somente a ele, mapeando primeiramente os objetivos que 

se pretende alcançar e qual recurso é o mais apropriado para a execução daquilo 

que será ensinado aos alunos. É importante que os docentes dos dias de hoje 

tenham conhecimento necessário para saber incorporar e também fazer uso das 

novas tecnologias no processo de aprendizagem. 

Assim, sobre a inserção das TDIC nas escolas e o papel do professor diante 

desse trabalho pedagógico, o que causa preocupação é se realmente o docente 

está preparado para atuar de forma segura e crítica com os recursos que estão à 

disposição na sua escola de atuação, já que muitos veem nas TDIC uma alternativa  

transformadora que possa melhorar o processo educacional. Para Imbernón (2010, 

p.36): 
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Para que o uso das TIC signifique uma transformação 
educativa que se transforme em melhora, muitas coisas terão 
que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, 
que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na 
escola atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se 
inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e 
da própria sociedade. 

 

Com o intuito de acompanhar as mudanças propostas pelo meio social e pelo 

avanço tecnológico, a escola precisa fazer uso das novas tecnologias como 

possibilidades de garantir a aprendizagem a seus alunos, proporcionando a 

construção de saberes por meio da comunicação e interação com a pluralidade 

mundial, uma vez que a educação passa a ser vista como instrumento de 

transformação que precisa estar em pleno acompanhamento dessas mudanças que 

venham a ocorrer na sociedade, resultando em novas concepções de ações que 

possibilitem, aos profissionais, momentos de formação para o uso das tecnologias 

digitais.  

Analisando por essa ótica, faz-se necessário destacar também que cada 

educador precisa refletir a sua prática pedagógica e sobre a importância de fazer 

uso dos recursos didáticos tecnológicos a seu favor, uma vez que há inúmeras 

possibilidades a serem exploradas nas tecnologias digitais que podem favorecer o 

aprendizado quando vinculado ao conteúdo a ser trabalhado. Como bem afirma 

Lorenzato (1991), esses recursos acabam por interferir fortemente no processo de 

ensino e aprendizagem, por isso é preciso analisar quais os objetivos que se deseja 

atingir, se o recurso utilizado está adequado com o conteúdo a ser ensinado, só 

assim estará contribuindo para a construção do conhecimento do aluno. 

Analisando o posicionamento do Lorenzato (1991), quando destaca a 

interferência que os recursos tecnológicos promovem no processo de ensinar e 

aprender,  pode-se perceber e ratificar o quão importante é a escola, enquanto 

organização, estar aberta aos novos moldes que possibilitem ao aluno uma 

construção de conhecimento com as mais variadas formas de aprendizagem e, 

ainda, mediante as exigências ocasionadas pela inserção das tecnologias digitais no 

contexto educacional. Torna-se imprescindível repensar o fazer pedagógico, 

modernizando as metodologias de ensino, a fim de atingirem os objetivos de ensinar 

e aprender. Dentro dessa perspectiva, Moran (2007) ressalta que as tecnologias são 

pontes que abrem a sala de aula para o mundo e que medeiam o nosso 

conhecimento do mundo, e ainda, quando estas estão combinadas e integradas, são 
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capazes de possibilitar uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de 

todas as potencialidades do educando.  

Os alunos dessa nova eram aqueles que Marc Prensky (2001) chamou de 

nativos digitais por terem nascido no início da expansão tecnológica, esperam um 

novo perfil de professor, que não fique somente no modelo analógico, mas que 

esteja conectado com o mundo digital, com propostas que os levem a enfrentar e 

superar com tranquilidade os desafios impostos pela sociedade da informação e 

comunicação. Tem-se aí, a sustentação da proposta a qual este estudo se justifica, 

ou seja, a percepção da lacuna existente na formação dos professores que os 

colocam na posição de despreparo ao lidar com as tecnologias digitais em seus 

planejamentos e que estão presentes nas escolas.  

O professor precisa estar preparado para inserir qualquer tipo de recurso 

tecnológico em seu planejamento como suporte metodológico de ensino, mas para 

isso, faz-se necessário que ele tenha domínio técnico, pedagógico e crítico da 

tecnologia (LEITE, 2011), e é sabido que estes não foram formados para educar por 

meio dos recursos tecnológicos digitais, constatando assim, a necessidade de uma 

qualificação para este fim. É possível utilizar qualquer mídia como recurso, desde 

que não se perca o foco pedagógico para um uso significativo e eficaz, relacionado 

aos conteúdos curriculares e a partir da reflexão sobre “o que”, “como”, “para que”, 

“por que” e “para quem” se está realizando determinada prática pedagógica, tendo 

sempre como objetivo a aprendizagem de seus alunos.  

 É importante destacar também que o professor precisa se permitir em estar 

aberto a essas novas formas de ensino e romper com os velhos paradigmas de 

metodologias utilizadas outrora. Romper com o velho torna-se sempre um desafio 

para o profissional da educação, pois isso pode lhe provocar certo receio, já que 

este estava acostumado com um jeito tradicional de ministrar suas aulas. Tudo isso 

lhe requererá passar por uma nova reestruturação tanto nos seus conceitos quanto 

na sua prática. Depois de algum tempo, porém, o professor poderá ver quão 

significativo foi fazer essa remodelagem metodológica, reorganizar seu 

planejamento para um uso consciente e adequado aos conteúdos curriculares 

propostos nas diversas áreas do conhecimento, pois cabe destacar que o uso das 

TDIC como ferramenta pedagógica pode contribuir no auxílio da tarefa de transmitir 

o conhecimento, adquirindo uma forma mais criativa e dinâmica de ensinar 

(MERCADO, 2002). 
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Mediante esse cenário de inserção das TDIC e formação para os professores 

como maneira de assegurar o pleno desenvolvimento de habilidades de inseri-las de 

forma segura, crítica e criativa em suas práticas pedagógicas, atendendo às 

necessidades do presente século, é imprescindível que os mesmos tenham 

oportunidades de estarem se capacitando, se reciclando e aderindo às inovações 

que estão a seu favor. Entre os autores que corroboram com essa ideia, Almeida 

(2000) aponta como caminho a efetiva participação em cursos de formação 

continuada, que estejam contextualizados com a realidade da escola, ratificado por 

Libâneo (2004, p. 227) quando enfatiza que a formação visa o aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no contexto de trabalho e no desenvolvimento de uma 

cultura que vá além do exercício profissional.  

É de suma importância que os professores recebam e busquem formação 

específica sobre as TDIC, objetivando que os mesmos sejam aperfeiçoados na 

prática do uso de tais recursos, para que saibam utilizá-los de maneira mais 

coerente no trabalho pedagógico. Nessa mesma linha de pensamento, Mercado 

(1999) também enfatizou que nesse processo de formação, exige-se que os 

professores saibam incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de 

aprendizagem, configurando em novos processos didáticos e metodológicos. 

A partir dos apontamentos explicitados por Libâneo (2004) e Mercado (1999), 

é possível detectar a importância e necessidade dos professores passarem  pelo 

processo de formação, a fim de alcançarem um domínio maior com as ferramentas 

digitais e estarem usando-as de maneira pedagógica na complementação dos 

conteúdos abordados. Nesse panorama, detecta-se a fragilidade na formação  para 

os docentes em relação às TDIC que não tem sido priorizada de maneira eficiente 

nas políticas públicas da educação, evidenciando assim, as dificuldades que os 

levam a certo receio em estarem inserindo-as em sua prática pedagógica. 

 

2.3 Competências Digitais dos Professores 
 

Sendo a Educação uma organização que é capaz de articular os processos 

de formação humana e de trabalho, esta acaba por possibilitar a inserção dos 

indivíduos na atual sociedade tecnológica. Entretanto é necessário que o saber e o 

uso das ferramentas tecnológicas sejam desenvolvidos nos professores. No 

presente século, o acesso aos recursos tecnológicos tem tido um  acréscimo no 
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âmbito educacional e assim, fazem-se necessárias que novas formas de se ensinar 

e de aprender sejam desenvolvidas, ou seja, as chamadas competências digitais 

voltadas ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Contudo, é preciso ter clareza de que não basta apenas inserir computadores 

nas atividades escolares, mas é preciso que haja uma discussão do seu “uso 

didático-pedagógico e buscar incorporá-los ao processo de ensino-aprendizagem” 

(SILVEIRA, 2001, p.33). 

Neste contexto, a competência digital é definida como 

[...] um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes 
(incluindo, portanto, habilidades, estratégias, valores e 
consciência) que são necessárias ao usar as TDIC e meios de 
comunicação digitais para executar tarefas; resolver 
problemas; comunicar; gerenciar informações; colaborar; criar 
e compartilhar conteúdo; e construir o conhecimento de forma 
eficaz, eficiente, adequada, crítica, criativa, autônoma, de 
forma flexível, ética e reflexiva para o trabalho, o lazer, 
participação, aprendizagem, socialização, consumo e 
capacitação (FERRARI, 2013, p.37). 

  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), que tem como uma de suas metas: melhorar a prática docente em todas 

as áreas de trabalho, combinando as habilidades das TIC com as visões emergentes 

na pedagogia, no currículo e na organização escolar, em seu projeto denominado: 

Padrões de Competência em TIC para Professores (UNESCO, 2009) descreve as 

principais atitudes e habilidades que os profissionais do século XXI devem possuir. 

Destacando o contexto das tecnologias e  no tocante à inserção das TDIC em sala 

de aula, apresenta a importância do envolvimento dos educadores em um constante 

processo de educação e formação. Devendo assim, passar por três vertentes 

fundamentais que garantirão habilidades cada vez mais complexas que são 

necessárias para apoiar o crescimento econômico e melhorar os padrões de vida, 

sendo elas explícitas na Figura 3: 
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Figura 3 - Vertentes para Garantir Habilidades 

 

 

               Fonte: A autora (2019). 

 

 Desta forma, a UNESCO enfatiza, ainda nesse documento, a importância dos 

professores estarem desenvolvendo competências para fazer uso das tecnologias 

em sala de aula, mas para que isso ocorra, faz-se necessário que haja formações 

aos profissionais da educação, a fim de capacitá-los quanto ao uso pedagógico 

destas, para que as mesmas possam servir de suporte ao aprendizado dos alunos. 

 
Os professores na ativa precisam adquirir a competência que 
lhes permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de 
aprendizagem com apoio da tecnologia. Estar preparado para 
utilizar a tecnologia e saber como ela pode dar suporte ao 
aprendizado são habilidades necessárias no repertório de 
qualquer profissional docente. Os professores precisam estar 
preparados para ofertar autonomia a seus alunos com as 
vantagens que a tecnologia pode trazer. As escolas e as salas 
de aula, tanto presenciais quanto virtuais, devem ter 
professores equipados com recursos e habilidades em 
tecnologia que permitam realmente transmitir o conhecimento 
ao mesmo tempo que se incorporam conceitos e competências 
em TIC. (UNESCO, 2009, p.1) 

 

 Entende-se assim, que o professor em sala de aula, torna-se o personagem 

principal e o responsável em promover as oportunidades de aprendizagem que 

possam facilitar o uso da tecnologia pelo aluno em relação a sua aprendizagem e 

também em relação à comunicação. No entanto, faz-se necessário destacar que o 

espaço escolar precisa oferecer condições aos professores para expor e aplicar 

suas competências e habilidades em relação ao uso das TDIC. Ou seja, a 

organização escolar deve propor e aplicar formações relacionadas a esse foco, 

permitindo o desenvolvimento de estratégias e práticas pedagógicas com o uso das 

TDIC. Desta maneira, os professores terão mais facilidades em trabalhar práticas 
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diferenciadas com o uso das tecnologias digitais com seus alunos, de forma 

autônoma, que incentiva e possibilita experiências diferenciadas. 

Ainda conforme o Plano de Formação da Espanha, a competência digital é 

classificada em cinco áreas, como mostra o quadro 01: 

 
Quadro 1 - Descritores das Áreas da Competência Digital 

 

 

ÁREA DESCRITORES 

1) Informação ➔ Compreender como a informação é gerida e como está 
disponibilizada para os usuários, bem como o 
conhecimento e uso de diferentes meios de busca em 
bancos de dados, sabendo escolher aqueles que 
respondem às necessidades de informação; saber 
analisar e interpretar a informação obtida; 

 
➔ Confrontar e avaliar o conteúdo dos meios de 

comunicação em termos de sua validade, confiabilidade e 
adequação das fontes, tanto online como off-line; 

 
➔ Saber como transformar a informação em conhecimento 

através da seleção apropriada das diferentes opções de 
armazenamento. 

2) Comunicação ➔ Conhecer as diferentes mídias e softwares de 
comunicação digital e seu funcionamento, bem como 
seus benefícios e deficiências, dependendo do contexto e 
os destinatários. 

 
➔ Saber quais recursos podem ser compartilhados 

publicamente, ou seja, como a tecnologia e meios de 
comunicação permitem diferentes formas de participação 
e colaboração para criação de conteúdo em benefício 
comum. Isto envolve o conhecimento das questões 
éticas, como identidade digital e padrões de interação 
digital. 

3) Criação de conteúdo ➔ Saber quais os formatos que o conteúdo digital pode ser 
produzido (texto, áudio, vídeo, imagens) e identificar 
programas / aplicações que são mais adequados para o 
tipo de conteúdo que se deseja criar. 

 
➔ Contribuir para o conhecimento no domínio público (wikis, 

fóruns públicos, revistas), tendo em conta os 
regulamentos sobre direitos autorais e licenciamento e 
publicação de informações. 

4) Segurança ➔ Saber os vários riscos associados com a utilização de 
tecnologia e recursos on-line e estratégias atuais para 
evitá-los, o que envolve a identificação de 
comportamentos adequados no mundo digital para 
proteger a informação, e conhecer os aspectos que 
causam dependência de tecnologias. 

5) Resolução de problemas ➔ Saber a composição dos dispositivos digitais, suas 
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potencialidades e limitações para alcançar objetivos 
pessoais; 

 
➔ Saber onde procurar ajuda para resolver problemas 

teóricos e técnicos, o que implica uma combinação 
heterogênea e bem equilibrada dos mais importantes 
conhecimentos nesta área das tecnologias digitais e não-
digitais. 

Fonte: Adaptado de ESPANHA – BOE (2015). 

 

 Contudo, é preciso considerar que as competências digitais devem ser 

entendidas como o desenvolvimento de habilidades que estão relacionadas ao 

acesso à informação, o processamento e uso da comunicação, a criação de 

conteúdo, a segurança e a resolução de problemas em qualquer contexto. 

Logo, os professores precisam cada vez aprimorar o conhecimento referente 

às tecnologias digitais, para que, de modo seguro e consciente, consigam fazer a 

inserção destas em seus planejamentos, considerando que até mesmo com o uso 

de técnicas mais simples, é possível desenvolver um trabalho de qualidade. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Esta seção pretende descrever os procedimentos metodológicos que deram 

embasamento ao processo de investigação e execução desta dissertação. Aqui, 

explicita-se todo o entendimento sobre a análise qualitativa e quantitativa que foram 

essenciais para a coleta e tratamento dos dados, bem como a caracterização da 

abordagem que se constitui em uma pesquisa-ação participante. Procurou-se 

descrever todos os envolvidos nesta pesquisa, os instrumentos de coleta de dados 

utilizados (questionários e observação participante nas oficinas), bem como os 

métodos que foram importantes para análise dos dados coletados, relacionando-os 

aos objetivos propostos para a concretização desta. 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Quanto à natureza da pesquisa, esta se classifica como avançada, descritiva 

e exploratória. Este tipo de pesquisa permite ao pesquisador maior familiaridade 

com o objeto de estudo, que por meio de buscas bibliográficas, disponibilizadas na 

internet e em livros, fortalecem a fundamentação teórica e permitem uma maior 

sustentação ao problema em estudo (TRIVIÑOS, 1987). 

Desta forma, a metodologia classifica-se como exploratória, por buscar 

exemplos na literatura que permitam entender o problema alvo desta pesquisa e 

também descritiva por se constituir em uma pesquisa-ação participante, ao 

possibilitar, a cada um dos participantes, condições de investigar sua própria prática 

de uma forma crítica e reflexiva (THIOLLENT, 2008, p. 16). 

Para satisfazer aos objetivos propostos, optou-se então por uma pesquisa 

exploratória, pois proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito (GIL, 1999), constituída por uma abordagem mista - 

quantitativa e qualitativa, que retratam as dificuldades e/ou necessidades 

enfrentadas no ambiente escolar quanto à inserção do uso das TDIC na prática 

pedagógica, resultantes de informações coletadas através dos dados quantitativos, 

como documentos, revisão de literatura, questionário e qualitativa por analisar os 

registros no diário de campo dos participantes, bem como o acompanhamento da 

dinâmica das intervenções práticas. 

 Ainda para satisfazer aos objetivos propostos, foi realizada com o método de 

Pesquisa-Ação Participativa, onde a pesquisadora realizou o planejamento das 
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oficinas com um grupo de professores, com estratégias que puderam detectar as 

reais dificuldades e necessidades quanto ao uso das TDIC no espaço escolar, 

questões estas que deram embasamento a este estudo. 

A pesquisa-ação remete à compreensão do movimento gerado em torno de 

questões essenciais para a pesquisa que se pretende desenvolver, podendo ser 

representada por uma estrutura em forma de espiral cíclica, estabelecendo o 

processo ação-reflexão-ação, conforme representa a Figura 4: 

 

 

Figura 4 - Ciclo simplificado da Pesquisa-ação 

 

 

              Fonte: Dick (2000) 3 

 

Para desenvolver uma pesquisa-ação, faz-se necessário traçar etapas a 

serem contempladas, de forma que, aquilo que se propõe pesquisar, tenha êxito. 

Assim, McKay e Marshall (2001), apresentam um esquema que retrata de forma 

simples e clara como ocorre esse tipo de levantamento, representado na figura 5, 

onde, a partir da identificação do problema, o pesquisador fará um levantamento da 

literatura em busca de teorias que embasem e deem suporte à solução do problema. 

Na terceira etapa, faz-se um planejamento das atividades que contribuirão para o 

resultado desejado, que serão implementadas na prática. Na etapa seguinte, deve-

se ocorrer um monitoramento das ações que foram implementadas, com a finalidade 

                                                
3 Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/307846258/figure/fig1/AS:403898050334722@14733082075
36/Figura-1-Ciclo-simplificado-da-Pesquisa-acao-Fonte-Dick-2000.ppm acesso em 19 jun.2018. 
 

https://www.researchgate.net/publication/307846258/figure/fig1/AS:403898050334722@1473308207536/Figura-1-Ciclo-simplificado-da-Pesquisa-acao-Fonte-Dick-2000.ppm
https://www.researchgate.net/publication/307846258/figure/fig1/AS:403898050334722@1473308207536/Figura-1-Ciclo-simplificado-da-Pesquisa-acao-Fonte-Dick-2000.ppm
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de perceber se os resultados encontrados condizem com o que se pretende 

alcançar na solução do problema. Desta forma, parte-se para uma avaliação com o 

intuito de verificar se os resultados obtidos foram ou não satisfatórios. Em caso 

negativo, a etapa sete deverá ser realizada. 

 

Figura 5 - Os passos de um projeto de Pesquisa-ação 

 

Fonte: Adaptado de McKay e Marshall (2001) 4 

 

 Assim, optou-se então pela utilização da observação participante como a 

forma mais adequada, com a finalidade de levantar os dados necessários para a 

concretização da Pesquisa-Ação, buscando oportunizar a troca de experiências 

entre os sujeitos, levando-os a produção de significados às futuras práticas docentes 

na Educação Básica Estadual (ZANELLA e CARNEIRO, 2015). 

Cabe ressaltar que o observador participante assume papel importante 

durante o processo de investigação, uma vez que este precisa se integrar ao grupo 

a ser pesquisado, envolvendo diretamente com as pessoas e com as atividades que 

serão observadas. Esta ação é definida por Correia (1999, p.31), como: 

 

                                                
4 Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/307846258/figure/fig2/AS:403898050334727@14733082079
54/Figura-2-Os-passos-de-um-projeto-de-Pesquisa-acao-Fonte-Adaptado-de-McKay-e-Marshall.png 
acesso em 19 jun.2018 
 

https://www.researchgate.net/publication/307846258/figure/fig2/AS:403898050334727@1473308207954/Figura-2-Os-passos-de-um-projeto-de-Pesquisa-acao-Fonte-Adaptado-de-McKay-e-Marshall.png
https://www.researchgate.net/publication/307846258/figure/fig2/AS:403898050334727@1473308207954/Figura-2-Os-passos-de-um-projeto-de-Pesquisa-acao-Fonte-Adaptado-de-McKay-e-Marshall.png
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A Observação Participante é realizada em contacto direto, 
frequente e prolongado do investigador, com os atores sociais, 
nos seus contextos culturais, sendo o próprio investigador 
instrumento de pesquisa. Requer a necessidade de eliminar 
deformações subjetivas para que possa haver a compreensão 
de factos e de interações entre sujeitos em observação, no seu 
contexto. É por isso desejável que o investigador possa ter 
adquirido treino nas suas habilidades e capacidades para 
utilizar a técnica.  

 

 Desta forma, o observador participante ficou atento a todos os fatos que 

ocorreram durante o seu período de observação, a fim de conseguir extrair o 

máximo possível de informações que serviram como elementos essenciais para a 

análise do objeto de estudo, que permitiram o alcance dos objetivos propostos. 

A estrutura da metodologia pode ser exemplificada na figura 06: 

 

Figura 6 - Estrutura de Classificação da Pesquisa 
 

 

Fonte: A Autora (2019) 

 

O delineamento da pesquisa, que permite alcançar os objetivos propostos, foi 

pautado em uma busca bibliográfica sobre o tema e problema detectado, bem como 

a disponibilização de um questionário online aos professores.  A metodologia deste 

estudo pautou-se em uma revisão sistemática da literatura, com o intuito de buscar 

artigos, teses e/ou dissertações que abordassem sobre a GC nas Organizações, 

Competências Digitais dos Docentes e quanto à compreensão dos professores em 

relação à formação para uso das TDIC em sala de aula, como um apoio pedagógico, 

constituindo assim, o objetivo da pesquisa exploratória. 

Para investigar o que os pesquisadores têm problematizado sobre a formação 
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dos professores quanto ao uso das TDIC em sala de aula, recorreu-se a uma 

abordagem qualitativa, que segundo Ludke e André (1986, p. 18) “é rica em dados 

descritivos, é aberta e flexível e foca a realidade de forma complexa e 

contextualizada”. Ainda, conforme Laville e Dionne (1999) nessa etapa de revisão, o 

pesquisador não pode perder de vista dois pontos importantes: 

 

[...] primeiro, a revisão da literatura refere-se ao estado da 
questão a ser investigada pelo pesquisador. Não se trata, para 
ele, de se deixar levar por suas leituras como um cata-vento ao 
vento. 
[...] 
Depois, segundo elemento que não se deve esquecer: a 
revisão da literatura não é uma caminhada pelo campo onde 
se faz um buquê com todas as flores que se encontra, é um 
percurso crítico, relacionando-se intimamente com a pergunta 
a qual se quer responder. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.112) 

 

Dessa forma, a problematização do uso das tecnologias no ambiente 

educacional foi validada a partir da coleta quantitativa que ocorreu com sessenta 

professores da Rede Estadual, por meio de um questionário com questões 

fechadas, criado no Google Forms e disponibilizado no whatsapp dos Diretores dos 

Colégios Estaduais do NRE de Maringá, para ampla divulgação ao corpo docente, 

com o intuito de identificar as dificuldades que os professores possuem em relação 

ao uso das em sala de aula, visando assim, uma análise quantitativa, cujos dados 

serão analisados por meio do Google Forms – conforme as tabulações e gráficos 

desenvolvidos pelo próprio programa. 

Para a validação dos dados qualitativos, foi proposta uma formação aos 

professores interessados, com observação da pesquisadora, distribuídas em quatro 

encontros presenciais nas dependências da Unicesumar, advindas da análise de 

conteúdo resultantes da pesquisa-ação participante, assim explicitada:  

 

[...] a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da 
objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e 
cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o 
latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do não-dito), 
retido em qualquer mensagem (BARDIN, 1977, p. 9). 

 
 

A partir da identificação das trocas de experiências entre os educadores 

quanto à inserção das TDIC no contexto escolar, realizou-se um registro dos 



52 

 

resultados obtidos por meio de um diário de campo, onde foi possível realizar uma 

análise qualitativa, utilizando a técnica de Bardin (2011), para efetivar a análise de 

conteúdo. Dessa forma, concretizou-se o intuito de planejar e aplicar uma formação 

aos professores da rede pública de ensino do Paraná, enfatizando o uso das 

tecnologias digitais em sala de aula como estratégia de disseminação do 

conhecimento.  

Mediante os dados obtidos e registrados no diário de campo, foi possível 

traçar estratégias de ensino com a participação dos educadores, representando os 

pontos principais que tiveram mais ou menos enfoque e o que mais salientaram 

como dificuldades e/ou necessidades. Tais estratégias foram advindas da 

parametrização dos dados coletados do Google Forms, quer por meio de análise 

estatística e por meio de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

Com os registros detectados no diário de campo, realizou-se uma análise do 

que foi conseguido atingir em função de satisfazer ou não a necessidade dos 

professores, as problematizações e a criação de estratégias para a utilização das 

tecnologias em sala de aula. 

Na sequência, apresentam-se as etapas necessárias para satisfazer os 

objetivos específicos desta dissertação, conforme Quadro 2: 

 
Quadro 2 -  Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados de Acordo com os Objetivos 

Específicos Propostos 

 

 

Ordem 

 

 

Objetivos específicos 

 

Metodologia 

 

Instrumento/Ação 

 

Análise 

  

1 

 

  

Identificar as dificuldades dos 

professores quanto ao uso das 

TDIC em sala de aula 

 

Quantitativo 

(questionário – 

características 

do questionário) 

 

Aplicação de 

Questionário 

aos professores 

que apresentaram 

interesse voluntário 

em participar da 

coleta de dados, 

realizada via 

Google Forms. 

 

Dados 

analisados por 

meio do Google 

Forms – 

conforme 

as tabulações e 

gráficos 

desenvolvidos 

no programa. 
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2 

 

  

Identificar trocas de 

experiências entre os 

educadores quanto à inserção 

das TDIC no contexto escolar 

   

Qualitativo 

   

Pesquisa-Ação:  

(informações 

advindas das 

experiências dos 

professores, na 

aplicação das 

oficinas). 

Análise de 

Conteúdo

 

 

  

 

  

 

 

  

3 

 

  

Construir estratégias de ensino 

com 

coparticipação/participação dos 

educadores de forma a permitir 

um melhor uso das TDIC junto 

aos alunos 

Quantitativo / 

Qualitativo   

(características 

do questionário) 

 

Questionário  

   

  

Google forms 

 

  

4 

 

  

Refinar as estratégias de 

ensino baseadas nas 

conclusões obtidas 

Qualitativo 

   

  

  

-   

   

Discussão das 

análises 

anteriores 

*Estas seções são pertencentes às descrições apresentadas por meio da revisão bibliográfica e da 
revisão sistemática, e são descritas como etapas do estudo, enquanto estruturação e 
contextualização dos temas. 
Fonte: A Autora (2019) 

3.2 Caracterização dos Sujeitos Participantes da Pesquisa 

 

 A presente pesquisa foi aplicada aos professores da Rede Estadual de 

Ensino, de diferentes disciplinas e modalidades. Tal instrumento foi disponibilizado a 

cinco colégios pertencentes à área de abrangência do Núcleo Regional de Educação 

de Maringá e os diretores compartilharam entre os grupos de whatsapp de seus 

professores, atingindo um universo de duzentos e trinta profissionais, porém 

somente sessenta e três se propuseram a responder as dezoito questões propostas. 

Contando assim, com professores do Ensino Regular - Fundamental e Médio, das 

disciplinas de Geografia, Português, Educação Física, Matemática, Inglês, História; 

professores da Educação Especial, Pedagogas e Diretor de Instituição. 

 Vale destacar que não houve um critério de seleção desses professores. A 

participação ocorreu de forma espontânea, de acordo com o interesse próprio e a 

necessidade de cada um. Portanto trata-se de uma amostra não probabilística e 

aleatória. 

O presente estudo teve a aprovação sem recomendações pelo Comitê de 

Ética, por meio do Parecer Nº. 3.228.081 (Anexo A), tendo atendido aos termos em 

conformidade com a Resolução Nº. 466/2012 do Conselho Nacional de 
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Saúde/Ministério da Saúde e sendo uma pesquisa de reconhecida importância, 

considerando-se que o uso das tecnologias na educação tem se tornado cada vez 

mais uma realidade nas escolas de todo o país, promovendo maior interação entre 

os alunos e permitindo que os mesmos possam explorar novas possibilidades de 

aprendizagem. Sendo o professor o guia nesse percurso de conhecimento torna-se 

imperativo que o mesmo tenha os conhecimentos que possam torná-lo apto a tal 

tarefa. Nesse aspecto, o referido estudo contribui justamente para dar suporte aos 

docentes que ainda não dominam as habilidades requeridas para o uso das 

tecnologias. 

3.3 Coleta dos Dados 

 

A fim de propor estratégias para formação de professores da Educação 

Básica em TDIC para educação com a coparticipação/participação colaborativa 

entre os próprios professores de forma a possibilitar um melhor compartilhamento do 

conhecimento, a coleta de dados envolveu técnicas como: (1) questionário criado no 

Google forms e disponibilizado via whatsapp (Anexo B); (2) observação dos 

participantes nas oficinas de formação e análise de material bibliográfico, conforme 

Figura 7. 

Figura 7 - Fluxograma da Coleta de Dados 

 

Fonte: A Autora (2019) 
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 A aplicação do questionário ocorreu em um período anterior ao início das 

oficinas onde por meio das respostas apresentadas, foi possível ter um diagnóstico 

do grupo, bem como suas características gerais: seus anseios, dificuldades e 

necessidades, dando, assim, um norte aos conteúdos que deveriam ser trabalhados 

nessa formação para satisfazer esses objetivos de forma satisfatória e mais prática.  

 As questões abertas visavam identificar informações pessoais de cada 

participante, tais como: o nível de atuação; tempo de profissão; idade; disciplina de 

atuação; recursos tecnológicos existentes na escola que atua; a participação em 

alguma formação sobre tecnologia e educação; a utilização de ferramentas 

tecnológicas como recurso pedagógico de apoio para as aulas, bem como a 

frequência desse uso. 

Quanto à observação da pesquisadora, a mesma aconteceu nas oficinas de 

formação, que seguiu o protocolo explicitado no quadro 03. 

 
Quadro 3 - Protocolo das Oficinas 

 

                                                1º ENCONTRO  

ATIVIDADES OBJETIVOS  

1 – Explanação da Proposta da Formação e 
Discussão do Tema 

Apresentar e Discutir conceitos referentes às 
competências digitais e compartilhamento do 
conhecimento  

2 – Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9KqeP_gDgfs (As 
novas tecnologias em sala de aula - TV Escola) 

Discutir sobre o uso das novas Tecnologias 
em sala de aula 
Reconhecer como os profissionais da 
educação abordam ou identificam a sua 
realidade em relação às novas tecnologias. 

3 – Método Brainstorming (tempestade de idéias) e 
construção de mapas mentais.    
   

   

Explorar o conceito e as percepções que os 
professores possuem quanto aos recursos 
tecnológicos e os objetos de aprendizagem, e 
a  função da tecnologia no processo 
educacional.  

4- Sugestões complementares de Vídeos 
 SUGESTÃO 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=znQND531ulM 
(Mudar paradigmas é difícil) 

    
SUGESTÃO 2:  https://www.youtube.com/watch?v=-
uqDyBR29as (Aprendendo para mudar, mudando 
para aprender) 

Identificar os novos paradigmas da educação 
e da escola;   
Refletir sobre o uso de novas tecnologias 
   

https://www.youtube.com/watch?v=9KqeP_gDgfs
https://www.youtube.com/watch?v=9KqeP_gDgfs
https://www.youtube.com/watch?v=9KqeP_gDgfs
https://www.youtube.com/watch?v=znQND531ulM
https://www.youtube.com/watch?v=znQND531ulM
https://www.youtube.com/watch?v=znQND531ulM
https://www.youtube.com/watch?v=-uqDyBR29as
https://www.youtube.com/watch?v=-uqDyBR29as
https://www.youtube.com/watch?v=-uqDyBR29as
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                                                         2º ENCONTRO 

ATIVIDADES OBJETIVOS 

Formação sobre a comunicação, a criação de vídeo e 
os processos da educação à distância  

Apresentar aos professores as técnicas de 
gravação de vídeo, tanto em estúdio quanto 
em ambientes informais. Discutir cuidados 
sobre linguagem, postura e recursos que 
podem ser utilizados para dinamizar o vídeo. 

                                                         3º ENCONTRO 

ATIVIDADES OBJETIVOS 

Objetos de Aprendizagem  Apresentar repositórios educacionais de 
forma que possa obter e utilizar objetos de 
aprendizagem para enriquecer o material 
pedagógico elaborado para explicar conteúdo 
para o aluno. 

                                                          4º ENCONTRO 

ATIVIDADES OBJETIVOS 

Apresentação das propostas dos professores 
participantes das oficinas 

Refletir  as práticas de criação e 
compartilhamento das práticas com sucesso 
ou fracasso 

Avaliação das Oficinas 
   

Registrar no Diário de Campo as trocas de 
experiências entre os educadores quanto à 
inserção das TDIC no contexto escolar 

   

 Encerramento 
   

Agradecimentos e Considerações 
sobre as Oficinas   

Fonte: A Autora (2019) 

 

A aplicação das oficinas aconteceu aos sábados, no período matutino, nas 

dependências da Unicesumar, no horário das 8h30min às 11h30min, com 

certificação de 30 horas aos professores participantes, em parceria da Educon & 

PPGCO. Vale ressaltar que esta foi uma formação pensada em um ideal de 

aprendizagem colaborativa, que interveio do enviesamento da GC como um 

procedimento que envolve pessoas, processos e tecnologia. 
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3.4 Análise dos Dados  

  

A aplicação do questionário via Google Forms possibilitou a coleta de dados 

que foram analisados na abordagem quantitativa, por meio de tratamentos 

estatísticos que demonstram as reais necessidades e dificuldades dos professores 

em relação ao uso das TDIC na educação. Já a análise qualitativa, realizada por 

meio dos registros no diário de campo (produção realizada no último encontro) que 

teve como base a análise de conteúdo (BARDIN, 2011), permitiu conhecer a opinião 

dos participantes a respeito das vantagens e desvantagens dos recursos 

tecnológicos aplicados à educação com fins pedagógicos, assim como também 

permitiu que estratégias de ensino fossem desenvolvidas a fim de auxiliar os 

professores no uso consciente das TDIC em sala de aula. 

4 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

  

Nesta seção apresentam-se os resultados advindos do processo de revisão 

sistemática da literatura e da coleta de dados, caracterizando-se em abordagem 

quantitativa quanto à aplicação do questionário e uma abordagem qualitativa quanto 

aos mapas mentais confeccionados no 1º encontro e dos registros das experiências 

dos professores na aplicação das oficinas. 

 Para a análise quantitativa foram gerados dados estatísticos advindos das 

respostas coletadas no questionário criado no Google Forms e disponibilizado aos 

professores via rede social, para colaborar com o processo de participação e de 

interação entre os professores interessados em discutir e refletir sobre as TDIC. 

  A análise qualitativa foi realizada a partir dos registros realizados na 

construção da prática do Método Brainstorming, onde os participantes construíram 

os mapas mentais em grupos, destacando as percepções relacionadas com a 

problemática: Como eu me sinto frente às tecnologias?, e puderam utilizar termos 

relacionados à tecnologia para a escola, suas funções, caracterizações, 

possibilidades, dificuldades e/ou complexidades Houve também a análise com as 

descrições apresentadas no último encontro formativo, onde foram descritas as 

impressões da visão que eles tinham no 1º encontro e o que mudou até o 4º 

encontro. 
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4.1 Revisão Sistemática de Literatura   

 

Como parte integrante da revisão sistemática, realizou-se uma busca por 

artigos, teses e dissertações em bases de dados nacionais e internacionais, visando 

compreender como tem sido a formação dos professores quanto ao uso das 

tecnologias digitais, como recursos pedagógicos. 

Assim, foram traçadas estratégias de busca, consolidando desta forma, um 

protocolo de revisão sistemática, descrito abaixo: 

Objetivo: analisar as publicações existentes que abordem a temática deste 

estudo. 

Medição: total de trabalhos encontrados. 

População: artigos, teses e/ou dissertações publicados em periódicos 

nacionais e internacionais. 

Período da publicação: 2005 a 2018. 

Palavras-chave: education and digital technology; teacher training; 

classroom; educação e tecnologia digital, formação de professores, sala de aula. 

Bases de dados utilizadas para busca: Emerald Insight, Web of Science, 

Scopus, Periódicos Capes, Scielo. 

Campos de busca: ‘Emerald Insight: abstract, keywords’; Web of Science: 

title, abstract, keywords; Scopus: title, abstract, keywords; Periódicos Capes: 

palavras-chave, título, assunto’; ‘Scielo: todos os índices’;  

Filtros de busca: os termos foram pesquisados em Língua Portuguesa nas 

bases de dados nacionais e em Língua Inglesa nas bases de dados internacionais. 

Os termos utilizados foram: 

- Education AND digital technology AND teacher training AND 

classroom; 

- Formação de professores AND tecnologia digital; 

- Educação e tecnologia digital, formação de professores, sala de aula. 

 

Por se tratar de uma revisão sistemática de literatura, foram estabelecidos 

alguns critérios de inclusão e exclusão para o refinamento das buscas (sintetizados 

no Quadro 4). Para a inclusão, estabeleceu-se que seriam estudos sobre a formação 

de professores da Educação Básica sobre o uso das tecnologias digitais em sala de 

aula, e ser publicado em Língua Portuguesa. Os critérios de exclusão estabelecidos 
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foram Publicações fora da língua portuguesa, inglesa e espanhola; formação para 

professores de Ensino Superior. 

 

        Quadro 4 -  Critérios de Inclusão e Exclusão de trabalhos 
 

 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

Teses, Dissertações e Artigos no Portal 
da CAPES 

Publicações fora da língua portuguesa, inglesa e 
espanhola  

Formação para professores da Educação 
Básica sobre o uso das tecnologias 
digitais em sala de aula 

Formação para professores de Ensino Superior 

Publicações em Língua Portuguesa, 
Inglesa e Espanhola 

Anteriores a 2005 

              Fonte: A autora (2019) 
 

Procedimentos para a seleção dos estudos: os artigos encontrados passaram 

pelas seguintes fases para inclusão ou exclusão: leitura de título, resumo e palavras-

chave; leitura da metodologia de cada artigo aprovado na primeira triagem e leitura 

na íntegra dos artigos selecionados. 

Critérios analisados nos trabalhos encontrados: foram analisados diversos 

pontos nos artigos selecionados como ‘Palavras-chave’; ‘Ano de publicação’; ‘Título 

do periódico/evento’; ‘Objetivos’; “Problema da pesquisa”; ‘Método de pesquisa’; 

‘Resultados’. 

4.1.1 Execução da seleção e resultados encontrados 

 

A partir dos critérios estabelecidos e das palavras-chave foram encontrados 

177 (cento e setenta e sete) publicações na Plataforma CAPES - conforme 

apresentado na Figura 8:        
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Figura 8 -  Print Screen da Plataforma CAPES 

 

 

            Fonte: A autora (2018) 
 

Preliminarmente, foram analisados todos os títulos e resumos. Desta análise, 

verificou-se que 153 (cento e cinquenta e três) literaturas não atendiam na íntegra o 

foco desta pesquisa e foram descartadas. Assim, somente 24 pesquisadores 

abordaram a totalidade das palavras-chave que dão embasamento a esse estudo. 

Foram selecionados os trabalhos que mais se aproximaram da temática proposta, 

de forma a analisar qual a contribuição de cada um em relação à formação dos 

professores para o uso das tecnologias em sala de aula, como meios auxiliares na 

disseminação do conhecimento, sendo possível identificar uma lacuna quanto ao 

tema no sentido de perceber a defasagem existente quanto à falta de preparo dos 

educadores para uso pedagógico dos recursos tecnológicos disponíveis nas 

escolas. Foram revisadas as dissertações, teses e artigos encontrados, conforme 

Apêndice A. 

Dos 24 trabalhos selecionados para análise, 4% foram publicados em 2005, 

0% de 2006 a 2010, 4% em 2011, 8% em 2012, 16% em 2013, 0% em 2014, 16% 

em 2015, 29% em 2016, 16% em 2017 e 4% em 2018, conforme Tabela 1:  
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           Tabela 1 -  Distribuição dos estudos investigados por ano de publicação 

 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE PORCENTAGEM 

2005 1 4% 

2006 0 0% 

2007 0 0% 

2008 0 0% 

2009 0 0% 

2010 0 0% 

2011 1 4% 

2012 2 8% 

2013 4 16% 

2014 0 0% 

2015 4 16% 

2016 7 29% 

2017 4 16% 

2018 1 4% 

TOTAL 24 100% 

                     Fonte: A autora (2018) 

 

 Os dados acima revelam uma evolução cronológica da temática somente a 

partir de 2011 até 2013, visto que de 2006 a 2010 não foi encontrada nenhuma 

publicação que retratasse o tema proposto. Em 2015, o índice voltou a crescer, 

atingindo seu auge em 2016, quando os pesquisadores demonstraram mais 

interesse em retratar a importância da formação dos professores para o uso das 

tecnologias digitais em sala de aula, porém houve um decréscimo entre 2017 e 

2018. 

 Em relação aos tipos de trabalhos selecionados e analisados, ressalta-se que 

dos 24 pesquisadores, 01 elaborou uma Tese de Doutorado, 08 são Dissertações de 

Mestrado e 15 são artigos publicados em periódicos, conforme Tabela 2: 
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Tabela 2 - Tipos de trabalhos publicados 

 

TIPOS DE TRABALHOS REVISADOS QUANTIDADE 

TESES 1 

DISSERTAÇÕES 8 

ARTIGOS 15 

TOTAL 24 

Fonte: A autora (2018) 

 

 Quanto à finalidade dos estudos, os trabalhos foram categorizados em três 

grupos: (1) Formação dos Professores para Uso das Tecnologias como Ferramentas 

de Ensino; (2) Tecnologias Digitais na Sala de aula e (3) Educação e Tecnologia. Na 

categoria (1) é possível constatar que há uma deficiência no preparo dos docentes 

para estarem fazendo uso de forma pedagógica, uma vez que muitos não 

receberam nenhuma formação específica a esse fim. Quanto à categoria (2), 

percebe-se que o uso das TDIC possibilita a consulta, pesquisa e produção de 

informações, além de viabilizar a comunicação e interação entre os sujeitos. Já na 

categoria (3), evidencia-se que os avanços conseguidos servem de incentivo para 

repensar a implementação da utilização das tecnologias digitais na educação 

enquanto ferramentas de ensino e aprendizagem. 

 
Tabela 3 -  Finalidade dos Estudos Realizados 

 

FINALIDADE DOS ESTUDOS QUANTIDADE 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA USO 
DAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DE 
ENSINO 

7 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SALA DE AULA 14 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 3 

TOTAL 24 

 Fonte: Autora (2018) 

 
A Tabela 3 vem consolidar e reafirmar o pensamento de que, muito se fala na 

inserção das TDIC no espaço escolar, porém pouco foi oferecido aos professores, 

no sentido de uma formação que pudesse mostrar, na prática, como utilizar tais 

recursos com uma visão pedagógica que sirva de estratégia para disseminação do 

conhecimento, reforçando assim, o que se propõe com este estudo. 

Em relação às buscas realizadas nas bases internacionais, foi encontrado um 

total de 96 trabalhos, conforme tabela 4: 
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Tabela 4 - Bases e Termos Consultados 
 
 

Termos Consultados                 Web of Science      Scopus       Emerald 

education AND digital technology AND      84                     9                 3 

teacher training AND classroom  

      TOTAL                                                                    96 

Fonte: Autora (2018) 

 

Após a primeira análise dos artigos – título, resumo e palavras-chave – foram 

desconsideradas 91 publicações. A leitura da metodologia dos artigos 

remanescentes resultou em cinco que possuem maior aproximação ao que se 

pretende neste estudo, apresentados no Quadro 5. 

 
Quadro 5 -  Artigos selecionados para serem discutidos na Revisão Sistemática 

 
 

AUTORES  TÍTULO DO ARTIGO ANO 
 DE  

PUBLICAÇÃO 

BASE 
ENCONTRADA 

Ana García-Valcárcel, 
Verónica Basilotta y 
Camino López 
Salamanca 

Las TIC en el aprendizaje colaborativo 
en el aula de Primaria y Secundaria 

2014 SCOPUS 

Micheal M. van Wyk Economics student teachers’ 
views on the usefulness of a 
flipped classroom pedagogical 
approach for an open distance 
eLearning environment 

2018 EMERALD 

Dincer, S (Dincer, 
Serkan) 

Are preservice teachers really literate 
enough to integrate technology in their 
classroom practice? Determining the 
technology literacy level of preservice 
teachers 

2018 WEB OF 
SCIENCE 

Escudero, JM; Martinez-
Dominguez, B; Nieto, 
JM  

ICT in continuing teacher training in the 
Spanish context 

2018 WEB OF 
SCIENCE 

Song, MJ (Song, Min 
Jeong) 

Learning to teach 3D printing in schools: 
how do teachers in Korea prepare to 
integrate 3D printing technology into 
classrooms? 

2018 WEB OF 
SCIENCE 

Fonte: Autora (2018) 

  

Dentre os cinco artigos analisados, observa-se que no ano de 2018 houve 
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quatro publicações internacionais que se aproximam da temática apresentada neste 

estudo, ficando evidente a necessidade de formar professores para uso das 

tecnologias digitais, voltadas à questão pedagógica. 

Quanto aos objetivos dos trabalhos analisados na revisão sistemática, 

observa-se no quadro 6 o que os autores buscaram em suas publicações. 

 

Quadro 6 - Objetivos dos trabalhos analisados na revisão sistemática 
 
 

AUTORES OBJETIVOS 

Ana García-Valcárcel, Verónica Basilotta y Camino 
López Salamanca 

Analisar dados referentes a contribuições de 

TIC para processos de trabalho colaborativo 

em sala de aula, a partir do ponto de vista de 

professores em escolas credenciadas com um 

alto nível de TIC pelo Governo Regional de 

Castela e Leão 

Micheal M. van Wyk Explorar em que medida um projeto de 

pedagogia de sala de aula invertida (FCP) 

como uma ferramenta pedagógica digital 

aumenta a aprendizagem de professores em 

educação econômica a uma distância aberta 

Dincer, S (Dincer, Serkan) Determinar conhecimentos, habilidades e 
atitudes sobre o uso de tecnologia de 
professores da preservice 

Escudero, JM; Martinez-Dominguez, B; Nieto, JM  Estudar e avaliar as TIC nas políticas oficiais 
de formação, o modelo docente subjacente e 
o grau em que as escolas e a administração 
promovem projetos reflexivos e colegiais e 
renovação pedagógica sustentada 

Song, MJ (Song, Min Jeong) Relatar os atuais desafios e oportunidades da 
educação em impressão 3D na Coreia e 
identifica a gama de conhecimentos 
necessários para que os professores integrem 
a tecnologia de impressão 3D nas salas de 
aula de maneira significativa 

Fonte: Autora (2018) 

  

O Quadro 07 apresenta as palavras-chave dos artigos analisados. Os termos 

relacionados a “teacher” ou “education” foram comuns a todos os artigos. Outras 

palavras-chave utilizadas pelos autores foram: “aprendizaje virtual”, “formación de 

profesorado”, “flipped Classroom”, “professional digital competence”, “ICT literacy” e 

“education technology”. 
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Quadro 7 -  Palavras-chave Pesquisadas 
 

AUTORES PALAVRAS-CHAVE 

Ana García-Valcárcel, Verónica Basilotta y Camino 
López Salamanca 

Metodología didáctica, integración curricular, 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje virtual, 
formación de profesorado, 
práctica docente. 

Micheal M. van Wyk Economics education, Flipped classroom 
pedagogy, 
Flipped Classroom Pedagogy Questionnaire, 
Open distance learning environments, 
Self-directed learning theory, Technology-
integrated teaching strategy 

Dincer, S (Dincer, Serkan) pedagogical content knowledge; professional 
digital competence; of-the-literature; student-
teachers; ict literacy; education; beliefs; 
barriers; tool; framework 

Escudero, JM; Martinez-Dominguez, B; Nieto, JM  curriculum integration; ICT; digital 
competencies; teaching; schools; continuing 
teacher education; teacher learning; 
compulsory education 

Song, MJ (Song, Min Jeong) Teacher education; 3DP education; 3DP 
curriculum; TPACK; educational technology 

Fonte: Autora (2018) 

 
Quanto ao método de pesquisa, observa-se que no quadro 08, os autores têm 

utilizado a abordagem qualitativa como forma de analisar os dados obtidos por 

instrumentos diversos, sejam estes por meio de pesquisas de campo, testes, 

entrevistas, análise documental e observações em sala de aula. 

Quadro 8 -  Método de Pesquisa 
 

AUTORES MÉTODO DE PESQUISA 

Ana García-Valcárcel, Verónica Basilotta y Camino 
López Salamanca 

abordagem qualitativa por meio de análise de 
dados realizados por entrevistas 

Micheal M. van Wyk estudo exploratório utilizou uma abordagem 
quantitativa e pesquisa online  

Dincer, S (Dincer, Serkan) abordagem qualitativa obtida a partir dos testes  

Escudero, JM; Martinez-Dominguez, B; Nieto, JM  A abordagem metodológica adotada é 
quanti/quali, pois é interpretativa e inclui 
estudos de campo e de caso com instrumentos 
combinados: questionários, análise documental, 
entrevistas e observações em sala de aula. 

Song, MJ (Song, Min Jeong) A abordagem metodológica adotada é 
quanti/quali 

Fonte: Autora (2018) 
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 Em relação aos resultados obtidos, Micheal e Wyk (2018) ressaltam em seu 

artigo que os professores perceberam que a funcionalidade da experiência FCP 

(sala de aula invertida) como uma estratégia on-line foi útil e eficaz para a sua 

aprendizagem, melhorando o desempenho acadêmico e percepções de estudantes. 

 As autoras Ana, Verónica e Camino (2014) destacam que os resultados 

indicaram que os professores acham que as TIC têm um grande potencial para 

melhorar a colaboração nas atividades entre os estudantes e para o 

desenvolvimento de competências genéricas de grande relevância, embora também 

estejam cientes das dificuldades que tanto estudantes como professores enfrentam 

na prática educacional. 

 Os resultados apontados por Dincer (2018) revelaram que os professores 

tinham um baixo nível de conhecimento tecnológico em termos de conhecimento e 

habilidades. Revelaram também que não foi encontrada nenhuma relação entre as 

pontuações e a atitude do teste de conhecimento / habilidade, de modo que os 

professores não puderam descrever corretamente seu nível de alfabetização 

tecnológica. Como os resultados obtidos a partir de escala com base nas alegações 

dos participantes e aqueles obtidos a partir dos testes foram muito contraditórios, 

afirma-se que causaria resultados incorretos e interpretações. O fato de os docentes 

não fazerem cursos relacionados à tecnologia em seus programas de formação ou 

terem tido cursos com conteúdo insuficiente foi considerado uma das principais 

razões para esse baixo nível. Portanto, os cursos sobre alfabetização tecnológica 

devem ser suficientemente ministrados na formação de professores. 

 O artigo publicado por Escudero, Martinez e Nieto (2018) revela que há 

conclusões díspares, muitas delas críticas da relação entre as TIC e os conteúdos, 

as metodologias, o processo de ensino-aprendizagem, bem como o seu impacto nos 

processos de ensino-aprendizagem e nos alunos. As propostas bem fundamentadas 

propõem uma melhoria na formação contínua, concentrando-se na integração 

educacional das TIC, uma profunda reconstrução do currículo e da renovação 

pedagógica, e a criação de condições e apoio que fomentem a colaboração de 

professores em projetos escolares. Também exige políticas públicas e sistêmicas 

que sejam coerentes e comprometidas com a integração justa e equitativa das 

competências digitais na educação. 

 No artigo publicado por Song (2018), o autor destaca que os professores em 

serviço não têm alfabetização digital e a confiança necessária para ensinar essa 
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tecnologia emergente. As descobertas de entrevistas com 10 educadores e a 

observação participante no workshop de treinamento em impressão 3D para 

docentes em formação, revelaram que o conhecimento tecnológico é 

excessivamente enfatizado no currículo de treinamento de professores de impressão 

3D. Assim, muitos deles desenvolvem seu conhecimento de conteúdo e 

conhecimento pedagógico, trocando ideias com outros professores on-line e 

executando cursos baseados em projetos com abordagens de sala de aula invertida.  

Neste sentido nota-se que a maioria dos artigos apresenta informações 

referentes às dificuldades encontradas pelos professores quanto ao uso e domínio 

das tecnologias voltadas à educação. Visto que os mesmos não estão alfabetizados 

digitalmente e que nesta nova era, faz-se necessário incluir no currículo, práticas 

voltadas aos recursos presentes na escola que favoreçam a aprendizagem dos 

alunos. 

Na revisão sistemática para a realização desta dissertação, observou-se que 

no artigo de Souza (2016), cujo objetivo foi o de construir uma proposta de formação 

para uso das TIC na ação docente a partir do estudo das necessidades formativas 

dos envolvidos, houve uma propositiva referente à melhoria na formação contínua 

dos docentes, que concentre na integração educacional das TIC e que haja uma 

reformulação curricular e pedagógica, criando condições para a efetivação do 

trabalho do professor, além de se instaurar políticas públicas que possam ir ao 

encontro das reais necessidades de se adquirir competências digitais satisfatórias 

para utilização de equipamentos tecnológicos com mais segurança. Os resultados 

apontaram que um dos pressupostos para o uso das TIC no ensino é a participação 

ativa do professor na elaboração de seu próprio material a partir da reflexão teórica 

conjunta de seu contexto de atuação, levando-o ao entendimento da necessidade de 

aproximação dos conteúdos a serem ensinados do cotidiano dos alunos. 

4.2. Análise Quantitativa 

 

O questionário aplicado possibilitou traçar um perfil dos professores que se 

dispuseram a participar das oficinas de formação, auxiliando, desta forma, na 

elaboração de atividades a serem desenvolvidas em cada um dos encontros 

realizados, 

Os resultados coletados/tabulados foram apresentados na forma de gráficos 
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para uma melhor visualização e análise. As respostas dos formulários foram geradas 

pelo próprio Google Forms. 

 

Gráfico 1 -  Faixa Etária dos Professores 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

 

Em análise da questão 1 - que reflete a faixa etária dos professores-, 

observou-se os 62 respondentes possuem idade entre 23 e 63 anos e que, 9,7% 

enquadra-se na faixa dos 52 anos de idade, o que sugere que muitos ainda estão 

em busca de aprendizagem quanto à inserção dos recursos tecnológicos na sala de 

aula. 

Gráfico 2 - Tempo de Profissão 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora ( 2018) 
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Quanto ao tempo de profissão, dos 63 respondentes, observou-se que 11,1% 

dos professores possuem especificamente 23 anos de trabalho em sala de aula; 

9,5% contam com 20 anos e 4,8% com 22 anos. Isso demonstra que, apesar de 

muitos estarem com um tempo avançado ainda buscam por formação quanto às 

novas tecnologias que estão presentes na atualidade, por entenderem que se faz 

necessário acompanhar essa geração de alunos do século XXI. 

 

Gráfico 3 -  Disciplina de Atuação 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

 
Gráfico 4 -  Nível de Atuação 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

 

Observa-se que os professores respondentes atuam em diversas 

modalidades, porém 54% concentram-se no Ensino Fundamental Anos Finais e 
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28,6% atuam no Ensino Médio. Cabe ressaltar que os professores que 

desempenham suas atividades nas Salas de Recursos Multifuncionais, Educação de 

Jovens e Adultos e Cursos Técnicos também foram contemplados neste 

questionário, por acreditarem que há uma necessidade de aderir às tecnologias 

digitais em suas metodologias. 

 

Gráfico 5 - Recursos Tecnológicos Existentes na Escola de Atuação 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

 

A partir do gráfico 5 é possível perceber que 87,3% das Escolas possuem 

Laboratório de Informática; um total de 76,2% possui Data Show; 96.8% possuem a 

TV Pendrive; Para a Lousa Digital temos um total de 11,1%; Notebook teve um 

percentual de 61,9% e o tablet 23,8% e a mídia para pendrive obteve 1,6%. Desta 

forma, vale ressaltar que as instituições públicas possuem recursos tecnológicos 

diversificados que poderão auxiliar o trabalho dos professores, mas cabe destacar 

que 1,6% dos respondentes sinalizaram que esses equipamentos nem sempre 

funcionam corretamente. 
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Gráfico 6 -  Participação em Cursos de Formação sobre Tecnologia e Educação 
 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

  

No gráfico 6 é possível constatar que 55,6% dos professores respondentes já 

participaram de alguma formação sobre tecnologia e educação, enquanto 44,4% 

disseram não ter participado. Observando pelo total geral das respostas, pode-se 

considerar um número elevado destes que não tiveram nenhuma formação sobre o 

tema proposto nesta pesquisa. 

 

Gráfico 7 -  Ano que participou da Formação sobre Tecnologia e Educação 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 
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Pode-se observar que o ano com maior percentual de participação em curso 

de formação tecnológica foi em 2017, com um total 33% dos professores 

respondentes. Isso nos mostra que nos anos de 2018 e 2019 não houve nenhuma 

oferta de cursos nesta área ou os mesmos não se interessaram em participar. 

 

Gráfico 8 - Carga Horária das Formações 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

  

A carga horária dos cursos de formação é bem variável, começando por 20 

horas, onde um total de 8,8% dos respondentes participou e o máximo de 390 horas, 

que 2,9% participamos. Percebe-se que o maior número de participantes se 

enquadra na carga de 40 horas com um percentual de 23,5%. 
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Gráfico 9 - Utilização de Ferramentas Tecnológicas como Apoio nas Aulas 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

  

O gráfico 9 tem mostrado que 96,8% dos professores já utilizaram 

ferramentas tecnológicas como recurso pedagógico de apoio durante as suas aulas, 

enquanto 3,2% ainda não fizeram uso. O percentual elevado aponta-se como um 

dado relevante, pois ressalta que os professores têm buscado, de alguma forma, 

inserir os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas no planejamento de suas 

aulas. 

 

Gráfico 10 - Frequência de Uso dos Recursos Tecnológicos em Sala de Aula 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 



74 

 

As respostas apresentadas quanto à frequência de uso dos recursos 

tecnológicos em sala de aula aferiram que 24,6% dos respondentes fazem uso por 

mais de duas vezes ao mês, enquanto 23% responderam que raramente utilizam; 

19,7% apontaram fazer uso por pelo menos duas vezes ao mês. Há ainda uma 

parcela correspondente a 9,8% que uma vez por semana procura estar integrando 

novas tecnologias ao planejamento de ensino. 

 

Gráfico 11 - Utilização Ocorrida após uma Formação 
 

 

Fonte: Extraído do Google Forms elaborado pela Autora (2018) 

  

Este último gráfico retrata que, 76,2% dos respondentes afirmaram que o uso 

dos recursos tecnológicos em suas aulas não ocorreu após terem recebido algum 

tipo de formação específica, enquanto que somente 23,8% apontaram que o uso foi 

após receberem uma formação. Isso mostra que os profissionais da educação têm 

buscado, por conta própria, conhecimentos que os auxiliem nesse processo de 

integração midiática ao currículo, de forma a se aproximarem, cada vez, da 

realidade em que os alunos se encontram, procurando assim, dinamizar suas aulas 

com metodologias mais diferenciadas. 
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4.3  Análise dos Resultados Qualitativos 

 

 Com o intuito de satisfazer o objetivo 2: identificar trocas de experiências 

entre os educadores quanto à inserção das TDIC no contexto escolar, bem como 

construir estratégias de ensino com coparticipação/ participação dos educadores de 

forma a permitir um melhor uso destas junto aos seus alunos (objetivo específico 3), 

foram realizadas oficinas pedagógicas desenvolvidas em quatro encontros, nas 

dependências do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar), voltadas ao uso 

das novas tecnologias em sala de aula, para um total de 20 professores da Rede 

Estadual de Ensino do Paraná, sendo estes da Educação Básica e também da 

Educação Especial, pertencentes ao Núcleo Regional de Maringá. Vale ressaltar que 

de sessenta e três professores que responderam ao questionário, somente vinte 

puderam participar da formação, devido à disponibilidade aos sábados pela manhã. 

Destaca-se ainda que a definição de quatro encontros deveu-se ao fato do tempo 

hábil para emissão dos certificados, para que os mesmos pudessem ter validade na 

elevação de nível junto ao Núcleo Regional de Educação. 

 Devido aos motivos de vinculação profissional e das responsabilidades para 

com a escola, houve a necessidade de possibilitar a três professores faltar em 1 dos 

encontros, para desta forma, não serem desrespeitados aos compromissos com seu 

local de trabalho: a escola. Para compensar essa falta foram disponibilizados 

materiais complementares de estudo, como leituras de artigos e vídeos vinculados 

ao tema abordado na oficina, ampliando o acesso a informações e conhecimentos 

teórico acerca de cada tema abordado em cada encontro. Assim, com essa 

flexibilização, no último encontro, apenas 15 professores compareceram. 

 Cada oficina pedagógica seguiu um protocolo, conforme apresentado no 

Quadro 3: Protocolo das Oficinas anteriormente já citado. 

 

4.3.1 Análise das Oficinas Pedagógicas 

 

 A análise referente à aplicação das oficinas pedagógicas foi realizada por 

meio de observação da pesquisadora e análise qualitativa advindas das 

experiências, produções de materiais, percepções e considerações dos professores, 
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no decorrer dos encontros. Na sequência, apresentam-se os resultados das análises 

feitas por meio da observação participante. 

 

 Oficina 1. Reconhecendo os recursos tecnológicos na escola 

 

Na primeira oficina, houve uma instrutora convidada pela pesquisadora e 

compareceram vinte participantes e o processo de observação foi iniciado por meio 

da apresentação de um vídeo “As novas tecnologias em sala de aula - TV Escola” 5 

que tinha como foco a temática sobre as novas tecnologias e o reconhecimento do 

processo de inserção da tecnologia no contexto educacional, possibilitando uma 

discussão entre os participantes, levando-os a refletir sobre a prática em sala de 

aula, bem como uma mudança de paradigmas quanto ao uso das novas tecnologias, 

a fim de aproximarem da realidade dos alunos do século XXI.  

Neste momento foi possível observar que os participantes reconhecem a 

importância da tecnologia como forma de auxiliar o trabalho pedagógico em prol da 

aprendizagem dos alunos. Foram destacadas algumas das dificuldades encontradas 

no dia-a-dia que acabam por frustrar todo o desenvolvimento de uma aula 

satisfatória, uma vez que os recursos tecnológicos existentes não funcionam 

corretamente ou quando estão funcionando, precisam de uma demanda de outros 

recursos que complementam a usabilidade como uma extensão, adaptadores, ou 

um controle de televisão que não está no lugar adequado. Alguns participantes 

destacaram a questão da complexidade de acesso a recursos tecnológicos, como o 

fato de alguns materiais não ficarem em local acessível a todos, ficando restritos na 

sala da direção ou em outro setor que necessita de alguém para entregar, abrir, ou 

autorizar o uso. Houve também a apresentação da situação de não haver um 

profissional para auxiliar no laboratório de informática ou na montagem de aparelhos 

como o data show ou computadores, ou ainda, havendo um profissional existem 

casos em que a barreira da comunicação impede o processo de uso ou o interesse e 

a motivação do uso dos recursos que a escola possui.   

Todos esses apontamentos que podem ser reconhecidos como barreiras ou 

impedimentos estão agregados às situações vinculadas a estrutura e arquitetura do 

espaço físico da escola, principalmente a questão da infraestrutura relacionada à 

                                                
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9KqeP_gDgfs. Acesso em: 11 mai.2019. 
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capacidade de energia elétrica insuficiente e também da logística que envolve o 

deslocamento dos aparelhos de sala em sala. 

De acordo com os participantes da oficina, essas dificuldades destacadas 

acabam por desmotivá-los, pois os mesmos estão em busca de aperfeiçoamento, de 

mudanças em suas práticas de sala de aula e o ambiente escolar acaba por 

desfavorecer, visto que quando encontram os recursos necessários para aplicar o 

que prepararam, o tempo da aula já se esgotou e, como destacou uma das 

participantes, a preferência pelo quadro e o giz acaba sendo o recurso mais viável, 

entendendo que esses objetos também são tecnológicos e pedagógicos.  

Em meio às trocas e as considerações dos participantes notou-se a narrativa 

de que essas dificuldades têm levado muitos professores a adquirirem seus 

equipamentos com financiamento próprio, a fim de se evitar tais transtornos e 

ganhar mais tempo com o desenvolvimento do conteúdo ou com atividades que 

estejam planejadas com o uso de recursos tecnológicos. 

Outra questão pontuada foi a de que os alunos desta geração têm acesso ou 

possuem recursos tecnológicos bem avançados que os da escola, ou ainda tem 

acesso por meio da internet a dispositivos, softwares ou aplicativos desconhecidos 

pelos professores. Essa situação causa a identificação, por parte dos alunos de que 

os recursos da escola estão muito defasados, sendo este um dos motivos que levam 

os professores irem em busca de se atualizar, de inovar, para que consigam se 

aproximar desta realidade. O professor precisa aliar o técnico com o pedagógico, 

isto porque muitos não dominam a forma correta de instalação dos equipamentos e 

nem sempre há alguém com essa competência para auxiliá-lo.  

As questões observadas, por meio da participação dos presentes, 

consolidaram que o profissional da educação precisa ter compreensão, domínio e 

habilidades para com os recursos tecnológicos no espaço escolar, desde ao fato de 

ligar os aparelhos quanto ao uso de softwares.  

Devido ao fato de que estes professores deverão mediar a aprendizagem dos 

alunos por meio da tecnologia, torna-se importante que o profissional da educação 

tenha segurança, entendimento e competências para exigir do aluno um 

desempenho acadêmico de maior qualidade. 

Diante de todas essas problemáticas levantadas, os participantes foram 

provocados a uma reflexão sobre o reconhecimento de outras ações existentes, 

para que o trabalho não recaia ao fracasso e à desmotivação.  
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Assim, é preciso pensar em uma maneira que não necessariamente exija a 

dependência de um aporte, uma vez que não se pode falar em tecnologia digital sem 

pensar em internet e computadores que permitam uma comunicação em rede, mas 

pensar em outras possibilidades offlines que façam o trabalho acontecer. 

Após esta discussão provocada, a observação centrou-se na aplicação da 

prática do Brainstorming, que é uma tempestade de ideias, mediada pela instrutora. 

A sala foi dividida em 3 grupos, de forma a possibilitar um maior entrosamento entre 

os participantes. A questão levantada para a construção de ideias de forma 

individual foi a partir da seguinte problematização: Como eu me sinto frente às 

tecnologias?. Os participantes puderam utilizar termos relacionados à tecnologia 

para a escola, suas funções, caracterizações, possibilidades, dificuldades e/ou 

complexidades. 

Com a elaboração de suas ideias individuais passou-se a criação de uma 

concepção única do grupo, através da proposta de agregar através do 

compartilhamento de informações, causando um processo de troca no grupo e 

assim valorizando tudo o que foi escrito, sem descartar nenhuma das ideias. 

Quando todos terminaram de expor o porquê dos termos apresentados, cada grupo 

organizou os post its na cartolina, de forma que pudessem explicar como o grupo 

entende o uso de tecnologias na escola.  

 

Figura 09 - Profissionais da Educação registrando suas ideias (Grupo 1) 

 

 

         Fonte: A autora (2019) 
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Figura 10 -  Profissionais da Educação registrando suas ideias (Grupo 2) 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

Figura 11 - Profissionais da Educação registrando suas ideias (Grupo 3) 
 

 

Fonte: A autora (2019) 
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O primeiro grupo destacou que houve ideias propositivas, positivas e outras 

que denunciavam o incômodo de todos frente às tecnologias, como: a angústia, a 

insegurança, a preocupação, o desespero e o analfabetismo tecnológico, sendo 

estas em menor quantidade. Além destas, outras sensações foram ressaltadas 

como a esperança, a responsabilidade, a infraestrutura tecnológica, o desafio, e com 

a clareza de que ainda são aprendizes nesse processo de inserção dos recursos 

tecnológicos digitais na sala de aula, porém se sentem amparados como parte 

integrante deste movimento.  

A criatividade também foi reconhecida como um processo importante e um 

fator que deve ser estimulado, assim como a ampliação de informações que existem 

na atualidade. Isto porque além dos livros há outros meios para se buscar 

informações e conhecimento, enfatizando, assim, na própria percepção do grupo a 

importância do professor se reconhecer como um pesquisador. Outra situação 

destacada é em relação ao futuro para a EaD e o domínio básico que é preciso ter 

para utilizar os recursos existentes no ambiente escolar, uma vez que estamos na 

era da inovação e a tecnologia é um instrumento facilitador que ajuda a organizar o 

discurso. Bem como é um instrumento mediador de conhecimento, já que o 

professor precisa fazer essa mediação, pois a tecnologia está para ser usada de 

forma coerente e crítica, bem como servir de suporte ao trabalho docente. 

 

Figura 12 - Organização da sequência de ideias do Grupo 1 

 

 

Fonte: A autora (2019) 
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O segundo grupo ressaltou a questão de se perceberem como aprendizes 

nesse processo e que estão se arriscando no uso das tecnologias, por isso a 

necessidade de estarem em constante aprendizado relacionado a este tema. Foi 

citada a questão da insegurança, onde muitos se sentem limitados em desenvolver 

alguma atividade e não obter êxito. Destacou-se ainda a questão referente ao 

avanço, pois as tecnologias estão presentes na escola e não tem como não levá-las 

para a sala de aula como um auxílio para a prática docente, servindo como uma 

possibilidade de complementação de conteúdo e que auxilia a despertar o interesse 

dos alunos.  

Outro fator indicado pelos professores deste grupo refere-se aos 

equipamentos estarem disponíveis para uso, mas não estarem funcionais, pois de 

nada adianta preparar todo um material diferenciado e específico para ao uso de um 

equipamento ou um recurso e chegar no momento de usar, notar-se que o mesmo 

não está funcional ou com mau funcionamento, como uma TV ou o laboratório de 

informática sem acesso a rede, ou o data-show com a lâmpada queimada. Foi 

destacada a questão de que também precisa haver uma mudança de paradigma por 

parte de quem constrói a escola pública, prevendo a necessidade de aporte técnico 

e equipamentos bem organizados, que não compete ao professor ter que comprar o 

que é necessário para seu uso e sim, ter todos os aparatos ao seu dispor ou pelo 

menos o mínimo necessário. 

 

Figura 13 - Organização da sequência de ideias do Grupo 2 

 

 

Fonte: A autora (2019) 
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O terceiro grupo começou destacando as dificuldades encontradas e em 

seguida os pontos positivos. Como exemplos de dificuldades foram citados: o mau 

funcionamento dos recursos tecnológicos, que vai desde os equipamentos obsoletos 

e sem manutenção adequada até a parte de infraestrutura, como não ter rede de 

acesso à internet em sala de aula. 

Essas dificuldades, de acordo com os professores pertencentes a esse grupo, 

acabam por desestimular o professor, levando-os até mesmo às situações de pânico 

por não conseguirem ter sucesso em suas aulas, ou se sentirem constrangidos por 

não conseguirem utilizar dos recursos em frente aos alunos, o que agrava ainda 

mais estar em um laboratório com trinta alunos e os computadores não funcionarem 

em sua totalidade. O grupo acabou destacando o desafio e a fragilidade perante 

essa realidade como uma evidência da necessidade de esforço contínuo e 

problemas de comunicação, organização e infraestrutura.  

Esses itens citados referem-se a questões que muitas vezes impedem seus 

planejamentos, e não podem ser resolvidos com autonomia pelos professores. Outro 

ponto destacado foi referente à formação para professores quanto ao uso das 

tecnologias, pois quando há algum curso disponível, o mesmo é ofertado em 

horários não condizentes com a disponibilidade dos interessados, ocasionando 

assim, uma baixa participação.  

O período de uma aula é, normalmente, de 50 min. A ausência de um tempo 

maior para utilização dos recursos tecnológicos digitais torna um pouco inviável o 

interesse do professor. Note que este professor deverá gastar tempo para levar os 

alunos até o laboratório, fazer com que a dinâmica do trabalho seja organizada e 

definida, e só depois, desenvolvida pelos alunos. 

Houve, ainda, a observação de que, a falta de um computador matriz com o 

software de bloqueio das telas dos demais computadores, faz com que o professor 

não consiga manter toda a turma focada nas ações, evitando que os mesmos não 

dispersem. A última ressalva apresentada pelo grupo foi quanto ao fato de que se 

tudo funcionasse corretamente, os professores teriam o mundo na ponta dos dedos, 

devido às inúmeras fontes de pesquisa e de informação que podem ser encontradas 

na rede. 
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Figura 14 - Organização da sequência de ideias do Grupo 3 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

Com o finalizar das considerações dos três grupos foi proposta uma nova 

atividade, sendo esta uma produção de um mapa mental para serem explicitadas as 

informações principais que os professores reteram quanto às considerações de cada 

grupo, e o conceito de recursos tecnológicos nos espaços escolares. 

O ponto central que serviu de base para essa produção foi em relação às 

tecnologias de informação e comunicação, revisitando tudo o que foi exposto sobre 

as dificuldades, as possibilidades e como se sentem como profissionais da 

educação em relação ao uso destas na sala de aula, bem como, qual o 

conhecimento que possuem sobre a temática.  

O mapa mental do grupo 1 retratou a viabilidade e a necessidade das TDIC 

em sala de aula, porém para que isso ocorra são necessários recursos financeiros 

da mantenedora da instituição. Outro ponto salientado refere-se aos recursos 

humanos que também são essenciais, sendo o professor o principal ator deste 

processo e passará a ser o organizador, o inovador, buscando estratégias que 

permitam a eficácia do uso consciente. 

Estas questões foram abordadas devido à relação feita entre o ponto central 

do mapa e a associação aos termos: recursos humanos (gestor, professor, agentes 
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educacionais, alunos), recursos financeiros, recursos tecnológicos e suporte de 

conhecimento. De acordo com o grupo é preciso ter disponibilidade para ir em busca 

de conhecimento e preparar uma aula diversificada. Os alunos também possuem um 

papel fundamental quanto à extração de informações, pois eles vão para a escola 

com uma grande bagagem de informações, mas não possuem conhecimentos 

suficientes sobre os assuntos a serem abordados. 

Ainda, o mapa mental desenvolvido pelo grupo, destacou-se que: 1) Os 

agentes educacionais são importantes no sentido de fornecer os equipamentos 

necessários para o desenvolvimento da aula; 2) O gestor é a peça chave por ser o 

apoiador das ações inovadoras do corpo docente em prol à melhoria da 

aprendizagem dos alunos, conforme a interseção dos termos: organizador, inovador, 

flexível e suporte.  

No tocante aos recursos tecnológicos ressaltaram a importância destes 

serem atualizados, passarem por constante manutenção, para que estejam sempre 

em bom funcionamento e serem variados. Por fim, ressaltaram a importância do 

professor se preparar antes de agregar as TDIC em suas aulas, para que não se 

frustrem, reconhecendo que não é somente o fato de dizer que está utilizando 

tecnologias em sua metodologia, mas usando-a com consciência e objetivos, para 

que a aprendizagem ocorra de fato. 

Figura 15 - Mapa mental elaborado pelo Grupo 1 

 

 

Fonte: A autora (2019) 
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O mapa mental do grupo 2 abordou as TDIC como instrumentos auxiliares na 

prática pedagógica da sala de aula, se tornando um facilitador do processo de 

ensino e de aprendizagem aos alunos, e uma estratégia de ensino por parte do 

professor, em conformidade com a organização do mapa mental e a associação dos 

termos: instrumento e facilitador.  

Sendo assim, as TDIC precisam ser reconhecidas como aliadas tanto na sala 

de aula quanto em outras situações que envolvam o ensino e a aprendizagem nos 

espaços escolares. De acordo com o grupo, ao professor compete a realização da 

filtragem das informações a fim de gerar o conhecimento, uma vez que informação 

não é formação. A partir deste filtro, segundo os professores, é possível ocorrer uma 

transformação no modo de pensar e agir dos alunos.  

Todo esse procedimento ainda acaba se tornando um desafio aos 

professores devido às dificuldades que os mesmos possuem em lidar com um perfil 

de aluno que estabelece prioridade a estar conectado nessa nova era de inovação, e 

atento a todas as mudanças tecnológicas, explicitado na associação dos termos: 

inovadora e transformação, conforme imagem 16. 

 

Figura 16 - Mapa mental elaborado pelo Grupo 2 
 

 

Fonte: A autora (2019) 
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O mapa mental do grupo 3 teve uma abordagem que explicitou a percepção 

dos professores quanto às vantagens e desafios que surgem devido à necessidade 

de uso das TDIC no contexto educacional. Quanto aos desafios reconhecidos pelo 

grupo foram citadas questões referentes à infraestrutura deficitária e da falta de 

tempo para preparação de material para uso do professor, essa concepção ficou 

associada como o primeiro item vinculado ao ponto central do mapa.  

As vantagens destacadas foram às informações obtidas em tempo real, a 

acessibilidade no sentido do aluno ter acesso à informação e finalizaram a 

construção do conceito com a palavra inclusão tanto no sentido de vantagem e 

desafio, porque ao mesmo tempo em que a grande maioria pode ter acesso à 

informação, nem todos os alunos têm acesso a internet ou a um aparelho 

smartphone ao seu dispor que permita essa busca. 

Estas considerações estão presentes no mapa conforme a relação de termos 

desenvolvida entre: desafios, infraestrutura, vantagens, acessibilidade e inclusão. 

 

Figura 17 -  Mapa mental elaborado pelo Grupo 3 

 

 

 Fonte: A autora (2019) 

 



87 

 

Oficina 2. Conhecendo técnicas de gravação e edição de vídeos 

 

Na segunda oficina, os participantes tiveram uma formação com dicas para 

gravarem vídeo, tanto em estúdio quanto em ambientes informais, onde foram 

discutidos os cuidados sobre linguagem, postura e recursos que podem ser 

utilizados para dinamizar o vídeo.  

Neste dia, houve a participação de uma instrutora convidada, que aqui será 

denominada como Instrutora 2. O desenvolvimento desta oficina ocorreu em um 

estúdio de Rádio e TV (conforme apresentado na Figura 18 - Instrutora 2 e 

Laboratório de Rádio e TV e Figura 19 - Alunos presentes na capacitação).  

O estúdio estava com a câmara e a TV ligadas e, assim, os alunos podiam 

ver tanto a Instrutora 2 quanto a imagem da professora na TV. Esta configuração 

permitiu que os alunos pudessem verificar na TV o efeito causado por movimento, 

postura e/ou posição incorreta da Instrutora 2.  

 

Figura 18 -  Laboratório de Rádio e TV 
 

 

Fonte: A autora (2019) 
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                                           Figura 19 - Alunos presentes na capacitação 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

A Instrutora 2 iniciou sua apresentação sobre produção audiovisual, 

explicando o que é uma produção interna e externa de vídeos. Em seguida, fez uma 

explanação sobre a postura adequada para se gravar em um estúdio, ressaltando 

tanto a forma de se portar como a de vestir. O próximo passo foi passar dicas de 

gravação com o celular, todos os cuidados que precisam ser tomados como: 

enquadramento, movimentação, postura e interação com a câmera.  

Sobre enquadramentos, a Instrutora 2 explicou os tipos de planos existentes: 

americano (onde a figura humana é enquadrada do joelho para cima); médio (a 

câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte 

considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta); aberto ou geral (com 

um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente onde a figura 

humana ocupa espaço muito reduzido na tela); detalhes (a câmera enquadra uma 

parte do rosto ou do corpo, também usado para objetos pequenos) e regra dos 

terços consiste em dividir a fotografia em 9 quadros, traçando 2 linhas imaginárias 

horizontais e duas verticais). 

Quanto aos recursos para gravação, foi dado destaque aos tipos de câmeras 

(fotográfica, celular, goPro), microfone (áudio ambiente, lapela, microfone boom, 
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microfone do próprio celular), tripé e suporte para câmera, pau de selfie, 

estabilizador de câmera ou até outra pessoa gravando para o interessado.  

A Instrutora 2 também salientou outros fatores importantes: testar áudio e 

vídeos antes de gravar; observar a resolução de gravação; a iluminação (contraluz, 

parede branca, fundo escuro) e os cuidados com as interferências externas de 

áudio, tais como: caminhão passando, cachorro latindo, barulho de aspirador, 

passarinho cantando, criança chorando, barulho de obras.  

Na sequência, a Instrutora 2 indicou alguns programas de edição de vídeos 

free, que podem ser acessados em qualquer computador e que irão auxiliar o 

trabalho tanto dos alunos como dos professores, sendo estes: Windows Movie 

Maker; Camtasia; Adobe Premiere; Action Director e DaVinci. O software Movie 

Maker é um programa mais simples e de fácil utilização, pois permite que até as 

pessoas sem muita experiência em informática possam inserir efeitos de transição, 

textos e áudio nos seus vídeos. O Camtasia é um software que permite gravar 

qualquer coisa da tela do computador e transformar em um vídeo com ótima 

qualidade, possibilitando também a inserção de músicas.  O editor Adobe Premiere 

permite criar e trabalhar vídeos com mais qualidade, utilizando recursos modernos. 

O Action Director possibilita gravar, editar e compartilhar os vídeos com recursos 

que geralmente não são encontrados em apps comuns de edição e, por fim, o 

DaVinci que é um software de edição bastante popular, com uma capacidade de 

sincronização de vídeo e áudio muito eficaz. 

Após apresentar todas essas dicas de gravação, a Instrutora 2 pediu que 

fossem formadas equipes com três pessoas. Cada equipe deveria, assumindo de 

tudo o que foi discutido, gravar um vídeo utilizando o aparelho celular em local a 

escolha do grupo (conforme apresentado na Figura 20). 
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Figura 20 - Exemplo das Gravações dos alunos 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

O tema a ser gravado deveria ser sobre o que estava sendo trabalhado, ou 

seja, como as técnicas apresentadas poderiam contribuir para o desenvolvimento 

das aulas no ambiente escolar. Para essa atividade foi estipulado um tempo de 

quinze minutos. Porém o entusiasmo dos participantes foi grande e esses acabaram 

extrapolando o tempo previsto.  

Todas as equipes saíram do estúdio e foram em busca de espaços onde 

pudessem realizar a gravação com maior êxito. Além disto, os participantes depois 

narraram que foram feitas mais de uma gravação, pois erros eram detectados, tais 

como: barulho externo, luminosidade, engasgar durante o discurso, entre outros. 

Ao retornarem ao estúdio, cada equipe entregou o celular para a Instrutora 2 

que, na sequência, mostrou as gravações dos celulares na câmara, de forma que 

todos os participantes pudessem visualizar na TV. Para toda gravação, a Instrutora 2 

foi apresentando comentários construtivos.  
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Figura 21 - Professora apresentando vídeo produzido por um dos alunos 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Esse foi um momento bastante importante, pois todos os participantes 

puderam perceber as falhas e como estas poderiam ser melhoradas em gravações 

futuras, tais como: escolha inadequada do cenário, pois desvia a atenção do 

expectador; tronco de árvore mesmo sob a cabeça do interlocutor, gerando motivos 

para brincar sobre a cena; postura inadequada com muito movimento das mãos; 

discurso muito acelerado; entre outros.  

Como fechamento, o grupo reconheceu que esta experiência pode ser 

replicada nas suas turmas. Uma participante da área de Letras reconheceu que 

poderia provocar os alunos para realizarem pequenas encenações, uma forma de 

fazê-los apresentar a sua interpretação sobre a obra lida.  

Contudo, foi discutido sobre a questão de que o acesso aos celulares pode 

ser difícil, devido ao fato de que algumas crianças têm acesso apenas ao celular dos 

pais Houve, também, a discussão sobre a necessidade de conscientização das 

crianças sobre os vídeos, locais de postagem e conteúdo a que tenham contato, 

devido aos grandes problemas que tem sido ocasionados pelo mau gerenciamento 

até mesmo por parte dos adultos.  
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Oficina 3. Conhecendo e explorando os repositórios dos Objetos de 

Aprendizagem 

 

Na terceira oficina, os participantes participaram de uma formação sobre 

Objetos de Aprendizagem (OA), onde a professora convidada, aqui denominada 

como Instrutora 3 iniciou com a apresentação de um vídeo: “A Evolução das 

Tecnologias na Educação” 6, que retrata a evolução nas ferramentas tecnológicas 

para ensinar, aprender e compartilhar os conhecimentos.  

Este vídeo pretendia provocar os participantes, para que estes tivessem 

sempre a coragem de reaprender a utilizar novos caminhos que permitam a partilha 

de conhecimentos. O objetivo maior foi o de motivar os professores para o uso de 

OA, como também mostrar que os alunos podem construir esse tipo de recurso para, 

por exemplo, elaborarem trabalhos. 

 Foram utilizados slides para explicação sobre os benefícios dos OAs, tanto 

para os professores quanto para os estudantes, visto que estes objetos permitem a 

partilha de conhecimento dentro e entre disciplinas, conforme indicado na Figura 22. 

Figura 22 -  Recortes dos slides trabalhados no 3º Encontro 
 

 

Fonte: A autora (2019), adaptação dos slides apresentados. 

 

                                                
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo. Acesso em: 08 jun.2019. 
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Figura 23 - Explicação sobre Oas 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Enquanto o conteúdo era explicado pela Instrutora 3, os participantes foram 

apresentando dificuldades que eles encontram no dia-a-dia da sala de aula, tais 

como: laboratório deficitário e obsoleto; problemas com a internet; que só funcionam 

quando os próprios professores pagam do próprio bolso; pouco tempo para preparar 

as aulas; falta de profissional que possa dar apoio no laboratório de informática; 

recursos insuficientes que acabam atrapalhando o uso com os alunos.  

Um tópico bastante discutido foi a dificuldade que a geração de professores 

mais antiga tem para envolver os alunos desta geração digital, uma vez que esses 

alunos já possuem um domínio maior no uso da tecnologia.  

Uma observação pontuada pela Instrutora 3 foi em relação à ausência de 

professores mais jovens nas capacitações. Os participantes indicaram que isto pode 

acontecer porque os professores mais jovens acham que já sabem de tudo ou que 

eles conseguem dominar os recursos tecnológicos existentes. Chegaram a indicar 

que os docentes mais jovens têm preferido capacitações online ao invés das 

presenciais, muito pela praticidade e por não exigir deslocamento. 

A Instrutora 3 e os participantes chegaram à conclusão de que todos esses 

fatores acabam por provocar desânimo nos docentes, mas que, apesar das 
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dificuldades, eles ainda sentem o desejo de buscar por formas de melhorar e 

superar as fragilidades detectadas.  

Os participantes indicaram que continuam a querer chegar em um “nível de 

educação ideal”. Salientaram que, mesmo com todas as barreiras existentes, a 

persistência ainda é maior que o desânimo. 

Na sequência, foram conceituados e apresentados alguns repositórios de 

OAs. Estes repositórios são sistemas estruturados com bancos de dados, onde são 

armazenados tanto os OAs quanto os metadados sobre estes OAs, conforme 

exemplificado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Exemplos de Repositórios de OAS 

 

 

Fonte: A autora (2019), adaptação dos slides apresentados. 

 

Após a apresentação dos diversos tipos de repositórios, os participantes 

procuraram encontrar OAs relacionados aos conteúdos de suas disciplinas de 

atuação. Vale destacar que algumas dificuldades foram encontradas nessa 

atividade, uma vez que os sites de busca não estavam funcionando na sua 

totalidade e, dessa forma, não foi possível concluir o que estava proposto.  

Neste momento, foi estabelecido que todos deveriam realizar a busca em um 

repositório específico. Importante ressaltar que, apesar da busca não ter ocorrido 

conforme o esperado, os participantes indicaram que o compartilhamento da 

diversidade de sites de busca já foi de grande valia para quem estava presente. 
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Figura 25 - Pesquisa de Oas 
 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Durante a realização desse encontro, os participantes mostraram-se bem 

receptíveis e engajados ao conteúdo que estava sendo trabalhado, pois puderam 

conhecer outros materiais acessíveis que lhes ajudarão no desenvolvimento de suas 

aulas no dia a dia. Alguns se mostraram também surpresos por não conhecerem a 

diversidade de sites com aulas prontas que podem ser aplicáveis em qualquer 

modalidade de ensino, até mesmo voltadas à Educação Especial.  

Desta forma foi possível atender ao objetivo proposto, uma vez que este 

visava apresentar repositórios com objetos de aprendizagem de forma que 

pudessem utilizá-los em suas práticas do dia a dia, enriquecendo o material 

pedagógico elaborado para explicar e/ou complementar o conteúdo para o aluno. 

Por meio das buscas nesses ambientes virtuais, os participantes poderão encontrar 

uma infinidade de materiais que contribuirão para o processo de ensino e 

aprendizagem dos seus discentes. 
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Oficina 4. Refletindo sobre as práticas de criação e compartilhamento das 

práticas  

 

Na quarta oficina, ministrada pela Instrutora 4, foi realizada uma retomada 

dos conceitos abordados no primeiro encontro. O intuito era verificar o que houve de 

mudança nas percepções dos participantes. Assim, após discussão em grupo, cada 

um passou a produzir narrativas sobre o sentimento do momento em relação ao uso 

das tecnologias na educação.  

 

Figura 26 - Produção Final das Narrativas pelo Grupo 
 

 

Fonte: A Autora (2019) 

 

Quando todos terminaram, abriu-se para compartilhamento das escritas 

individuais, onde cada um pode destacar pontos positivos sobre a importância de 

estar utilizando as TDIC na escola. 

Um dos participantes pontuou que o uso das tecnologias na sala de aula ou 

nos processos de ensino e aprendizagem, torna-se inevitável e que, anteriormente, 

considerava isso algo distante de se concretizar na escola pública.  
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Após todos os participantes terminarem de compartilhar as narrativas, foi 

produzido um cartaz com as novas percepções do grupo, ou seja, as mudanças 

ocorridas no decorrer dos quatro encontros formativos, conforme figura 27. 

 

Figura 27 - Produção do Cartaz com as Novas Percepções do Grupo 
 

 

Fonte: A Autora (2019) 

 

Com essa atividade foi possível perceber que questões voltadas a 

sentimentos como angústia, medo, desespero, citadas no primeiro encontro deste 

estudo, foram substituídos ou reportados de outra maneira, por sensação de 

encorajamento, otimismo, tranquilidade, avanços, persistência, superação entre 

outras. 

 Esta descrição apresentada no cartaz possibilitou a percepção de que os 

participantes das oficinas se reconheceram com uma função e uma possibilidade de 

atuação sobre e com as TDIC similares ao que foi proposto para essa formação.  

Com as descrições e as narrativas produzidas ao final desta quarta oficina, foi 

possível notar que os objetivos propostos foram alcançados, pois as trocas de 

experiências entre os educadores quanto à inserção das TDIC no contexto escolar 

foi significativa. 
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Isto se deve ao fato dos mesmos poderem relatar suas impressões ao 

iniciarem a formação e as mudanças ocorridas durante o processo de participação 

nas 4 oficinas, possibilitando assim, identificar as dificuldades dos professores, no 

que se refere ao uso dos recursos tecnológicos digitais em sala de aula, que foi a 

base principal do estudo proposto nesta pesquisa, justificando desta forma, a 

necessidade da proposição de uma formação a estes. Esse momento de reflexão e 

de reconhecimento das formações nas oficinas resultou em uma descrição, 

desenvolvida a próprio punho, por cada um dos participantes deste estudo. Deste 

modo obteve-se material para a realização da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

A Análise Qualitativa foi realizada conforme a técnica de análise de conteúdo 

por categorias (BARDIN, 2011) junto aos textos descritos pelos profissionais da 

educação que participaram dos quatro encontros formativos, nas descrições 

apresentadas ao término da formação, com as observações referentes às 

percepções dos mesmos em relação às mudanças ocorridas no decorrer deste 

processo. 

A realização dos quatro encontros formativos permitiu a validação dos 

objetivos específicos, uma vez que possibilitou, ao observador, identificar as 

dificuldades dos professores quanto ao uso das TDIC em sala de aula, as trocas de 

experiências entre os educadores quanto à inserção das TDIC no contexto escolar, 

bem como construir estratégias de ensino com coparticipação/ participação dos 

educadores de forma a permitir um melhor uso das TDIC junto aos alunos e nos 

seus planejamentos e estudos. 

Para a realização desta análise de conteúdo, foram reconhecidas as 

categorias e as subcategorias que permitiram uma melhor compreensão dos 

resultados obtidos, a partir das descrições que os participantes fizeram no último 

encontro formativo, categorizadas da seguinte forma: 

 Quadro 9 - Ordem das Categorias 
 

1 TDIC NA ESCOLA 

2 EXPERIÊNCIA DAS OFICINAS 

3 PERCEPÇÃO SOBRE AS TDIC 

4 PROFESSOR E AS TDIC 

5 COMPARTILHAMENTO 

         Fonte: A autora (2019) 
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De forma a entender melhor as descrições dos participantes e dar maior 

credibilidade na análise de conteúdo, fez-se necessário subcategorizar algumas das 

categorias, conforme o quadro 10: 

            Quadro 10 -  Ordem das Subcategorias 
 

2 EXPERIÊNCIA DAS OFICINAS 

2.1 Positiva 

2.2 Negativa 

2.3 Neutra 

3 PERCEPÇÃO SOBRE AS TDIC 

3.1 Positiva 

3.2 Negativa 

         Fonte: A autora (2019) 

 

A categoria TDIC na escola refere-se à percepção que os participantes 

possuem quanto à importância das inserções das tecnologias digitais no contexto 

escolar, tendo o entendimento que as mesmas servem como recursos de apoio ao 

trabalho do professor. Vale ressaltar que essa identificação faz-se necessária para 

atribuir sentido a essa pesquisa, uma vez que as práticas pedagógicas precisam ser 

aprimoradas e não se pode negar que as evoluções tecnológicas fazem parte do dia 

a dia, acabando por influenciar nas intervenções pedagógicas e no comportamento 

dos alunos. Assim na categoria 1: “TDIC na Escola”, do total de 15 participantes, 

houve 05 profissionais da educação que apresentaram aspectos positivos sobre a 

importância de estar utilizando as TDIC na escola. As respostas dessa categoria são 

apresentadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Respostas da Categoria 1 “TDIC na Escola” 
 

RESPOSTAS 

“[...] achar inevitável o uso das tecnologias na educação, considerava isso algo distante de se 
concretizar na escola pública.” (Participante 1) 

“O problema do uso das TDIc também é a estrutura física dos colégios por não terem um espaço 
adequado, pessoas específicas para cuidar dos equipamentos.” (Participante 5) 

“[...] nem todas técnicas são possíveis. As escolas, ainda, não tem o suporte necessário para que 
isso aconteça e depender dos profissionais nem sempre é fácil.” (Participante 9) 
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“[...] as condições do laboratório são bastante precárias e muitos alunos ainda não têm acesso à 
internet.” (Participante 10) 

“[...] manuseio dos equipamentos, pela falta de tempo para o planejamento das ações e recursos ou 
pela falta de estrutura presente na maioria das escolas.” (Participante 14) 

Fonte: A Autora (2019) 

 

Analisando os 05 comentários apresentados no Quadro 11, é possível 

identificar como os participantes reconhecem a inserção das TDIC na escola. Essa 

constatação é salientada com a utilização dos termos: “achar inevitável”, “algo 

distante de se concretizar”, “estrutura física”, “espaço adequado”, “pessoas 

específicas”, “técnicas”, “suporte necessário”, “depender dos profissionais”, 

“condições do laboratório”, “precárias”, “acesso à internet”, “manuseio dos 

equipamentos”, “falta de tempo”, planejamento das ações”, “recursos” e “falta de 

estrutura”. 

Nota-se que os participantes deste estudo possuem compreensão da 

importância das TDIC na escola, pontuando ser significativo o uso das mesmas nos 

dias atuais. Mas suas descrições ressaltam as dificuldades que acabam por 

atrapalhar a execução de um trabalho mais eficaz com as tecnologias digitais, onde 

a estrutura física da escola não é adequada por não terem um espaço adequado 

com pessoas específicas para cuidar dos equipamentos. Como também se referem 

às condições do laboratório que são bastante precárias e muitos alunos ainda não 

têm acesso à internet. Outra questão pontuada é em relação ao manuseio dos 

equipamentos, pois alguns dos participantes ainda não possuem domínio necessário 

para realizar busca de materiais com uso das tecnologias e que não há tempo 

suficiente para dedicar ao planejamento das ações com os recursos existentes, para 

que possam obter êxito na execução destes em sala de aula.  

 O entendimento inicial de alguns participantes de que as TDIC seriam 

recursos distantes da sala de aula e da prática pedagógica, como algo que parecia 

difícil de se concretizar, no período atual já é percebido como evidente nas escolas 

públicas, após as experiências nas oficinas. Destacando-se que a percepção dos 

participantes em relação à importância da inserção das tecnologias digitais no 

contexto escolar repercute no reconhecimento do papel da escola, identificando-se o 

entendimento, por parte dos profissionais da educação, de que as TDIC servem 

como recursos de apoio a sua atuação profissional. 

A categoria Experiências das Oficinas refere-se às percepções dos 
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participantes em relação ao que abstraíram das oficinas trabalhadas, buscando-se 

verificar os aspectos positivos e/ou negativos e os que poderão ser postos em 

prática. Essa identificação faz-se necessária para atribuir sentido a esta pesquisa, 

uma vez que a mesma se propôs a analisar e desenvolver oficinas com a proposta 

de coparticipação e participação dos profissionais da educação. As respostas dessa 

categoria são apresentadas no Quadro 12. 

 

 Quadro 12 - Respostas da Categoria 2 “EXPERIÊNCIA DAS OFICINAS” 
 

RESPOSTAS 

“[...] mesmo com um contexto restrito em que trabalho, existem muitas possibilidades de 
exploração/atividades em TDIC.” (Participante 1) 

“[...] ficamos interados de várias opções de programas, softwares como: SCRATCH, 
STORYTELLING, KAHOOT e outros, os quais facilitarão os trabalhos com os alunos de forma 
interativa, motivadora, despertando o interesse dos mesmos.” (Participante 2) 

“[...] as linguagens utilizadas parecia fora do nosso mundo real. Pois parecia que estávamos num 
processo de alfabetização do uso das tecnologias, tanto para o nosso dia a dia, como para a sala de 
aula.” (Participante 3) 

“[...] finalizando o curso, me sinto mais encorajada a “arriscar” em utilizar essas tecnologias.” 
(Participante 4)  

“[...] na orientação de como usá-las, já coloquei em prática com duas turmas de 7º anos que estavam 
desenvolvendo um trabalho de pesquisa.” (Participante 5) 

“[...] tudo começou a ficar mais claro em relação às novas tecnologias.” (Participante 6) 

“São aprendizagens que me ajudarão no desenvolvimento de atividades dentro da sala de aula, 
propiciando qualidade no trabalho.” (Participante 7) 

“A capacitação serviu para mostrar outras maneiras de aprendizagem, pois apenas o tradicional não 
está sendo suficiente.” (Participante 9) 

“No decorrer do curso, fui tendo mais segurança em usar as sugestões dadas e bem mais motivada 
em fazer inúmeras adaptações para usá-las.” (Participante 10) 

“[...] ao participar dos encontros quinzenais, discutir com os colegas, descobri novas formas de utilizar 
os recursos.” (Participante 12) 

“[...] desde diferentes dinâmicas, como ferramentas, sites, objetos de aprendizagem e como esse 
universo é amplo [...]” (Participante 13) 

“[...] é possível pensarmos em diferentes propostas metodológicas, objetos de aprendizagem 
interativos e aulas mais dinâmicas.” (Participante 14) 

“[...] após muitas informações sobre o assunto fiquei mais confortável em relação às tecnologias.” 
(Participante 15) 

“[...] ampliou meus conhecimentos sobre as TDIC.” (Participante 15) 

Fonte: A autora (2019) 
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No quadro 12, pode-se verificar que dos 15 participantes, 14 profissionais da 

educação descreveram sobre alguma experiência positiva em relação às atividades 

trabalhadas. O participante 1 evidenciou que “mesmo com um contexto restrito em 

que ele trabalha, existem muitas possibilidades de exploração/atividades em TDIC”. 

Assim, há a percepção de que o professor pode encontrar várias maneiras para 

trabalhar com o que se tem na escola. O participante 2 ressaltou que “ficamos 

interados de várias opções de programas, softwares como: SCRATCH, 

STORYTELLING, KAHOOT e outros, os quais facilitarão os trabalhos com os alunos 

de forma interativa, motivadora, despertando o interesse dos mesmos”. Essa 

descrição é complementada pelo participante 5 quando destaca que por meio das 

orientações de como usá-las, já colocou em prática com duas turmas de 7º anos que 

estavam desenvolvendo um trabalho de pesquisa, o que também foi salientado pelo 

participante 4 ao descrever que ao finalizar o curso, já se sente mais encorajado a 

“arriscar” em utilizar essas tecnologias. 

Já o participante 3 destacou que “as linguagens utilizadas parecia fora do 

nosso mundo real. Pois parecia que estávamos num processo de alfabetização do 

uso das tecnologias, tanto para o nosso dia a dia, como para a sala de aula.” A 

descrição do participante 6 corrobora com essa percepção quando destacou que 

tudo começou a ficar mais claro em relação às novas tecnologias e, ainda, 

enfatizado pelos participantes 7 e 9 ao descreverem que essas aprendizagens lhe 

ajudarão no desenvolvimento de atividades dentro da sala de aula, propiciando 

qualidade no trabalho e que a capacitação serviu para mostrar outras maneiras de 

aprendizagem, pois apenas o tradicional não está sendo suficiente. 

O participante 10 evidenciou que no decorrer do curso, foi tendo mais 

segurança em usar as sugestões dadas, sentindo-se bem mais motivado em fazer 

inúmeras adaptações para usá-las. Para o participante 12, ao participar dos 

encontros quinzenais e discutir com os colegas, descobriu novas formas de utilizar 

os recursos, sendo essa percepção complementada pelo participante 13 quando 

destacou que foram apresentadas diferentes dinâmicas, como ferramentas, sites, 

objetos de aprendizagem e como esse universo é amplo. A evidência do participante 

14 vem ao encontro dessas percepções ao descrever que “é possível pensarmos em 

diferentes propostas metodológicas, objetos de aprendizagem interativos e aulas 

mais dinâmicas” e, complementadas pelo participante 15 ao ressaltar que após 

muitas informações sobre o assunto, ficou mais confortável em relação às 
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tecnologias, pois ampliou seus conhecimentos sobre as TDIC.  

Com base nessas constatações, faz-se relevante destacar o alcance dos 

objetivos específicos quanto à identificação das trocas de experiências entre os 

educadores, bem como as estratégias de ensino com coparticipação/participação 

destes, de forma a permitir um melhor uso das TDIC junto aos alunos, pois se 

percebe que os participantes, ao se colocarem na condição de aprendizes, 

conseguiram expor as possibilidades de colocarem em prática o que aprenderam 

com as situações vivenciadas nos encontros e, que, mesmo com recursos mais 

simples, é possível pensar em diferentes propostas metodológicas, tornando as 

aulas mais dinâmicas. 

Dentro desta segunda categoria houve a necessidade de dar destaque a uma 

subcategoria: 2.3: neutra, onde a descrição do participante não foi nem positiva e 

nem negativa, conforme mostra o Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Resposta da Subcategoria Neutra 
 

RESPOSTA 

“A partir do momento que o curso foi se desenvolvendo comecei a perceber que não era tão 
complicado assim o uso desses recursos, porém, ainda não tive oportunidade de pesquisar esses 
aplicativos na internet para trabalhar com meus alunos, [...]” (Participante 8) 

Fonte: A autora (2019) 

 

O participante 8 evidenciou que embora tenha recebido muitas informações 

durante a realização dos encontros, houve a percepção de que o uso dos recursos 

tecnológicos não era tão complicado quanto parecia ser, porém não teve a 

oportunidade de colocar em prática o que fora apresentado. Explicitando que o 

neutro é no sentido de que ainda não houve uma ação de estudo e aplicação dos 

conteúdos das oficinas, e sim um processo de reconhecimento de como usar as 

TDIC. 

A categoria PERCEPÇÕES SOBRE AS TDIC refere-se às evidências que 

cada participante destacou sobre as possibilidades e o papel que as tecnologias 

digitais assumem, enquanto recursos somatórios, à prática de sala de aula. Essa 

identificação faz-se necessária para atribuir sentido a essa pesquisa, por provocar 

uma reflexão a fim de levá-los a compreender a sua prática atual e a transformação 

que possibilitará um benefício na aprendizagem dos alunos. Dos 15 participantes, 
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destacam-se as 10 descrições que se enquadram nessa categoria, que estão 

descritas no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Respostas da Categoria 3“PERCEPÇÕES SOBRE AS TDIC” 
 
 

RESPOSTAS 

“[...] evidenciou que é necessário fugir da tradicional trilogia: quadro, giz e cuspe.” (Participante 1) 

“A realidade, entre nós professores, são iguais, mas que um pouco de esforço conseguimos mudar e 
sair um pouco do quadro e giz.” (Participante 2) 

“[...] não basta adquirir conhecimento e achar que as ferramentas por si só são capazes de resolver os 
problemas, pois as tecnologias educacionais precisam de um professor que saiba como utilizá-las a 
seu favor e que acompanhe seus resultados.” (Participante 3) 

“O uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem sempre deixou-me insegura por não saber 
como utilizá-las corretamente.” (Participante 4) 

“[...] com toda a dificuldade existente eu persisto e utilizo as TDIC para complementar o ensino-
aprendizagem.” (Participante 5) 

“[...] é uma ferramenta que veio para nos auxiliar.” (Participante 6) 

“Essas técnicas podem facilitar o ensino aprendizagem, além de chamar a atenção, motivar o aluno 
na aprendizagem.” (Participante 9) 

“[...] a participação nesse curso me auxiliou muito, pois por meio de algumas aprendizagens no 
mesmo pude por em prática alguns deles em minha prática pedagógica.” (Participante 11) 

“[...] Tecnologias de comunicação e informação são grandes desafios que enfrento.” (Participante 13) 

“[...] enxergar que a tecnologia não é um “bicho de 7 cabeças” que nos amedrontava anteriormente.” 
(Participante 14) 

Fonte: A autora (2019) 

 

Para o participante 1 ficou evidente que, somente o uso de recursos como: 

quadro, giz já não são mais suficientes, é preciso romper o tradicionalismo e inserir 

outras tecnologias digitais na prática docente. O participante 2 apresentou essa 

mesma percepção e que, com esforço é possível mudar essa realidade vivenciada 

na sala de aula. 

O participante 3 evidenciou que “não basta adquirir conhecimento e achar que 

as ferramentas por si só são capazes de resolver os problemas”. O professor precisa 

ter consciência de que, as tecnologias se bem empregadas, tornam-se potentes 

ferramentas de apoio educacional, mas para isso, é preciso saber utilizá-las a seu 

favor.  A evidência do participante 4 corrobora com o destacado pelo participante 3, 

pois o fato de não saber utilizar corretamente as tecnologias gera uma insegurança. 
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Desta forma, faz-se necessário que o professor tenha certo domínio para inserir a 

tecnologia digital em sua prática pedagógica. 

O participante 5 ressaltou que, apesar de toda a dificuldade existente quanto 

ao uso das tecnologias digitais, o mesmo ainda persiste em estar utilizando, pois é 

uma forma de complementar o processo de ensino e de aprendizagem. O 

participante 6 complementou que é uma ferramenta que veio para auxiliar o trabalho 

do professor, reconhecendo a importância desta enquanto um instrumento a mais no 

desenvolvimento de suas aulas. 

Na percepção do participante 9, o mesmo reconhece que as técnicas 

apresentadas com o uso das TDIC podem facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que essas são capazes de chamar a atenção e, 

consequentemente, acabam por motivar os alunos em seus estudos. 

Complementando essa evidência, o participante 11 salientou que, o que foi 

apresentado nas oficinas formativas, serviu-lhe como auxílio, pois por meio de 

algumas aprendizagens extraídas com as propostas, ele já conseguiu colocar em 

prática ao retornar para a escola.  

As tecnologias de comunicação e informação são grandes desafios 

enfrentados pelo participante 13, conforme evidenciou o mesmo. Em contrapartida, o 

participante 14 destacou que é preciso enxergar que a tecnologia não é um “bicho 

de 7 cabeças” que os amedrontava anteriormente. Isso denota que houve o 

entendimento de que é possível realizar práticas eficazes com aquilo que se tem. 

Conclui-se assim, que as estratégias pensadas para essa formação, apresentaram 

um retorno positivo ao que se propunha. 

Dentro desta terceira categoria houve a necessidade de dar destaque a uma 

subcategoria negativa, onde a narrativa do participante trouxe à tona sinais de 

motivação e/ou desinteresse e até mesmo quanto ao preparo do professor, 

conforme descrição no Quadro 15. 

 
Quadro 15 - Resposta da Subcategoria 

 

RESPOSTA 

“Atualmente as tecnologias tem sido responsabilizadas por grande parte do desinteresse dos alunos 
na educação regular, no entanto, esse fato se dá, na maioria das vezes, verdadeiramente, pelo 
despreparo dos docentes ao não conhecerem ou não saberem utilizar ferramentas úteis e 
interessantes no auxílio da aprendizagem.” (Participante 12) 

Fonte: A autora (2019) 
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Observa-se assim que, na concepção do Participante 12, fica evidente que 

não se deve atribuir o desinteresse dos alunos ao fato do professor não usar 

recursos tecnológicos na sala de aula, pois na maioria das vezes, a causa está no 

despreparo dos docentes, que não conhecem ou não sabem utilizar outras 

ferramentas que são úteis e interessantes, que também são eficazes no auxílio da 

aprendizagem. 

A categoria PROFESSOR E AS TDIC refere-se às evidências dos 

participantes em relação ao papel do professor e as tecnologias digitais. Essa 

identificação faz-se necessária para atribuir sentido à pesquisa, por possibilitar o 

entendimento que os participantes retém sobre a importância desta relação, uma 

vez que o professor não será apenas um repassador do conhecimento, mas sim o 

criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo pelo qual o aluno 

adquire conhecimento. Tal conhecimento advém de momentos de formação 

permanente com reflexões sobre essa prática da qual possa extrair uma 

transformação na ação pedagógica. 

Dos 15 participantes, podemos destacar 03 descrições que se enquadram 

nessa categoria, que estão descritas no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Respostas da Categoria 4: “PROFESSOR E AS TDIC” 
 
 

RESPOSTAS 

“[...] o professor deve ser o mediador, indicando caminhos para os estudos, tirando dúvidas, se 
planejando e ampliando os desafios.” (Participante 3) 

“[...] acredito que com muitas práticas é que terei segurança e confiança em explorar esses recursos 
tão essenciais nos dias de hoje.” (Participante 4) 

“Sou aberta a novas aprendizagens, gosto de aprender qualquer tipo de conteúdo, principalmente 
sobre tecnologias.” (Participante 11) 

Fonte: A autora (2019) 

 

Nota-se com essas 03 narrativas que os participantes: 3, 4 e 11, reconhecem 

o papel do professor frente ao uso das tecnologias como sendo o mediador, que é 

capaz de indicar caminhos possíveis para os estudos e ampliando os desafios. O 

mesmo precisa estar aberto às novas mudanças e novas aprendizagens, só assim, 

será possível explorar esse universo tecnológico e, consequentemente, essa 

abertura possibilitará mais segurança e confiança para o uso consciente e coerente 
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na prática de sala de aula. 

A categoria COMPARTILHAMENTO evidenciou as percepções que cada 

participante abstraiu sobre essa prática de GC. Vale ressaltar que as diversas 

formas de compartilhar informações e conhecimento são capazes de produzir novos 

conhecimentos, sendo esta uma das formas a que se propôs essa pesquisa. 

 Dos 15 participantes, podemos destacar 02 descrições que se enquadram 

nessa categoria, que estão descritas no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Respostas da Categoria 5: “COMPARTILHAMENTO” 
 
 

RESPOSTAS 

“[...] Além disso, conseguimos colocar nossas experiências de trabalho, nossas dificuldades, 
angústias e possíveis soluções para a realização do mesmo.” (Participante 2) 

“Foram compartilhados muitos conhecimentos e ações que deram certo e outras com alguns 
obstáculos.” (Participante 15) 

Fonte: A autora (2019) 

 

A partir das descrições destacadas, foi possível perceber que os participantes 

reconheceram que os conhecimentos, assim como as experiências, angústias e 

dificuldades compartilhadas, contribuíram para a reflexão das ações e possíveis 

soluções para a realização do mesmo. Desta forma, nas narrativas desses dois 

participantes ficou evidente uma das etapas do ciclo da GC, que configura no 

compartilhamento e disseminação do conhecimento entre os sujeitos. 

 

4.3.2 Considerações Sobre a Aplicação das Oficinas 

 

A partir da análise dos dados referentes à aplicação das Oficinas com os 

participantes, realizada por meio da Observação e da Análise Qualitativa, bem como 

a Análise Quantitativa por meio do questionário online, foi possível reconhecer, 

primeiramente, que as etapas do ciclo da GC, defendidas por Dalkir (2011) foram 

pertencentes em todos os momentos de desenvolvimento do protocolo das oficinas. 

O modelo do ciclo de GC proposto por Dalkir está representado na figura 28: 
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Figura 28 - Ciclo de GC 

 

                                  Fonte: Dalkir (2011). 

 

Sendo a escola uma organização que possibilita a interação e a troca de 

experiências entre os indivíduos nesse processo de construção do conhecimento, é 

inadmissível que a mesma fique alheia às mudanças e inserções tecnológicas 

dentro do seu espaço, reconhecendo que as tecnologias digitais servirão apenas 

como um recurso pedagógico a mais, auxiliando nas atividades desenvolvidas tanto 

no ambiente escolar como fora dele, contribuindo para um melhor desenvolvimento 

da prática pedagógica do professor.  

Ressalta-se, assim, que os professores precisam estar em constante 

aperfeiçoamento para acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico e 

atender as expectativas do alunado dessa nova era, desenvolvendo as 

competências digitais, entendidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes (incluindo, portanto, habilidades, estratégias, valores e consciência) que são 

necessárias ao usar as TDIC. Para isso, é preciso utilizar os recursos tecnológicos 

digitais como aliados que irão ajudá-los na produção de materiais de apoio no 

ensino das diversas disciplinas curriculares, pois de nada vale querer adotar 

inovações tecnológicas sem possuírem um preparo, um domínio das ferramentas e 

as suas funcionalidades agregadas ao que está sendo ensinado, ou seja, as 
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possibilidades didático/pedagógicas que cada mídia pode proporcionar. (MORAN, 

1995, p. 26). 

Desta forma, o objetivo do primeiro encontro consistia em apresentar e 

discutir conceitos referentes às competências digitais e o compartilhamento do 

conhecimento, buscando extrair a percepção e o reconhecimento do processo de 

inserção da tecnologia no contexto educacional. Para cumprir esse objetivo, a 

prática do Brainstorming possibilitou o processo de Criação/Captura, 

Compartilhamento/Disseminação e Aquisição/Aplicação, pois logo no início da 1ª 

oficina foi possível o compartilhamento do conhecimento. Isto porque a instrutora fez 

a iniciação da aula contextualizando o tema que seria trabalhado em cada um dos 

encontros, bem como compartilhou, com os participantes, a metodologia da referida 

prática. 

A partir do momento que as apresentações dos mapas mentais aconteceram, 

os participantes tiveram a oportunidade de avaliar os conceitos que foram expostos 

sobre o tema trabalhado, sendo essa forma de apresentação a concretização do 

compartilhamento e disseminação do conhecimento. 

Contudo, pode-se afirmar que as estratégias utilizadas na aplicação do 

Brainstorming permitiram a aprendizagem e, consequentemente, a concretização do 

ciclo de atividades da GC defendido por Dalkir (2011), o que também ocorreu com 

as atividades realizadas nos encontros 2 e 3, pois os conhecimentos compartilhados 

sobre a criação e edição de vídeos, bem como a explicação e pesquisa sobre os 

objetos de aprendizagem, permitiram aos participantes passar por cada uma das 

etapas do referido ciclo. 

Referente à análise das descrições realizadas no último encontro, foi possível 

perceber que a proposta para a formação atendeu ao seu objetivo, pois os 

participantes puderam destacar as percepções com as quais chegaram no 1º 

encontro, bem como os conhecimentos construídos a partir das estratégias de 

compartilhamentos desenvolvidas até o último encontro. 

Desta forma, mediante os resultados obtidos e apresentados nesta 

dissertação, Dincer (2018) sinalizou em seu estudo que os professores tinham um 

baixo nível de conhecimento tecnológico em termos de conhecimento e habilidades, 

sendo identificado que esse baixo nível era consequência do fato dos professores 

não fazerem cursos relacionados à tecnologia em seus programas de formação ou 

terem tido cursos com conteúdo insuficiente foi considerado uma das principais 
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razões para esse baixo nível. Ou seja, muito se fala em inclusão digital e pouco se 

oferece em prol do aperfeiçoamento dos docentes quanto ao uso eficiente, uma vez 

que quando recebem alguma formação, a mesma é voltada para a 

operacionalização do instrumento tecnológico e não voltada às possibilidades 

metodológicas para fins pedagógicos com os alunos, a partir dos conteúdos 

abordados (VALENTE; ALMEIDA, 1997). 

Ainda sobre as constatações advindas dos resultados, no estudo realizado 

por Song (2018), o autor destaca que os professores não têm alfabetização digital e 

a confiança necessária para ensinar essa tecnologia emergente. Assim, foi possível 

perceber que a maioria dos artigos presentes na revisão sistemática, apresenta 

informações referentes às dificuldades encontradas pelos professores quanto ao uso 

e domínio das tecnologias voltadas à educação, visto que os mesmos não estão 

alfabetizados digitalmente e que nesta nova era, faz-se necessário incluir no 

currículo, práticas voltadas aos recursos presentes na escola que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos. Fato esse, também detectado na análise qualitativa e 

quantitativa desta pesquisa. 

No artigo de Souza (2016), cujo objetivo foi o de construir uma proposta de 

formação para uso das TIC na ação docente a partir do estudo das necessidades 

formativas dos envolvidos, houve a proposição de haver uma reformulação curricular 

e pedagógica, criando condições para a efetivação do trabalho do professor, além 

de se instaurar políticas públicas que possam ir ao encontro das reais necessidades 

de se adquirir competências digitais satisfatórias para utilização de equipamentos 

tecnológicos com mais segurança. Assim, foi possível reconhecer no presente 

estudo que os professores, muitas vezes, participaram de formações, mas ainda não 

se sentem habilitados a utilizar as ferramentas ou estratégias de ensino por meio 

das TDIC. 

No estudo de Escudero, Martinez e Nieto (2018), houve a evidência de que, 

as propostas bem fundamentadas propõem uma melhoria na formação contínua, 

concentrando-se na integração educacional das TIC, uma profunda reconstrução do 

currículo e da renovação pedagógica, e a criação de condições e apoio que 

fomentem a colaboração de professores em projetos escolares. Também exige 

políticas públicas e sistêmicas que sejam coerentes e comprometidas com a 

integração justa e equitativa das competências digitais na educação. Portanto, é 

necessário evidenciar que promover ações de formação aos professores exige 
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experiência e uso por parte dos participantes, para uma melhor compreensão ou um 

maior uso das estratégias pedagógicas por meio das tecnologias digitais, conforme 

sinaliza parte dos resultados desta dissertação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade desta seção consiste em apresentar as considerações finais da 

pesquisa, bem como os seus resultados mais significativos, buscando evidenciar de 

que modo esta pesquisa torna-se relevante no contexto educacional. Neste sentido, 

resgatam-se os objetivos deste estudo e evidenciam-se como os resultados obtidos 

colaboraram para responder aos mesmos. O objetivo geral desta dissertação foi o 

de propor estratégias para formação de professores da Educação Básica em TDIC 

com a coparticipação/participação colaborativa entre os próprios professores, de 

forma a possibilitar um melhor compartilhamento do conhecimento. Foi possível 

verificar, por meio dos resultados desta pesquisa, que a proposta de estratégias 

para formação de professores aconteceu de forma satisfatória. Sendo possível 

constatar que as práticas de Gestão do Conhecimento aplicadas no 

desenvolvimento das oficinas, como formas de estratégias de ensino aprendizagem, 

oportunizaram o processo de Criação/Captura, Compartilhamento/Disseminação e 

Aquisição/Aplicação do conhecimento. 

A partir da revisão sistemática da literatura foi possível encontrar artigos, 

teses e dissertações em bases de dados nacionais e internacionais, que auxiliaram 

na compreensão de como tem sido a formação dos professores quanto ao uso das 

tecnologias digitais, como recursos pedagógicos. Por meio dessa revisão de 

literatura ficou evidente que as formações acontecem, porém de forma mais 

superficial e teórica e não focada em estratégias mais práticas, que permitem ao 

professor chegar à escola e aplicar em sala de aula com mais segurança, pois o que 

lhe falta desenvolver são as competências digitais para um uso mais eficaz. 

Em relação aos objetivos específicos (1 e 2) propostos, as respostas do 

questionário online e a elaboração de oficinas para formação dos professores 

permitiu, por meio das técnicas utilizadas, identificaram as dificuldades dos 

participantes em relação às TDIC. Isto porque os participantes puderam compartilhar 

suas angústias e desafios e, a partir das trocas de experiências advindas das 

discussões em grupo e transpostas nos mapas mentais, e em diferentes momentos 

das oficinas por meio da troca, do compartilhamento e da participação.  

Foi possível atender ao objetivo específico (3), com a construção de 

estratégias de ensino com coparticipação/participação dos educadores de forma a 

permitir um melhor uso das TDIC junto aos seus alunos, atendendo, também, desta 
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forma, as etapas do ciclo de GC. Isto porque as oficinas foram planejadas para 

conter momentos de experiência por parte dos participantes, que ao usarem dos 

recursos, começaram a compreender como inseri-los em suas práticas pedagógicas. 

Para atender ao objetivo específico (4) proposto, a Pesquisa-Ação 

Participativa possibilitou o refinamento da proposta inicial apresentada pela 

pesquisadora, constituído por meio do acompanhamento das práticas pedagógicas, 

das narrativas e das considerações dos alunos, que foi essencial para a percepção 

de que se faz necessário os professores estarem sempre se aperfeiçoando, 

participando de cursos de formação contínua, para que possam ter uma prática com 

o uso dos recursos tecnológicos de forma mais segura e consciente, voltada ao 

ensino e aprendizagem, uma vez que tais recursos são entendidos como 

instrumentos aliados para concretização deste processo. 

Portanto, as oficinas ou as capacitações devem ser elaboradas de modo que 

os professores do ensino fundamental possam se sentir utilizando as ferramentas ou 

os recursos tecnológicos digitais, adquirindo maior autonomia para integrar as TDIC 

como meios auxiliares no processo ensino e aprendizagem, compreendendo que a 

tecnologia não veio substituir ou salvar a educação, mas sim, como um suporte que, 

quando bem utilizada adequadamente , surte efeitos significativos no processo de 

ensino e de aprendizagem em sala de aula. 

Evidencia-se nesta dissertação que para os professores se sentirem 

preparados em trabalhar com TDIC é preciso que os mesmo percepcionem e 

experienciem as funções das ferramentas, aplicativos, softwares ou plataformas 

para reconhecer suas funções quanto aos planos de ensino e as estratégias de 

ensino na sala de aula. Assim haverá uma disseminação de conhecimento por meio 

das TDIC entre professores e alunos.  

Neste sentido o compartilhamento do conhecimento e das informações no 

processo de formação de professores deverá ser assistido enquanto uma 

abordagem que permita aos participantes serem participantes e coparticipantes. Ou 

seja, que os profissionais da educação se reconheçam em um processo de 

aprendizagem para depois desenvolver com seus alunos. 

Conclui-se, assim, que é de suma importância que os professores recebam 

uma formação específica sobre as TDIC, objetivando que os mesmos sejam 

aperfeiçoados na prática do uso de tais recursos, para que saibam utilizá-los de 

maneira mais coerente no trabalho pedagógico, incorporando-os no processo de 



114 

 

aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do processo didático e 

metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas nas quais a função do 

aluno é a de mero receptor de informações (MERCADO, 1999, p.12). 

Ainda, com a realização das oficinas percebeu-se ao engajamento dos 

participantes em terem tido essa oportunidade de vivenciarem na prática o que, para 

eles, parecia ser algo inatingível. Evidenciando, desta forma, a contribuição desta 

aplicação para a comunidade escolar, em que se constatou a necessidade que os 

mesmos apresentavam em querer se aprofundar mais nas práticas com tecnologias 

digitais da informação e comunicação, de forma a transpor esse conhecimento na 

abordagem dos conteúdos com os alunos e de certa forma, acompanhar toda a 

evolução tecnológica que está presente na escola em que atuam. Bem como que 

mesmo com as dificuldades encontradas no dia a dia em relação à infraestrutura, a 

grande maioria ainda faz uso dos recursos em suas aulas. 

Enquanto perspectiva para trabalhos futuros sugere-se um aprofundamento 

nas formações continuadas que visem desenvolver competências digitais e que, as 

mesmas estejam em sintonia com as dificuldades dos professores e a necessidade 

das escolas. Outra sugestão é o aprofundamento no estudo sobre como capacitar os 

professores mais jovens, utilizando mais os ambientes virtuais de aprendizagem e 

menos encontros presenciais. Isto se deve ao fato dos participantes desta pesquisa 

serem de uma média de idade de aproximadamente 40 anos. Limita-se este estudo 

a uma análise qualitativa, e com a participação de um grupo restrito de professores 

de apenas uma região específica do Paraná. A ampliação da amostra e do número 

de oficinas é uma sugestão também a estudos futuros. 
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ANEXOS 

Anexo A - Autorização do Comitê de Ética 
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Anexo B - Questionário de Amostra dos Professores 

 
 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DE TECNOLOGIAS EM SALA DE 

AULA 

 
O OBJETIVO DESTE QUESTIONÁRIO É DE CONHECER O PERFIL DO 
PROFESSOR QUE ESTARÁ ENVOLVIDO NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA O USO DE TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA. 

 
Nome Completo 

 

Município de Residência 

 

Município de Atuação 

 

Idade 

 

Tempo de Profissão (em anos) 

 

Quais os recursos tecnológicos existentes na Escola/Colégio que você atua? 

1) Laboratório de Informática 

2) Data show 

3) TV Pendrive 

4) Lousa Digital 

5) Notebook 

6) Tablet 

7) Outros 

 

Qual (is) a(s) sua(s) disciplina(s) de atuação? 

1. Português 

2. Matemática 

3. História 

4. Geografia 

5. Ciências 

6. Química 
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7. Física 

8. Língua Estrangeira 

9. Filosofia 

10. Sociologia 

11. Arte 

12. Educação Física 

13. Biologia 

14. Outro 

 

Nível de atuação 

1. Ensino Fundamental Anos Finais 

2. Ensino Médio 

3. Curso Técnico 

4. Outro 

 

Você já participou de alguma formação sobre tecnologia e educação? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Se SIM, em que ano ocorreu essa formação? (Indique com 4 dígitos, por exemplo, 

2010) 

 

Se SIM, qual carga horária? 

 

Você já utilizou ferramentas tecnológicas como recurso pedagógico de apoio para 

suas aulas? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Se sim, indique quais foram esses recursos 

 

Se sim, qual a frequência que utiliza estes recursos? 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) Duas vezes ao mês 



129 

 

(   ) Mais de duas vezes ao mês 

(   ) Todas as aulas 

(   ) Raramente 

 

O uso desses recursos ocorreu após uma formação sobre tecnologia e educação? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

Qual a sua motivação para participar desse curso de Formação de Professores para 

o uso de Tecnologias em Sala de Aula? 

 

O conteúdo teórico e algumas atividades serão disponibilizadas em um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Contudo, você terá disponibilidade para participar de 

encontros presenciais em, pelo menos, 4 sábados intercalados? 

(   ) Sim, pela MANHÃ 

(   ) Sim, À TARDE 

(   ) Não tenho disponibilidade 

 

Assumindo que este curso será realizado no contexto de um projeto de mestrado 

desenvolvido no período de 2018-2020. O curso ofertado terá certificação após a 

conclusão dos trabalhos propostos. Você está disposto a participar deste processo? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Revisão Sistemática de Teses, Dissertações e Artigos 

 
 

Quadro 18 - Revisão Sistemática de Teses, Dissertações e Artigos 
 

TESES/DISSERTAÇÕES 

Título: O uso das TICs e a formação inicial e continuada de professores do Ensino Fundamental 

da Escola Pública Estadual de Campo Grande/MS: uma realidade a ser construída 

Problema: O que pensa o professor das séries iniciais do ensino fundamental sobre o uso do 

Laboratório de Informática como meio de ensino? Ou ainda, se ele usa? Como será que 

compreende esse uso? Será que foi preparado para um uso adequado e desencadeador de 

aprendizagem? Ou será que esse uso é delegado a um técnico em informática ou outro 
profissional? 

Objetivo: Investigar as concepções dos professores das séries iniciais do ensino fundamental da 
rede pública estadual da cidade de Campo Grande sobre o uso do computador na escola 

Resultado: Os resultados mostram que a formação que os professores recebem tanto na inicial 

como da continuada não é suficiente para preparar o educador para utilizar as TICs para ensinar. 
Mesmo que professores ainda não se sintam preparados, usam o computador para ensinar 

conteúdos curriculares por meio de aplicativos do Office, revelando um cenário diferente do 

apregoado pela literatura especializada 

Fonte: (GREGIO,2005) 

 

Título: A Tecnologia em Sala de Aula: entre o fascínio e a rejeição 

Problema: Quais são as percepções dos professores sobre as mudanças pedagógicas e respectivas 

mentalidades relacionadas ao uso dos computadores em 8 das 59 escolas públicas estaduais de ens 

fund e médio de Campina Grande/PB 

Objetivo: Interpretar as percepções dos professores sobre as mudanças pedagógicas e respectivas 

mentalidades relacionadas ao uso dos computadores em 8 das 59 escolas públicas estaduais de 
Ensino Fundamental e Médio de Campina Grande/PB 

Resultado: Descobriram que existem estimativamente 0,08% dos docentes que utilizam as 

ferramentas da informática e dentre esse percentual há os que se destacam pela criatividade e 
ganham prêmios de incentivo educacional com seus trabalhos, O não uso da tecnologia como 

ferramenta educacional repousa na falta de conhecimento e ou manutenção dos laboratórios 

implantados nas escolas. Uns demonstraram desinteresse e outros afirmaram o uso por obrigação 

Fonte: (ARAÚJO, 2012) 
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Título: Estudo de caso referente a uma formação continuada de docentes para uso das TIC no 

ensino de ciências da natureza 

Problema: Um curso na modalidade de formação continuada produz mudanças positivas na ação 

docente, desenvolvendo sua autonomia para aplicação em sala de aula? 

Objetivo: Identificar os impactos do curso na modalidade de formação continuada junto aos 

professores, verificando se a autonomia docente foi desenvolvida na escolha e utilização das TIC 

como estratégia de ensino/aprendizagem 

Resultado: Os entrevistados relataram transformações em suas práticas profissionais após 

realização do curso, como por exemplo, identificar, avaliar e utilizar os recursos apresentados 

conforme suas necessidades 

Fonte: (SERRA, 2013) 
 

 

Título: Aula virtual: implicações e desafios docentes considerando o cenário de educação apoiada 

por tecnologias 

Problema: Qual a relação entre a formação do professor e suas escolhas relacionadas às 

ferramentas que serão utilizadas em uma sala de aula virtual? 

Objetivo: Investigar questões que implicam a articulação entre a formação docente e as práticas 
pedagógicas em salas de aula virtuais, a fim de fundamentar as escolhas das ferramentas no 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

Resultado: O estudo apontou que a formação docente específica para o uso das tecnologias 
influencia na escolha das ferramentas a serem usadas na sala de aula virtual, ou seja, a diversidade 

de alternativas associada à proposta pedagógica no AV de Ensino e de aprendizagem acaba 

restrita às ferramentas que os docentes conhecem 

Fonte: (MACHADO, 2013) 
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Título: Tecnologias digitais em educação: uma reflexão sobre processos de formação continuada 
de professores 

Problema: Buscou-se identificar as dificuldades dos professores em relação ao uso de tecnologias 

digitais em educação (na escola e em sala de aula) e descrever as potencialidades do uso 
pedagógico das tecnologias digitais no Col Santo Agostinho de SP 

Objetivo: Refletir sobre os processos de formação continuada de professores para o uso das 

TDICS em sua prática pedagógica, entendidas como recursos de informação e comunicação 
interativos, que apoiam a relação professor-aluno e contribuem para a realização de aulas 

dinâmicas e significativas 

Resultado: Entendendo as dificuldades dos professores quanto ao uso das TDICs, pensou-se 
como pontos de partida a compreensão da importância do ser humano como agente transformador 

da educação, o reconhecimento da necessidade de permanecer atento ao que a teoria revela sobre 

o tema em estudo e, ao mesmo tempo, de preservar a flexibilidade necessária para adequar a 
formação dos professores às demandas de seu tempo e a partir de seu contexto educacional 

entendê-lo em primeira instância como pessoa e posteriormente como profissional, acreditando 

nele e valorizando seu trabalho para depois propor mudanças e ajustes, respeitando o ritmo de 

cada um, mas indicando os novos caminhos a partir da formação continuada 

Fonte: (AMORIM, 2015) 
 

 

Título: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na Escola e em ambientes 

não escolares 

Problema: Como professores e alunos da educação básica fazem uso das TDICs na escola e em 
ambientes não escolares, no que se refere aos processos de ensino e de aprendizagem? 

Objetivo: Compreender como os professores dos Anos Finais do Ens Fund utilizam as TDICs em 

suas práticas pedagógicas, identificando ferramentas e estratégias que utilizam as tecnologias. 

Resultado: Em relação à visão dos alunos quanto às práticas pedagógicas dos professores, 

constatou-se que estes percebem pouco o uso das TDICs nas aulas, já que citaram poucas práticas 
nas quais estas apareceram, sendo mais comumente a pesquisa na internet. Quanto à 

aprendizagem, os alunos sentem-se mais envolvidos e julgam mais eficientes as estratégias em 

que as tecnologias estão presentes 

Fonte: (GEWEHR, 2016) 
 

 

Título: As TIC na formação docente: fundamentos para o design de objetos virtuais de 
aprendizagem 

Problema: Como potencializar e (re) estruturar, de maneira teórica e prática, a formação docente 

voltada para uso das TIC na sala de aula, dos licenciandos do curso de Matemática da 
Universidade Est, de Goiás 

Objetivo: Construir uma proposta de formação para uso das TIC na ação docente a partir do 

estudo das necessidades formativas dos envolvidos 
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Resultado: Os resultados apontaram que um dos pressupostos para o uso das TIC no ensino é a 

participação ativa do professor na elaboração de seu próprio material a partir da reflexão teórica 
conjunta de seu contexto de atuação, levando-o ao entendimento da necessidade de aproximação 

dos conteúdos a serem ensinados do cotidiano dos alunos 

Fonte: (SOUZA, 2016) 
 

 

Título: O uso das TICs no processo educativo: exigência do desenvolvimento profissional 

docente 

Problema: A preocupação central foi investigar o uso que os professores do ens fund II fazem das 

TICs e a necessidade de formação continuada que revelam para sua aplicação na prática 

pedagógica no âmbito do ensino e aprendizagem das disciplinas de L Port., Mat e Ciências na 
rede municipal, na cidade de Tacaratu – PE 

Objetivo: Analisar o uso que os professores do ens fund II fazem das TICs e a necessidade de 

formação continuada que revelam para sua aplicação na prática pedagógica, no âmbito do ensino 
e aprendizagem de L Port, Mat e Ciências 

Resultado: Os resultados da investigação apontaram vários fatores que estão diretamente 
relacionados com a prática pedagógica e a qualidade do ensino e aprendizagem, levando a 

conclusão que mesmo estando na era digital, a tecnologia não é uma ferramenta acessível a todos 

os estudantes e docentes aumentando a disparidade entre as pessoas incluídas digitalmente e os 

excluídos na era digital contribuindo para a reflexão dos desafios enfrentados pelos professores e 
alunos no processo de ensino e aprendizagem 

Fonte: (ARAÚJO, 2017) 
 

 

Título: Formação de professores e a prática pedagógica com tecnologias: estudo da correlação na 

base TIC Educação 2014 

Problema: Estudar a relação entre a participação do professor nesses momentos e as suas práticas 

com TIC. Investigar a presença das tecnologias nos momentos de formação e analisar as políticas 

públicas de disseminação das TIC nas escolas 

Objetivo: Compreender o impacto da formação específica em TIC nessas práticas 

Resultado: Os resultados principais indicaram que o uso pedagógico de TIC (Atividade e 
Preparação) é influenciado positivamente pela formação específica em TIC Institucionalizada e 

Informal, disciplina específica em TIC na graduação, renda mensal familiar e titulação, 

negativamente pela idade e não é influenciado por curso específico em TIC, sexo e cor/raça 

Fonte: (BRASILINO, 2017) 

 

 ARTIGOS 

Título: Da página ao(s) ecrã(s): tecnologia, educação e cidadania digital no século XXI 

Problema: Indagar o modo como a escola tem sido desafiada a integrar as TIC em contexto de 
sala de aula, a partir de uma seleção de estudos que, por um lado, configuram um retrato possível 
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da atual “geração digital” e, por outro lado, incidem sobretudo em exemplos concretos de 

atividades realizadas no ensino básico, enfatizando as percepções e atitudes de professores e 
alunos nelas envolvidos 

Objetivo: Refletir sobre o modo como tal evolução alimenta e consolida o exercício da cidadania 

digital, tendo como objetivo a promoção da e-inclusão 

Resultado: Concluiu-se que os avanços conseguidos são um incentivo para repensar a 

implementação sistemática de processos de utilização pedagógica das TIC no ensino e 

aprendizagem enquanto um dos pilares do futuro digital da educação 

Fonte: (MELÃO, 2011) 
 

 

Título: Relações e interações dos professores de ciências e matemática com as tecnologias 

Problema: A finalidade da pesquisa versa sobre: caracterização do sujeito; relação e interação 

com a informática; relação e interação com a internet; relação e interação com os ambientes 
virtuais de aprendizagem; relação e interação com os objetos de aprendizagem e relação e 

interação com as TICS e TDICs 

Objetivo: Investigar como ocorrem as relações e interações dos professores de Ciências e 
Matemática com as tecnologias 

Resultado: Concluiu-se que a maioria dos professores possui uma relação e interação amigável 

com a informática e com a internet, entretanto as relações e interações com os AVAs e Objetos de 
Aprendizagem são incipientes, alguns professores utilizam tecnologias em seu trabalho docente, 

recebeu destaque o uso da internet e do e-mail, a maior parte dos professores reconheceu a 

potencialidade das TICs no processo de ensino e aprendizagem; os professores apontam muitas 
vantagens e desvantagens para o uso das tecnologias aplicadas à educação 

Fonte: (RAMOS & AMARAL, 2012) 
 

 

Título: O uso do software livre e a construção da aprendizagem colaborativa: limites e 

possibilidades do programa UCA 

Problema: investigar as transformações no contexto da escola com o uso das tecnologias 

Objetivo: Analisar o benefício do uso do software livre para o desenvolvimento da aprendizagem 

e da colaboratividade em rede no contexto do programa UCA 

Resultado: Conclui-se que a utilização do software livre tem criado no interior das escolas 

pesquisadas uma “cultura digital” e tem possibilitado a aprendizagem, o trabalho cooperativo, 

colaborativo, a interculturalidade, a criatividade e a autoria entre estudantes e professores na 
construção do conhecimento. 

Fonte: (MELO & CARVALHO, 2013) 
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Título: FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A INSERÇÃO DAS MÍDIAS EM SALA 

DE AULA: UMA PROPOSTA DE AÇÃO, REFLEXÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Problema: Analisar as possibilidades de educadores e alunos se apropriarem dos meios de 

comunicação e, juntos, construírem uma nova prática educativa incluindo as mídias no 

planejamento, além de refletir a necessidade da busca de uma formação adequada para interagir e 

inserir esses recursos em sala de aula 

Objetivo: Apresentar uma discussão sobre os novos recursos tecnológicos presentes na sociedade 

atual e suas relações com o funcionamento das escolas, no aspecto organizacional e na prática 
pedagógica 

Resultado: A utilização correta dos recursos tecnológicos, com planejamento adequado e 

objetivos claros, torna possível a construção de habilidades como selecionar informações, analisá-
las, interpretá-las, questioná-las, antes da aceitação como verdade absoluta 

Fonte: (LIMA, 2013) 
 

 

Título: O professor de Matemática do ensino médio e as tecnologias de informação e 

comunicação nas escolas públicas estaduais de Goiás 

Problema: Verificar a inclusão ou não inclusão das tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática na rede pública de educação do Estado de Goiás e como os 

professores de Matemática do ensino médio tem organizado sua prática docente com o auxílio 
dessas tecnologias nos anos de 2013 e 2014 

Objetivo: Analisar o uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem de Matemática no ensino 

médio nas escolas públicas estaduais de Goiás. 

Resultado: Os resultados revelaram um quadro preocupante no que se refere ao processo de 

ensino e de aprendizagem de Matemática através da inclusão das TIC na educação, como a falta 

de estrutura física, da formação continuada dos professores para o uso das TIC e de políticas 
públicas educacionais bem planejadas acabam por desenhar o mapa da não inclusão das TIC nas 

ações pedagógicas dos professores. 

Fonte: (CUNHA; BARBALHO; REZENDE & FERREIRA, 2015) 
 

 

Título: O Uso das TIC nas Práticas dos Professores de Matemática da Rede Básica de Ensino: o 

projeto Mapeamento e seus desdobramentos 

Problema: Apresentar o projeto Mapeamento do uso das tecnologias de informação nas aulas de 

Matemática do Estado de São Paulo, bem como os resultados oriundos do mosaico de pesquisa 
que constituem esse projeto 

Objetivo: Fomentar o uso das TIC nas práticas de professores de 

Matemática da Educação Básica 

Resultado: O desenvolvimento de projetos dessa natureza possibilitou um trabalho colaborativo 

de pesquisa, que teve por consequência o incentivo da articulação entre pós-graduação, 

licenciaturas e escolas da rede pública de Educação Básica 
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Fonte: (JAVARONI & ZAMPIERI, 2015) 
 

 

Título: Tecnologias Digitais e a relação entre teoria e prática: uma análise da produção em trinta 

anos de BOLEMA 

Problema: Análise das pesquisas envolvendo as Tecnologias Digitais e seu uso na sala de aula de 
Matemática no Brasil, a partir das publicações que abordaram essa temática nos trinta anos de 

existência da revista BOLEMA 

Objetivo: Catalogar todos os trabalhos que se relacionem, de alguma forma, com as tecnologias 

Resultado: Os artigos analisados indicam que, no contexto dos trabalhos publicados sobre 

Tecnologias Digitais, a pesquisa em Educação Matemática contempla constantemente teoria e 
prática de forma dinâmica, fugindo de extremos que oscilam entre o pragmatismo imediatista e a 

teorização pura. 

Fonte: (BORBA; ALMEIDA & CHIARI, 2015) 
 

 

Título: Proposta para Implantação de Recursos Tecnológicos Digitais Touchscreen no 

Ambiente Educacional 

Problema: Por meio dos métodos dedutivo e indutivo, observaram-se as tecnologias no 

mercado atual e na sociedade com relação às encontradas nesta unidade, as quais foram 

registradas com entrevistas, discussões e depoimentos. 

Objetivo: Mostrar que há uma grande carência desses recursos na educação formal frente 

aos avanços tecnológicos, as suas influências nas metodologias de ensino atuais, aos 

modelos de aparelhos disponíveis no mercado, às vantagens, às formas de aquisição, aos 

custos, aos benefícios, às barreiras para sua utilização no meio pedagógico e à 

necessidade de sua implantação no ambiente educacional 

Resultado: Os resultados auferidos propõem que há carência dessas tecnologias, as quais 

estão diretamente ligadas à inexistência de ferramentas de Gestão e Governança de 

Tecnologia da Informação. Na conclusão, evidencia-se que a utilização dessas 

ferramentas resultará em maior participação, inclusão digital e melhoria do aprendizado. 

Fonte: (CLARINDO & MANSUR, 2016) 
 

 

Título: Concepções de Professores sobre o Uso de Tecnologias Digitais nas Escolas do Ensino 

Fundamental do Paraná: O Caso do Ensino das Ciências da Natureza 

Problema: Realizar uma coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada, com um roteiro 
padrão de perguntas contendo duas questões: Como a tecnologia pode contribuir nas aulas de 

ciências para a aprendizagem dos estudantes? Você utiliza os recursos tecnológicos 

disponibilizados na escola nas aulas de Ciências? 

Objetivo: Estudar as concepções de professores da Rede Estadual da Educação do Estado do 
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Paraná, sobre a utilização de tecnologias educacionais no ensino de Ciências da Natureza. 

Resultado: A investigação identificou que os professores não utilizam os computadores. Embora 
o Portal “Dia a Dia Educação” se mantenha atualizado, especialmente com material de Ciências 

da Natureza, a investigação apontou a falta de manutenção dos computadores por parte das 

Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação (CRTE), o que compromete o uso desse 
material pelos professores na Escola. 

Fonte: (OZELAME, 2016) 
 

 

Título: Educação e Tecnologia: Contradições e Superações no Campo da Política Educacional 

Problema: Refletir sobre a contradição existente na educação brasileira entre os indicadores que 
apontam fragilidades e, ao mesmo tempo, sinalizam para os ganhos com maior investimento em 

educação. Perpassando pelo contraste entre a baixa qualidade da educação básica, os possíveis 

impactos da tecnologia na educação e as possibilidades de uma melhor relação entre professores e 

alunos 

Objetivo: Pensar na possibilidade de organizar um caminho que aproxime o modo de fazer dos 

tecnólogos do modo de fazer dos professores 

Resultado: Aponta para uma aparente dificuldade de diálogo entre a forma de produzir 

conhecimento na comunidade escolar e a forma de produzir conhecimento nas comunidades 

desenvolvedoras de Software Livre 

Fonte: (SILVA & PAULY, 2016) 
 

 

Título: Impactos da Tecnologia da Informação e Comunicação na Aprendizagem dos Alunos em 

Escolas Públicas de São Caetano do Sul (SP) 

Problema: Responder à seguinte questão‐problema: Qual a percepção dos professores sobre o 
impacto do uso da TIC na aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental? 

Objetivo: Verificar a percepção dos professores sobre o impacto do uso da tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) na aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental. 

Resultado: Os principais resultados evidenciaram que as ferramentas de TIC introduzidas 

possibilitaram a consulta, pesquisa e produção de informações, viabilização de comunicação e 

intercâmbio dessas informações entre os participantes (gestão escolar, professores e alunos), além 
de permitir o desenvolvimento das disciplinas e projetos Paradoxalmente, embora a utilização de 

ferramentas de TIC seja grande, a maior parte dos professores (91,7%) pesquisados não possui 

formação especializada, o que causa, na opinião dos respondentes, a subutilização das ferramentas 

Fonte: (BITANTE; FARIA; GASPAR; PASCUAL & DONAIRE, 2016) 
 

 

Título: Formação inicial de professores em tempos de TDIC: uma questão em aberto 

Problema: Realizar uma análise documental das grades curriculares e os projetos de ensino de 
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123 cursos de três universidades públicas paulistas e, posteriormente, os projetos pedagógicos de 

seis cursos da área de exatas de uma dessas universidades 

Objetivo: Investigar se a formação do professor que atuará na Educação Básica contém 

conhecimentos sobre Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e sob qual 

paradigma pedagógico se articulam 

Resultado: Dos resultados obtidos, um aspecto a destacar é a falta de coerência entre o declarado 

no projeto pedagógico e nos programas de ensino das disciplinas do curso, Enquanto isso, nas 

licenciaturas, futuros professores aguardam por uma formação que substitua temor por motivação 
e resistência ao desconhecido por determinação em superar o desafio que o novo representa 

Fonte: (LOPES & FÜRKOTTER, 2016) 
 

 

Título: NOVAS TECNOLOGIAS, A BUSCA E O USO DE INFORMAÇÃO NO ENSINO 

MÉDIO 

Problema: Pesquisar como os jovens do ensino médio buscam e usam a informação por meio 

das novas tecnologias para a formação escolar 

Objetivo: conhecer a evolução da juventude na história a partir da contemporaneidade com a 
influência das novas tecnologias da informação e comunicação no processo de socialização 

 

Resultado: Os resultados mostram que os estudantes percebem o ensino médio como 
“treinamento” para o vestibular. As escolas não desenvolvem estratégias para o ensino da busca e 

do uso da informação. Os estudantes usam o google, por considerarem a forma mais rápida de 

acessar a informação; estudam de forma tradicional, com resumos e leituras, mas agregam alguns 
recursos da internet como videoaulas; preferem usar material impresso para reduzir o risco de 

desatenção; não usam a biblioteca escolar e relatam distanciamento entre a biblioteca escolar e a 

prática docente 

Fonte: (NASCIMENTO & GASQUE, 2017) 
 

 

Título:Vivência tecnológica na educação básica: uma estratégia para o ensino e aprendizagem de 

professores e alunos 

Problema: Analisar a dinâmica deste momento de “Vivência Tecnológica”, que recebe o subsídio 
da teoria construtivista e contribuições de duas profissionais, e verificar se as aulas no Laboratório 

de Informática e as montagens e programações no Laboratório de Ciências e Tecnologias, com os 

recursos de blocos de montagem, contribuem para uma abordagem metodológica de ensino 

relacionada ao desenvolvimento do pensar, do raciocinar, da resolução de problemas, das práticas 
de leitura e escrita. E ainda, verificar se esta estratégia pode ser referenciada como estratégia 

pedagógica significativa 

Objetivo: Discutir se as aulas de Vivência Tecnológica, ministradas aos alunos do Ensino 
Fundamental I, da rede do Serviço Social da Indústria de São Paulo SESI/SP, é uma estratégia 

pedagógica que auxilia os docentes no processo de ensino e aprendizagem e os alunos na 

autonomia digital 
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Resultado: Os recursos dos blocos de montagem contribuem não somente de forma a estimular 

tátil e visualmente os alunos, mas, principalmente, agregam valores que alteram a forma de pensar 
e interagir socialmente. É possível afirmar com base nestes recursos metodológicos que podemos 

contar com tecnologias além da oralidade, da escrita ou da impressão. O conhecimento por 

simulação, por exemplo, método principal da vivência tecnológica, é uma estratégia eficiente 

neste sentido 

Fonte: (LUCAS & MONTEIRO, 2017) 
 

 

Título: DE INICIANTES A VANGUARDISTAS: O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS POR 

JOVENS PROFESSORES 

Problema: Compreender os usos que jovens professores fazem das tecnologias digitais em sala de 
aula é um dos desafios deste texto. O exercício da sua docência é diferente? Como ela acontece?  

Para isso, o artigo discute três perfis: iniciantes, moderados e vanguardistas 

Objetivo: Compreender como jovens professores nascidos em uma sociedade em rede 
incorporam e usam as tecnologias digitais na sala de aula 

 

Resultado: O estudo conclui que os jovens professores tendem a usar com mais intensidade as 

tecnologias em situação de aula, mas isso não está relacionado apenas ao fato deles serem 

usuários imersos de artefatos tecnológicos na sua vida pessoal. O fator principal que impulsiona 

esses docentes a desenvolverem práticas pedagógicas inovadoras, especificamente no caso 
estudado, está relacionado à aproximação que eles tiveram com as TICs na licenciatura e o 

aprofundamento dessa temática via cursos extracurriculares ou pós-graduação 

Fonte: (REIS & MENDES, 2018) 
 

Fonte: O autor, 2018 

 
 

Apêndice B - Histórico das Tecnologias e Projetos nas Escolas Estaduais do 
Paraná  

 

 No ano de 2010, a equipe da Diretoria de Tecnologia Educacional (Ditec) 

elaborou as Diretrizes norteadoras quanto ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação nas Escolas Públicas Estaduais do Paraná, a fim de propor aos 

profissionais da educação uma apropriação crítica capaz de levar às descobertas 

das possibilidades que elas oferecem ao serem agregadas nas práticas 

educacionais, contribuindo assim para a inclusão digital (PARANÁ, 2010). 

 No Estado do Paraná, no ano de 1985, surgiram as primeiras medidas 

federais relativas à informática na educação oriundas do Plano Estadual de 

Educação do Paraná e, em 1987, com a implantação de um Centro de Informática 
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na Educação (Cied), localizado no Núcleo Regional de Educação da cidade de 

Maringá, tornando assim, um pólo de investigações em informática na educação, 

cujos resultados culminaram no planejamento de Programas e Projetos de 

Informática na Educação, como o Projeto Formar7 (1987, 1989 e 1992), que se 

constituiu da realização de Cursos de Especialização na área de Informática na 

Educação e Concursos de Software Educativo (1987 a 1989) - (PARANÁ, 2010). Em 

1992, esse Cied passou para o Cetepar8. 

 Em 1991, iniciaram as primeiras ações voltadas para a formação dos 

professores da rede, por meio do Programa Televisivo Salto para o Futuro que, após 

se agregar a outros programas televisivos, no ano de 1997, efetivou-se como um 

Programa de formação que é desenvolvido até hoje pelo Ministério da Educação 

(MEC), por meio da TV Escola. 

 No mês de maio de 1996, a Secretaria de Educação - SEED, por meio do 

Decreto nº 1917, passou a integrar ao MEC como responsável pela definição e 

implantação da política de educação a distância e, em setembro desse mesmo ano, 

teve início o Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo, monitorado 

pela então, na época, Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), objetivando 

disseminar o uso de computadores nas escolas públicas estaduais e municipais de 

todos os estados brasileiros e criar Núcleos de Tecnologia - NTEs - para concentrar 

ações de sensibilização e de capacitação do professor para incorporar essa 

ferramenta em seu trabalho pedagógico (PARANÁ, 2010). 

 No Paraná foram criados 13 NTEs, composto por profissionais da Educação 

que seriam os multiplicadores das ações formativas referentes às tecnologias aos 

demais professores da rede. Em 2004, esses 13 NTEs se estenderam em 32 

Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação (CRTE), ou seja, cada Núcleo 

Regional de Educação - NRE do Paraná passou a ter na equipe, uma coordenação 

voltada à formação continuada dos professores para o uso de tecnologias na 

educação. 

 

                                                
7 Destinava-se, em sua primeira etapa, à formação de profissionais para atuarem nos diversos 

centros de informática educativa dos sistemas estaduais e municipais de educação 
8 Cetepar: Centro de Excelência em Tecnologia Educacional, antigo Centro de Treinamento do 

Magistério do Paraná, hoje denominado Diretoria de Tecnologia Educacional, vinculada à Secretaria 
de Estado da Educação. Responsável pela implementação e gestão das ações voltadas aos 
processos de pesquisa, produção, publicação e formação continuada para uso das tecnologias no 
contexto escolar. 
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2.1- Programa Paraná Digital - PRD e Laboratório Proinfo 

 

 Como forma de garantir a inclusão digital, bem como a universalização e 

acesso às tecnologias, em 2003 houve a criação do programa Paraná Digital que 

instalou nas 2.100 escolas estaduais, os laboratórios de informática denominado de 

multiterminal ou “four head”, desenvolvido pela UFPR - Universidade Federal do 

Paraná - permitindo a conexão de quatro monitores e mouses a uma única CPU - 

Unidade Central de Processamento - interligada a um servidor, cujo sistema 

operacional instalado era o GNU/Linux Debian, software livre com conectividade à 

internet por fibra óptica da Copel, além de disponibilizar também, 22 mil televisores 

multimídia com entrada USB, que suporta três tipos de arquivos: mp3 (para sons), 

mpg (para vídeos) e jpg (para apresentação de slides) sendo um para cada sala de 

aula, e mais de 2.100 kit de sintonia da TV Paulo Freire. 

 

Figura 29 - Laboratório do Paraná Digital 

 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-ML2QY-1wPKY/Ta9e--
IwdI/AAAAAAAAACI/jHltUMsxiGQ/s1600/laboratorio.jpg 

Acesso em 11 jun. 2018. 
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                               Figura 30 - TV Multimídia - TV Pendrive 

 

 

Fonte: http://www.profanderson.net/files/extensao/imagens/tv_pendrive.jpg. Acesso em 11 jun. 2018. 

 

 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) é um programa 

educacional criado pela Portaria no 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover 

o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TIC) na rede 

pública de ensino fundamental e médio.9 Nas escolas do Paraná, entre os anos de 

2008 a 2009, novos laboratórios do Proinfo foram instalados. 

 

2.2 - TV PAULO FREIRE 

 

O objetivo é atender as demandas da Secretaria de Estado da Educação 

(SEED), proporcionando aos profissionais da educação uma formação continuada 

de forma ágil. Esse projeto começou a ser estruturado em 2005, a partir de um 

Grupo de Trabalho interdisciplinar, composto por professores da Rede Pública do 

Paraná - de diversas áreas do conhecimento - equipe técnico-pedagógica dos 

Departamentos da SEED, profissionais da área da comunicação e professores das 

Instituições de Ensino Superior – IES. 

A tarefa desse grupo, coordenado por professores da rede, foi 
de conceber teórica e pedagogicamente o uso de audiovisuais 

                                                
9Proinfo: informações disponíveis em  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=214 acesso 
em 11 jun. 2018. 
 

http://www.profanderson.net/files/extensao/imagens/tv_pendrive.jpg
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=214
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para formação continuada e como fonte de pesquisa no 
espaço escolar. A dinâmica de trabalho deste grupo tinha 
também o encargo de conceber programas e formatos, assim 
como resolver questões técnicas de produção, transmissão e 
estrutura física. (BONASSA, 2010, p. 01)   

 
 Na programação da TV Paulo Freire, é possível encontrar programas com 

diversos enfoques que tanto ajudaram aos profissionais da educação, quanto a sua 

formação continuada, como também existem programas que ajudarão os alunos em 

suas pesquisas e estudos voltados ao vestibular, que é o caso do programa Eureka. 

São encontrados também na grade programacional, programas que visam discutir 

temas ligados às diretrizes curriculares, com diferentes enfoques, sendo eles: 

 

● Orientação Curricular: são apresentados programas que debatem 

temas e conteúdos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Paraná. Essas discussões estão integradas com os projetos de 

produção de material didático como: Folhas, OACs DO Portal Dia-a-Dia 

Educação, Livro Didático Público, Cadernos de Apoio ao Professor, 

Cadernos Temáticos, entre outros; 

● Teórico: apresentam e debatem grandes temas com a participação de 

profissionais das IES e personalidades de destaque no cenário 

estadual e nacional. 

● Metodológico: apresentam, debatem e valorizam os 

encaminhamentos metodológicos de profissionais da rede a partir de 

suas experiências e alternativas bem sucedidas.10 

 

De acordo com esses enfoques, os programas da TV Paulo Freire foram 

formatados e organizados em cinco categorias de programas: 

 

❖ Campanhas de mobilização: objetiva despertar nos espaços 

escolares ações de superação ou de prevenção de problemáticas 

sociais. 

                                                
10 BONASSA, T. L.; MELO, A. P.; OLIVEIRA. R.G Televisão Paulo Freire – Um canal para 
liberdade: concepções, caminhada e desafios, SEED, 2010, disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000015332.pdf acesso em 11 jun. 2018). 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000015332.pdf
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❖ Programas Informativos: visam apresentar e discutir nas escolas as 

ações da SEED e também oferecer à comunidade escolar informações 

relacionadas ao universo educacional. 

❖ Programas de formação continuada: são programas direcionados à 

troca de experiência entre profissionais da educação, à discussão 

metodológica e utilização dos diversos materiais didáticos e ao acesso 

às mais recentes discussões educacionais. 

❖ Programas de conteúdos: têm a finalidade de apresentar conteúdos 

curriculares ou complementares ao currículo escolar. 

❖ Programas de enfoque regional: são programas que trazem as 

experiências e os conhecimentos dos sujeitos das escolas do estado. 

Apresentam como cenário as paisagens geográficas dos municípios do 

Paraná, rico na diversidade de culturas e saberes.11 

 

2.3 - Portal Dia a Dia Educação 
 

 
Junto ao Paraná Digital, criou-se o Portal Educacional da SEED/PR, 

denominado Dia a Dia Educação, com assuntos voltados aos Educadores, Alunos, 

Comunidade e Escola. Pedagogicamente, o Portal conta com um vasto repositório 

de conteúdos em formato de simuladores, sons, imagens, vídeos, textos, teses e 

dissertações que contribuem para a prática pedagógica dos professores em sala de 

aula. 

Sendo este um portal de conteúdos que serve como ferramenta de 

disseminação das políticas educacionais do Estado do Paraná por meio do incentivo 

e valorização da produção dos professores da rede estadual, caracteriza-se por ser 

um ambiente virtual baseado na Internet, implementado em software livre (PARANÁ, 

2010). Muitos professores puderam elaborar e publicar os chamados Objetos de 

Aprendizagem Colaborativos - OACs, permitindo que todos pudessem estar 

pesquisando e utilizando em sala de aula. 

 

 

                                                
11 BONASSA, T. L.; MELO, A. P.; OLIVEIRA. R.G Televisão Paulo Freire – Um canal para 

liberdade: concepções, caminhada e desafios, SEED, 2010, disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000015332.pdf acesso em 11 jun. 2018). 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000015332.pdf
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Figura 31 - Página Inicial do Portal Dia a Dia Educação – OAC 

 

  

Fonte:http://slideplayer.com.br/4119929/12/images/2/P%C3%81G

INA+INICIAL+DO+PORTAL.jpg. Acesso em 11 jun. 2018. 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-

X41cz6AGBAc/TeSu9PHi0vI/AAAAAAAACMo/5h-

p_H3Sh1Q/s400/OAC.jpg. Acesso em 11 jun. 2018. 

 

Em 2007, criou-se a Coordenação de Multimeios na SEED/PR, que objetivou 

a ampliação das possibilidades de criação e produção de materiais digitais em 

formato de animações, ilustrações, fotografias, digitalização e reprodução de mídias 

e em setembro deste mesmo ano foi lançado a segunda versão do Portal em sua 

nova plataforma (PARANÁ, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.com.br/4119929/12/images/2/P%C3%81GINA+INICIAL+DO+PORTAL.jpg
http://slideplayer.com.br/4119929/12/images/2/P%C3%81GINA+INICIAL+DO+PORTAL.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-X41cz6AGBAc/TeSu9PHi0vI/AAAAAAAACMo/5h-p_H3Sh1Q/s400/OAC.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-X41cz6AGBAc/TeSu9PHi0vI/AAAAAAAACMo/5h-p_H3Sh1Q/s400/OAC.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-X41cz6AGBAc/TeSu9PHi0vI/AAAAAAAACMo/5h-p_H3Sh1Q/s400/OAC.jpg
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Figura 32 - Segunda versão do Portal Dia a Dia Educação 

 

Fonte: http://saladeauladigital.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Diaadia-
educa%C3%A7%C3%A3o.png. Acesso em 11 jun. 2018. 

 

2.4 - Programa Um Computador por Aluno - UCA 

  

 O programa Um Computador por Aluno - UCA - com o intuito de promover a 

inclusão digital, possibilita a entrega de um laptop para cada aluno e professor, com 

acesso à internet e formação para professores e gestores quanto ao uso das 

tecnologias. No Paraná, em 2007 foi feita a escolha das escolas a receberem, 

levando em conta a dificuldade de acesso, escolas do campo e escolas de periferia 

de grande centro urbano. Sendo elas: 

Quadro 19 - Escolas Estaduais – UCA 
 

 Município Escola 

1 Almirante Tamandaré E.E. FLORIPA TEIXEIRA DE FARIA 

2 Cerro Azul E.E. AUGUSTO A. DA PAIXÃO 

3 Curitiba C.E. GOTTLIEB MULLER 

4 Reserva C.E. TEOFILA NASSAR JANGADA 

5 Santa Cecília do Pavão C.E. JERÔNIMO F. MARTINS 

6 Santa Cecília do Pavão E.E. VICENTE GALVÃO 

7 São Jerônimo da Serra C.E. SÃO JORGE 

Fonte: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=77 - 
acesso em 11 jun. 2018 
 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=77
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Quadro 20 - Escolas Municipais – UCA 
 

 Município Escola 

1 Apucarana E.M. RURAL PADRE ANTÔNIO VIEIRA 

2 Boa Ventura de São Roque E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA 

3 Campo Largo E.M. MAURO PORTUGAL / CAIC 

4 Curitiba E.M. CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
JULIO MOREIRA; 

5 Santa Cecília do Pavão E.M. CÍCERO B. RODRIGUES 

6 Santa Cecília do Pavão E.M. MANOEL RIBAS 

Fonte: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=77 - 
acesso em 11 jun. 2018 

 

 

 A partir de 2008, a SEED/PR, começou a ampliar a formação continuada dos 

professores por meio de estratégias específicas da modalidade a distância, como 

por exemplo: ambientes virtuais de aprendizagem, teleconferência e web 

conferências e a formação para uso dos recursos tecnológicos ficou sob a 

responsabilidade da Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias (Cautec), cujo 

objetivo é atuar na formação continuada dos Assessores de Tecnologia das CRTEs 

e professores da rede pública estadual de educação, contemplando a inclusão 

sócio-digital, no contexto de integração das mídias web, televisiva e impressa 

(PARANÁ, 2010). 

 Os assessores das 32 CRTEs do Paraná recebiam formação das equipes da 

Diretoria de Tecnologia - DITEC - e por meio de assessorias e oficinas realizadas in 

loco nas escolas promoviam ações de formação continuada para uso dos aplicativos 

dos laboratórios de informática e recursos disponíveis no Portal Dia a Dia Educação, 

softwares educacionais e ambiente virtual de ensino e aprendizagem da SEED (e-

escola), que aconteciam no momento da hora-atividade do professor. 

 

2.5 - Programa Banda Larga nas Escolas 

 

 O Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), lançado em abril de 2008 pelo 

Governo Federal, tem como objetivo conectar todas as escolas públicas urbanas à 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=77
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internet, rede mundial de computadores, por meio de tecnologias que propiciem 

qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público no País. A 

gestão do Programa é feita em conjunto pelo Ministério da Educação (MEC) e pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em parceria com o Ministério 

das Comunicações (MCOM), o Ministério do Planejamento (MPOG) e com as 

Secretarias de Educação Estaduais e Municipais.12 

 

2.6 - Sala de Aula Conectada 

 

 O Projeto Piloto iniciou em 2013 com 16 escolas para a avaliação e 

desenvolvimento do Programa Sala de Aula Conectada Paraná, visando a expansão 

para 2014. O objetivo desse programa é equipar as escolas estaduais com rede de 

internet sem fio, tablets para professores em todas as salas de aula, promovendo a 

capacitação contínua de todos os educadores, bem como a universalização à 

inclusão digital. Visa, também, à melhoria da qualidade de ensino público no Estado, 

além de implementar a produção de recursos digitais, softwares educacionais e 

administrativos13. As ações previstas14 abordam a infraestrutura de conexão de 

internet nas escolas; distribuição de tablets e computadores interativos; a 

implantação do sistema de registro de classe on-line; formação continuada e suporte 

técnico ao uso de tecnologias educacionais na rede estadual de ensino. 

 

Quadro 21 - Relação dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto Piloto 

 

 Estabelecimentos de Ensino NRE Município 

1 C. E. Princesa Isabel Campo Mourão Araruna 

2 C. E. Castro Alves Cianorte Rondon 

                                                
12 Dados extraídos do site: 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=234 
acesso em 11 jun. 2018. 
13 Informações extraídas do site: 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=303 
acesso em 11 jun. 2018 
 
14 As ações previstas estão disponíveis em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=507#acoes 
acesso em 11 jun. 2018 
 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=234
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=303
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=507#acoes
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3 C. E. Maria J. P. Souza Cornélio Procópio Leópolis 

4 C. E. Adelaide Glaser Ross Cornélio Procópio Nova Fátima 

5 E. E. Aline Picheth Curitiba Curitiba 

6 C. E. Angelo Trevisan Curitiba Curitiba 

7 C. E. Cecília Meireles Francisco Beltrão Ampére 

8 C. E. João XXIII Goioerê Janiópolis 

9 C. E. Carlos Gomes Ibaiti Tomazina 

10 C. E. Doutor Camargo Maringá Doutor Camargo 

11 C. E. Urbano Pedroni Maringá Floraí 

12 C. E. Vercindes G. dos Reis Maringá Paiçandu 

13 C. E. Castelo Branco Pato Branco Itapejara do Oeste 

14 C. E. Papa João XXIII Umuarama Alto Piquiri 

15 C. E. Malba Tahan Umuarama Altônia 

16 C. E. São José Umuarama Tapira  

Fonte: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=511 - 

acesso em 11 jun. 2018 

 

2.7 - Programa Conectados 

 

É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (Seed-PR) 

que prevê a utilização pedagógica de tablets com alunos. Esse projeto iniciou em 

outubro de 2015 com a seleção e adesão das escolas e Núcleos Regionais de 

Educação (NREs) ao projeto, seguido da distribuição do kit de materiais 

CONECTADOS. A previsão de acompanhamento das ações contidas neste projeto 

foi até dezembro de 2016. 

No primeiro momento do projeto, ainda piloto, foram convidadas a participar 

70 escolas da rede pública estadual do Paraná, as quais afirmaram ter infraestrutura 

para receber o projeto e se comprometeram com os critérios estabelecidos na carta 

de adesão das escolas. 

As ações desenvolvidas foram:  

Ação 1 - Adesão do NRE e seleção/adesão das escolas; 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=511
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Ação 2 - Distribuição dos kits de equipamentos nas escolas; 

Ação 3 - Instalação de rede de acesso à intranet/internet (com ou sem fio) nas 

escolas e acompanhamento técnico; 

Ação 4 - Oferta de formação continuada para o uso de tecnologias; 

Ação 5 - Pesquisa, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas 

durante o projeto.15 

 

2.8 - Programa Conectados 2.0 

 

 É uma ampliação do projeto Conectados - iniciativa da Secretaria de Estado 

da Educação cujo objetivo foi favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias 

educacionais junto à comunidade escolar. O planejamento deste projeto visou 

atender o Plano de Metas do Governo do Estado do Paraná (2015-2018), a ação 6 

do Programa Minha Escola Tem Ação (META), as “Diretrizes para uma Política 

Nacional de Inovação e Tecnologia Educacional 2017-2021” e a pesquisa realizada 

na rede estadual de educação do Paraná intitulada Guia Edutec. Em 2017 foram 

atendidos quinhentos estabelecimentos de ensino públicos da rede estadual.16 

 

2.9- Projeto Web Rádio Escola 

 

A Web Rádio Escola, uma rádio criada pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, possui como público-alvo alunos, professores, gestores e 

comunidade escolar. Em sua programação traz notícias, curiosidades, receitas, 

campanhas, destaques, programas musicais entre outros. Web rádio é um serviço 

de transmissão via Internet, utilizando streaming de áudio. Usa a Internet e 

consegue, desta forma, a possibilidade de alcance global na audiência.17 

 

 

                                                
15 Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1544 
acesso em 11 jun. 2018. 
16 Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1731 
acesso em 11 jun. 2018. 
17 Descrição do Projeto disponível em 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4 acesso em 11 jun 2018. 
 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1544
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1731
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
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2.10 - Projeto Seed Lab 

 

O Seed Lab é um projeto criado em 2017 e desenvolvido pelo Departamento 

de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE) da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná selecionado pela Fundação Lemann e pelo Instituto de 

Tecnologia da Universidade de Massachusetts (MIT), por meio do Desafio 

Aprendizagem Criativa Brasil 2017. Esse projeto prevê o desenvolvimento de 

tecnologias pelos próprios alunos, utilizando-se da aprendizagem criativa, busca a 

promoção de iniciativas "maker", ou seja, a ideia é inovar, experimentar, inventar e 

compartilhar as produções criadas por estudantes, professores e comunidade. 

O Seed Lab atende a professores e alunos com data agendada e possui um 

dia na semana (Open Day) aberto para a comunidade. Podem utilizar este espaço: 

• estudantes, professores, pesquisadores e comunidade em geral, para 

o desenvolvimento de projetos educacionais e sociais; 

• usuários com seus projetos pessoais, para fazer uso da estrutura do 

laboratório com auxílio de outros usuários e dos especialistas disponíveis; 

• pessoas que buscam a fabricação, em pequena escala, direcionada ao 

mercado de nicho ou produção personalizada. 

As atividades oferecidas no Seed Lab são: robótica, programação, construção 

de modelos, pequenos objetos, prototipagem para prova de conceito e simulações, 

produtos para as áreas do Design, da Engenharia e das Artes, mobiliário, máquinas 

e circuitos, desenvolvimento de produtos, projetos educacionais e compartilhamento 

do conhecimento.18 

 

2.11 - Projeto Educação Conectada 

 

O programa de Inovação Educação Conectada tem como principal objetivo 

apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso 

pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Realizado em parceria entre 

o Ministério de Educação - MEC e a Secretaria de Estado de Educação do Paraná - 

SEED, foi instituído por meio do Decreto n° 9.204, de 23 de novembro de 2017, da 

                                                
18 Descrição do Projeto extraída do site: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1526 acesso em 
11 jun.2018. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77511-decreto-n9-204-de-23-de-nobembro-de-2017-pdf&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1526
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Resolução n° 9 de 13 de abril de 2018 e normatizado pela Portaria nº 1.602, de 28 

de dezembro de 2017. 

Este programa será desenvolvido até 2024, em 3 (três) fases: Indução, 

Expansão e Sustentabilidade, organizando suas ações em quatro Dimensões: Visão, 

Formação, Recursos Educacionais Digitais e Infraestrutura. Na Dimensão de 

Infraestrutura, as ações do MEC contemplam a contratação de conexão à internet 

nas escolas públicas de Educação Básica19. 

 

2.12 - Projeto Escola Interativa Recursos Digitais 

 

Escola interativa é um banco de recursos digitais de diferentes áreas do 

conhecimento para utilização por professores na prática docente. Além de um 

repositório de recursos digitais, é também uma estrutura de interação, pois os 

profissionais da rede podem enviar comentários e/ou sugerir inclusões de recursos, 

principalmente materiais que são desenvolvidos por professores, incluindo seus 

comentários pessoais, ou seja, da prática docente sobre o uso de determinado 

recurso, seja uma imagem, aplicativo, fotografia que realizou, vídeo que preparou 

para sua aula e/ou conjunto com os alunos.  

Os materiais podem ser categorizados pelo usuário que tem acesso às 

ferramentas que possibilitam estabelecer uma seleção de conteúdos, facilitando o 

uso dos recursos, pois o professor tem a condição de analisar e criar uma relação do 

que considera relevante, somente retornando para essa lista quando desejar fazer 

uso. Os materiais disponibilizados passam por verificação de autoria e 

desenvolvimento da categorização quanto ao recurso tecnológico, disciplina e 

conteúdo curricular abordado por técnicos que atuam na SEED. 

 

 

                                                
19 Descrição do Projeto extraída do site 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1874 acesso 
em 11 jun. 2018 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=82391-portaria-1602&category_slug=fevereiro-2018-pdf-2&Itemid=30192
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1874
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