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RESUMO 
 

 
 

Esta pesquisa parte do problema que busca identificar quais práticas de gestão do conhecimento 

podem colaborar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem em Ciências Naturais no 

ambiente escolar. Frente a isto, teve como finalidade propor práticas de Gestão do Conhecimento 

que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem em Ciências Naturais no ambiente 

escolar. Assim, para alcançar este objetivo, o qual parte de uma abordagem qualitativa, foi aplicado 

à 10 professores de duas instituições de ensino de escolas públicas do Núcleo Regional de 

Educação de Maringá, um questionário contendo 15 questões fechadas e abertas, acompanhado de 

uma entrevista semiestruturada com 16 questões. Partindo deste processo, foi possível identificar 

várias práticas de gestão do conhecimento presente no contexto escolar. Dessa forma, espera-se que 

este trabalho possa contribuir para o desenvolvimento de uma análise mais aprofundada que 

permita identificar outras práticas ou ferramentas da gestão do conhecimento que possa ser 

utilizada na escola, para melhorar o desenvolvimento do processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa. Práticas pedagógicas. Tecnologias no ambiente 

escolar 



ABSTRACT 
 

 

 

This research aims to identify which knowledge management practices can contribute in 

the development of the teaching-learning process in Natural Sciences in the school 

environment. In this context, the dissertation had as objective to propose knowledge 

management practices that can improve the teaching-learning process in Natural Sciences 

classes in the school environment. Therefore, to reach this goal, which begins with a 

qualitative approach, a questionnaire containing 15 closed and opened questions, followed 

by a semi-structured interview of 16 questions were proposed to 10 teachers from two 

different schools of the Maringá Regional Education Center. From this process it was 

possible to identify many knowledge management practices present in the school context. 

Thus, it is expected that this paper can contribute to the development of a deeper analysis 

that can allow to identify other knowledge management practices or tools that can be used 

at school, aiming to improve the development of the learning process. 

 

Keywords: Collaborative learning. Pedagogical practices. Technologies in school 

environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Neste capítulo é realizado uma breve apresentação em relação à contextualização 

do tema de pesquisa, destaca o objetivo geral, os objetivos específicos, apresenta também a 

justificativa, e, para finalizar, delimita as etapas metodológicas a serem seguidas ao longo 

do trabalho em busca de responder ao problema de pesquisa em questão. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 
A Gestão do Conhecimento (GC) representa uma nova área que visa à criação, o 

compartilhamento e à aquisição de novos conhecimentos, em favor do desenvolvimento de 

uma organização. Dessa forma, é notória a presença da GC nos ambientes educacionais, 

considerados espaços que estão repletos de elementos favoráveis à criação de 

conhecimentos. 

Para Silva e Ferreira (2007), a GC representa um conjunto de ferramentas 

facilitadoras dos processos de práticas e de construção do conhecimento. Diante disso, 

acredita-se que a GC se encontra presente de forma contínua e crescente no contexto 

escolar, onde atua para facilitar a compreensão do conhecimento construído, apresentando 

uma clara divisão entre o conhecimento tácito1 e o conhecimento explícito2. 

Nonaka e Takeushi (1997) destacam a GC como um processo de interação e 

conversão entre o conhecimento tácito e explícito, mediante um conjunto de técnicas e 

ferramentas que auxiliam no processo de criação e compartilhamento do conhecimento. Os 

autores afirmam que, por intermédio da interação humana, ocorre a interpretação, a 

combinação e a integração de diferentes informações, as quais dão origem a novos 

conhecimentos. Nessa visão, compreende-se que a GC aborda o conhecimento individual 

como elemento essencial na disseminação de conhecimentos, sendo considerado um 

elemento de grande valor na atualidade. 

Observa-se que as mudanças ocorrentes no meio social têm aprimorado o processo 

de ensino-aprendizagem, processo este em que o avanço tecnológico se constitui como um 

 

1Conhecimento adquirido ao longo da vida (memórias, experiências) - ( NONAKA; TAKEUSHI, 1997 ). 

2Explicito: conhecimento que já foi ou pode ser articulado, codificado, armazenado de alguma forma em 

alguma mídia, podendo ser transmitido a outra pessoa (livros, documentos) – (NONAKA; TAKEUSHI, 

1997). 
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dos elementos responsáveis por tais transformações. Portanto, ao estudar a problemática 

que visa refletir sobre as contribuições da GC e o uso das práticas e das ferramentas 

tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem,   no ambiente escolar, tendo como base 

a perspectiva apresentada pela GC, foi possível constatar que o avanço da tecnologia 

(novas ferramentas culturais) interferiu no comportamento dos estudantes, trazendo para o 

contexto escolar, principalmente o ambiente da sala de aula, novos desafios a serem 

ultrapassados pelos professores. 

À medida que novas tecnologias chegam ao cotidiano devemos nos adaptar às 

mesmas. As instituições de ensino recebem seu público procedente da sociedade que, em 

grande parte, já está imersa na cultura digital. Também é fundamental preparar este público 

para agir na sociedade de forma crítica. É necessário rever as práticas de ensino- 

aprendizagem, procurando adaptar-se a novas maneiras de ensinar e aprender, a fim de que 

possa favorecer o este processo em todos os campos da educação (OLIVEIRA, 2011). 

Pensando nessas mudanças, a GC dentro da sala de aula tem a finalidade de 

contribuir para capturar, compartilhar e construir novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes que partem do conhecimento prévio do aluno, mediante o convívio com a família e 

a sociedade. Observa-se que a comunicação é essencial para que ocorra esse processo, pois 

permite a interação e o compartilhamento de informações, transformando o conhecimento 

prévio dos envolvidos (aluno e professor) em um conhecimento explícito e coletivo. Em 

um contexto marcado por mudanças cada vez mais frequentes. 

De acordo com Gasparin (2002), a implantação das novas tecnologias no contexto 

educacional, a velocidade em que ocorrem as mudanças na sociedade, bem como a 

facilidade que o aluno tem para acessar as informações vêm exigindo que o professor 

busque inovar constantemente o método tradicional de lecionar. O autor considera que o 

avanço e a disseminação das novas tecnologias que facilitaram o acesso à informação não 

vêm para substituir os professores, mas como meios auxiliares para o ensino- 

aprendizagem. 

Partindo da atualidade, em que é notória a presença da tecnologia nos ambientes 

escolares, percebe-se que algumas escolas já estão conectadas a diferentes espaços, 

proporcionando uma interação virtual entre a comunidade e a escola. Essa inserção da 

tecnologia ao contexto escolar vem favorecendo o ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo 

em que amplia o mundo físico da sala de aula e o tempo cronológico para os espaços e 

tempos e temos virtuais. 

Nesse sentido, praticas de Gestão do Conhecimento o uso das novas tecnologias 
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nos ambientes escolares constituem elementos que, uma vez atrelados, contribuem para a 

criação de situações que estimulam a construção do conhecimento, por meio do uso das 

diversas ferramentas que promovem o desenvolvimento de habilidades que antecedem o 

trabalho coletivo, a colaboração e a criatividade do sujeito. 

Assim, ao associar esses elementos que dão origem a este trabalho cujo foco é o 

ensino de Ciências Naturais, composto pelas disciplinas de: Biologia; Física e Química as 

quais já são espaços reservados à promoção de experimentos por meio do uso das 

ferramentas tecnológicas, é possível constatar que as inovações das ferramentas 

tecnológicas permitem, favorecem atividades com o intuito investigativo (experimental), 

beneficiando o engajamento dos alunos a processos de ensino, que parte do uso de uma 

didática com as ferramentas tecnológicas. 

O engajamento dos alunos aos processos de ensino com o uso de ferramentas 

tecnológicas tende a aprimorar o conhecimento individual e construir conhecimento 

coletivo, criando, assim, um ciclo do conhecimento dentro das instituições educacionais. 

Além disto, vale ressaltar que é importante entender e analisar o papel do professor 

das Ciências Naturais frente ao uso das tecnologias na mediação do processo ensino- 

aprendizagem, assim como das práticas de aprendizagem por eles desenvolvidas. 

Entretanto, a GC oferece um conjunto de práticas e ferramentas que podem colaborar no 

apoio da relação do ensino com a aprendizagem. Portanto, identificar as tecnologias e as 

práticas utilizadas pelos professores nas atividades que envolvem este processo de ensino- 

aprendizagem no ambiente escolar torna-se fundamental para a integração das tecnologias 

de forma pedagógica ao apoio ao ensino e a aprendizagem. Diante deste contexto, para 

colaborar na solução desta lacuna, propomos o seguinte problema de pesquisa: “Quais 

práticas de GC podem colaborar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem em 

Ciências Naturais no ambiente escolar?”. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 
Propor práticas de Gestão do Conhecimento que possam melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem em Ciências Naturais no ambiente escolar. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Para atender ao objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos, elencados a 

seguir: 

 
 investigar na literatura quais práticas de GC são utilizadas no processo de ensino- 

aprendizagem; 

 diagnosticar quais práticas de GC são utilizadas no ensino-aprendizagem de 

Ciências Naturais no ambiente escolar; 

 analisar quais as práticas levantadas na revisão de literatura e no diagnóstico 

realizado que podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem de Ciências 

Naturais no ambiente escolar; e 

 propor um novo conjunto de práticas de GC que visam melhorar o ensino- 

aprendizagem de Ciências Naturais no ambiente escolar. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 
Ao analisar o avanço das tecnologias mediadoras e a importância das práticas de 

GC na sociedade atual, percebe-se que a educação tem agregado recursos que facilitaram o 

processo de ensino-aprendizagem. Com a chegada das novas tecnologias, o processo de 

ensino-aprendizagem ganhou auxílio que favoreceu o desenvolvimento do conhecimento 

individual e coletivo dos estudantes. Dessa forma, a educação se transforma, inovando de 

acordo com as mudanças ocorridas na sociedade. 

Diante das reflexões desta pesquisa, torna-se possível analisar como as ferramentas 

da GC e as tecnologias, podem trazer para o processo ensino-aprendizagem uma melhoria. 

Partindo de recursos tecnológicos, a GC adquire diversas funções no ambiente 

educacional, criando, disseminando, compartilhando e utilizando o conhecimento existente 

neste contexto, para fins de ultrapassar obstáculos presentes no processo pedagógico. 

Considerando que o ambiente escolar é um ambiente repleto de conhecimento 

individual, onde o professor, por meio da interação com os alunos, transforma o ambiente 

em espaços de conhecimento coletivo, entende-se que as trocas de experiências que o 

professor proporciona aos alunos nos ambientes escolares são essenciais à construção do 

conhecimento científico. Portanto, no ambiente escolar, a GC pode ser vista de diferentes 
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formas, por exemplo, por meio da interação, da mediação e da investigação, exigidas ao 

longo das aulas, em que 

está sempre presente. Nesse sentido, ao abordar a GC para o aprendizado de 

Ciências Naturais, podemos constatar que as ferramentas da GC e as fermentas 

tecnológicas mediadoras, têm influenciado o desenvolvimento deste processo, ao 

contribuir para que os alunos aprendam por meio da investigação de elementos que 

compõem as disciplinas, construindo novos conhecimentos coletivos e individuais. 

Pensando na importância das aulas de Ciências Naturais para o desenvolvimento do 

aluno, bem como nos elementos que conduzem uma aprendizagem de qualidade, a 

utilização das ferramentas tecnológicas aliadas à GC pode conduzir a uma aprendizagem, 

de qualidade, mediante as ações do professor. 

 

1.4 ADERÊNCIA AO PROGRAMA 

 

 
A presente pesquisa se insere na linha de Educação e Conhecimento, a qual está 

inserida ao Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

(PPGCO), proporcionado pela Unicesumar – Centro Universitário de Maringá, pois aborda 

o uso de tecnologias e de ferramentas de GC para melhorar os processos de ensino- 

aprendizagem na disciplina de Ciências naturais. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

 
A dissertação é composta por cinco capítulos, as referências bibliográficas e dois 

apêndices. 

No primeiro capítulo é feita a introdução contendo a contextualização do tema e 

problema de pesquisa. Na sequência são apresentados os objetivos: geral e específicos; a 

justificativa; a aderência do tema ao PPGGCO; e a estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 é apresentada a Revisão de Literatura contendo os conceitos e 

premissas de gestão do conhecimento; as tecnologias na educação; as práticas de GC 

utilizadas nos ambientes escolares; o ensino de Ciências da Natureza. 

No capítulo seguinte é apresentada a metodologia contendo a classificação da 

pesquisa; o delineamento da pesquisa; a coleta de dados; o questionário; a entrevista 

semiestruturada; e a análise de dados. 
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No capítulo 4 é apresentada a análise e discussão dos dados e; a análise e discussão 

do questionário; a análise e discussão da entrevista semiestruturada; a análise das práticas e 

ferramentas de GC na escola; e a proposta de práticas e ferramentas de GC para a escola. 

No capítulo 5 é apresentada a conclusão com propostas de trabalhos futuros. 

Finalmente são apresentados: as referências; o apêndice 1 – questionário; e 

apêndice 2 - entrevista semiestruturada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
Para abordar o tema deste estudo, apresentamos os principais conceitos e premissas 

que serão necessárias para melhor embasamento teórico-científico desta pesquisa. 

Inicialmente realizou-se uma revisão de literatura, com a finalidade de levantar matérias 

relevantes para o desenvolvimento do referencial teórico deste trabalho. Assim, foram 

selecionados artigos relacionados a: GC; Educação; Tecnologia e processo de Ensino- 

aprendizagem, entre outros. 

 

2.1 Conceitos e premissas de Gestão do Conhecimento 

 

 
Atualmente, a GC faz parte da estratégia organizacional educacional, sendo 

abordada por vários autores como um método de gerenciamento do conhecimento 

individual e coletivo dos colaboradores, em favor do desenvolvimento da instituição. 

Apesar de a GC se constituir como um campo que vem sendo abordado há muito 

tempo, credita-se a Nonaka e Takeuchi (1997) a responsabilidade pela popularização da 

temática, ao dar maior importância à GC voltada para as organizações. Os autores definem 

a GC como um processo de conversão do conhecimento, em que ocorre a transformação do 

conhecimento tácito do sujeito em conhecimento explícito e coletivo. 

Nesse sentido, o conhecimento é gerado no contexto organizacional, em forma de 

espiral, o qual é composto pelos elementos de socialização, representado pelo 

conhecimento individual, seguido da externalização, resultado da troca e do 

compartilhamento do conhecimento, que, consequentemente, passa pela combinação dos 

conceitos, transformando-se em matérias físicas para serem transmitidas a outros sujeitos 

da organização. Por fim, após percorrer tal processo, o conhecimento é aumentado e 

aperfeiçoado, e, uma vez internalizado pelo sujeito, retorna ao início do ciclo (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Davenport e Prusak (2003) conceituam a GC como um conjunto de ações, práticas 

e ferramentas que visam a identificar, capturar, compartilhar e gerenciar o conhecimento 

presente dentro da organização. Seguindo o mesmo raciocínio, Torres (2006) apresenta a 

GC como um conjunto de ferramentas e de práticas organizacionais que atuam como 

facilitadoras nos processos de construção do conhecimento, interferindo, assim, no 
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processo de mudança cultural das organizações. Dessa forma, considera-se a estratégia de 

competitividade que permite a organização se constitua como uma gestão criativa, 

inovadora e flexível. 

Segundo Batista (2012), a GC se apresenta como um método integrado de criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento para aumentar a eficiência, a qualidade e a 

efetividade social, contribuindo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade na administração pública e para o desenvolvimento brasileiro. 

Santos (2015) segue a mesma linha, destacando a GC como um conjunto de ferramentas e 

técnicas que auxiliam a identificar, utilizar e administrar o conhecimento, visando a atingir 

seus objetivos. 

A partir dessa revisão, é possível constatar que, por mais que os autores abordem 

conceitos de formas diferentes, seus estudos são semelhantes e todos convergem para uma 

ligação entre processos, pessoas e tecnologia. 

 

2.2 Tecnologias na Educação 

 

 
A tecnologia vem, cada vez mais, sendo utilizada nas diversas áreas do 

conhecimento humano, inclusive na educacional. Sabe-se que o campo da educação tem 

percorrido um caminho que objetiva, principalmente, a construção do conhecimento pelo 

próprio aluno. Assim, esse campo se insere no processo de globalização. Pensando no 

contexto de globalização Rankine (1987) defende que é necessária a capacidade de: 

 
“[...] testemunhar o desenvolvimento de uma capacidade até agora não 

imaginada de ampliar o intelecto humano. O homem tem uma capacidade 

singular de armazenar informação e utilizá-las para o seu progresso e bem 

estar. A tecnologia da sociedade de informação amplia esta capacidade 

humana, bem além de qualquer nível julgado possível a um quarto de 

século, colocando conhecimentos à disposição dos que necessitam, 

quando necessitam e onde quer que estejam”. (RANKINE, 1987, p.292) 

 

A educação se vê diante de inúmeras perspectivas advindas das novas tecnologias. 

Isso implica mudanças de ação, pois alude a um processo interativo cujo centro é o aluno, 

não ficando excluída, nessa situação, a tríade professor, aluno e conteúdo. Discutindo a 

temática, Citelli (2000, p. 7) postula que “A escola não deve temer nem subestimar o seu 

diálogo com os meios de comunicação e o uso das novas tecnologias”. Para esse autor, 

nesse novo contexto, gera-se um sentimento de medo nos professores, que se sentem 

inseguros e despreparados para utilizar a tecnologia. Citelli (2000), então, enfatiza a 
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necessidade de os meios de comunicação serem utilizados como produtores do 

conhecimento, cabendo aos docentes e discentes aprenderem, juntos, a empregar a 

tecnologia na educação. 

De acordo com Valente (1999), a dispersão da informática na educação e os 

acrescentamentos de softwares educacionais mostram a elevação entre o uso do 

computador para proporcionar a aprendizagem. Nessa seara, torna-se urgente discutir a 

maneira de se utilizar os softwares como ferramentas para uma mudança pedagógica, 

visando a construção de conhecimento e de informação por meio de uma prática 

pedagógica que objetive a busca do aluno quanto à seleção de informações e à construção 

do próprio conhecimento. 

Antunes (1999) corrobora com essa postura, afirmando que: 

 
[...] essa nova visão permite que os estudantes se sintam libertos para crescer em 

direção ao que seu arbítrio assinalar e os professores não precisarão mais 

competir com as agências de informação. Os professores serão estimuladores e 

transformadores de informação e conhecimento. (ANTUNES, 1999, p. 13) 

 

A partir da disseminação das tecnologias da informação e comunicação, surgiu o 

que se denomina de linguagem digital e à qual, de início, as pessoas resistiram. 

Principalmente a comunidade escolar se deparou com essa nova linguagem e, 

consequentemente, apresentaram-se àquela, três opções: ignorar as tecnologias, ficando à 

margem do progresso; incorporá-las, tendo por consequência estar sempre em busca do 

novo; ou apropriar-se delas, procurando o desenvolvimento de habilidades que promovam 

o controle dessas tecnologias. Sem dúvida, a última opção é a propiciadora de 

transformações que levam à formação mais completa das pessoas. 

Para Moran (2000), a tecnologia se mostra como uma ferramenta positiva, 

devendo-se atentar para a forma como se utilizam as informações e os recursos 

tecnológicos na escola. Se mal empregada, a tecnologia pode ser maléfica, tornando as 

relações humanas frias e distantes, com as pessoas buscando o convívio nas redes sociais, o 

que prejudica a interatividade entre elas. É relevante citar que, ao se utilizar os recursos 

disponibilizados pela tecnologia para a aprendizagem da criança que apresenta 

dificuldades, facilita-se a identificação dos problemas apresentados por aquela, tornando 

possível atenuar estes e buscando meios de superá-los (MORAN, 2000). 

Na percepção de Moran (2000), esta postura corrobora para que hoje haja a 

necessidade de o professor estar em constante processo de atualização para dominar as 

técnicas inovadoras que surgem num curto espaço de tempo. Assim, 
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[...] haverá uma integração maior das tecnologias e das metodologias de 

trabalhar com o oral, a escrita e o audiovisual. Não precisaremos abandonar as 

formas já conhecidas pelas tecnologias telemáticas, só porque estão na moda. 

Integraremos as tecnologias novas e as já conhecidas. Iremos utilizá-las como 

mediação facilitadora do processo de ensinar e aprender participativamente. 

(MORAN, 2000, p.56). 

 

É inegável que a utilização da internet, em sala de aula ou servindo como 

ferramenta de apoio ao aluno, conduz à melhoria do ensino e da aprendizagem, 

proporcionando, àquele, o desenvolvimento da aprendizagem, tendo como base a 

construção do conhecimento, por meio das informações adquiridas. Tão relevante quanto 

isso é saber a diferença entre informação e conhecimento. A primeira é relativa aos dados 

disponibilizados; o segundo compreende a integração desses dados, fazendo com que todas 

as informações sejam apropriadas e significadas. De acordo com Moran (2000), 

A internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e 

pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. A Internet oportuniza 

interações significativas, através dos e-mails, as listas de discussão, os fóruns, os 

chats, os blogs, as ferramentas de comunicação instantânea, os sites de 

relacionamentos (MORAN, 2000, p.53). 

 

Esse autor, entrevistado pela revista Atividades e Experiências, destacou a 

importância da tecnologia nas atividades que envolvem a educação e, ao ser perguntado 

sobre as novas transformações advindas com a tecnologia, enfatizou: 

As tecnologias começam separadas (computador, celular, Internet, MP3, câmera 

digital) e caminham na direção da convergência, da integração, dos 

equipamentos multifuncionais que agregam valor. O telefone celular é a 

tecnologia que atualmente mais agrega valor: é móvel e rapidamente incorporou 

o acesso à Internet, a foto digital, os programas de comunicação (voz, TV), o 

entretenimento (jogos, música, MP3) e outros serviços. Essas tecnologias 

convergentes e combinadas modificam profundamente todas as dimensões de 

nossa vida (Atividades & Experiências, 2005, p. 11). 

 

Na ocasião, Moran (2000) defendeu que as tecnologias oferecem mobilidade e que 

principalmente a Internet proporciona mudanças nas modalidades de educação presencial e 

a distância, retirando, na primeira, a ideia do processo ensino-aprendizagem de formas 

local e temporal, na segunda, traz a possibilidade de atividade individual combinada com 

comunicação instantânea, o que leva tanto à aprendizagem pessoal como a em grupo ou 

colaborativa. 

Autores como os citados neste trabalho preconizam que não basta o acesso a 

informação para que o conhecimento seja construído. Nesse sentido, põe em relevância o 

papel do professor como mediador do processo ensino-aprendizagem, e este, ancorado na 

tecnologia, exige que o docente tenha formação continuada que o habilitará a refletir sobre 
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a prática, trabalhando, no contexto do dia a dia, as questões técnicas e pedagógicas que tal 

formação lhe permite resolver. 

Nesse sentido, Moran (2005) afirma: 

 
[...] na educação, creio que já superamos a fase da desconfiança radical da 

tecnologia, mas o deslumbramento, o encantamento e a expectativa de que ela 

possa resolver magicamente nossos problemas é uma outra forma simplista de 

alimentar novas e perigosas dependências. (MORAN, 2005, p. 13) 

 

Assim, a escola, cujo papel é proporcionar ao aluno a aprendizagem, necessita 

recorrer às tecnologias educacionais, utilizando-as como importante recurso didático. Não 

sendo suficientes, entretanto normas de uso, mas orientações e discussões sobre a forma 

com que essas tecnologias são empregadas na prática pedagógica. 

 

2.3 Práticas de Gestão do Conhecimento utilizadas nos ambientes escolares 

 

 
A GC representa um conjunto de ferramentas facilitadoras dos processos e práticas 

da construção do conhecimento. Nessa perspectiva , acredita-se que a GC se encontra 

presente de forma contínua e crescente no contexto escolar, onde atua para facilitar a 

compreensão do conhecimento construído, Silva e Ferreira (2007). 

Entre as práticas de GC a “comunidade de prática” na educação pode proporcionar 

aos docentes e discentes oportunidades para compartilhar preocupação, aprofundar seus 

conhecimentos com o propósito de alinhar conhecimentos e expertises a respeito de um 

conteúdo, ou disciplina (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002). A comunidade de 

práticas, que comungamos como hora atividade interativa, aliada ao uso de ferramentas de 

internet é importante para realizar encontros virtuais que fomentam debates no meio 

educacional. Desta forma, estas podem proporcionar a troca de experiências, com a 

finalidade de proporcionar aos professores das diversas áreas do conhecimento momentos 

de socialização de ideias vivenciadas em sala de aula, para melhores práticas, na 

disseminação do conhecimento (ANGREWSKI, et al., 2013). 

Nas práticas para a dispersão do conhecimento há a “narrativa” que caracteriza 

“Memórias narrativas”. Na concepção de Moran (2000), a narrativa é uma relação feita 

através da sedução, da emoção, da exploração sensorial. A narrativa proporciona aprender 

vendo as histórias dos outros e com as histórias que outros contam, possibilita aprender a 

partir de lições aprendidas, com a finalidade de construção de saberes em situações práticas 

e fazeres que apontam para a superação de situações vividas, abrindo caminho para auto 
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formação e inserção no meio em que vive, proporcionando a busca e a conquista da 

cidadania. Neste contexto, Santos (2016) sinaliza que a emancipação do ser e sua 

libertação dos meios de opressão são dadas por meio de uma educação que construa a 

justiça social e a solidariedade, oportunizando a troca mútua entre o professor e o aluno, 

capaz de promover reflexão e ação. 

Nesta direção educacional, o “Mentoring” (tutor) proporciona uma relação de 

confiança, de auxílio, de troca de experiências, de esclarecimentos de dúvidas e partilha de 

novos conhecimentos entre mentor e mentorado. Assim, possibilitando mais segurança aos 

mentorados em seu aprendizado. 

Martins e Bellodi (2016), em seu estudo “Mentoring uma vivência de humanização 

e desenvolvimento no curso médico”, foi possível observar que a maioria dos alunos, 

reconheceu o potencial positivo do “Mentoring”, para a humanização do ambiente 

acadêmico. O mentor, um companheiro mais versados de jornada, que auxilia o aluno na 

edificação de novos formatos de interação, apresentando-se como exemplo para o exercício 

da escuta, da tolerância e do convívio em grupo. As pesquisadoras observaram que a 

literatura dessa área mostra uma diversidade de ideias associadas ao conceito de 

“Mentoring”, isso tem gerado dificuldades na definição de seus objetivos e práticas. Uma 

lacuna que requer mais estudos. 

Reali (2010) no artigo “Programa de Mentoria Online para professores Iniciantes: 

Fases de um Processo” identificou, descreveu e analisou as fases evidenciadas no 

desenvolvimento do programa de Mentoria PM do Portal dos Professores da Universidade 

de São Carlos UFSCar, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento profissional 

de professores do ensino. As pesquisadoras discorrem que, ainda que existam estudos 

dessa natureza, há uma lacuna na literatura brasileira sobre a etapa inicial da carreira de 

professor, sobre programas de mentoria, onde professores experientes instruem outros 

professores a ensinar. 

Na investigação as pesquisadoras buscaram abraçar as perspectivas e a 

complexidade da vida nas escolas e as singularidades de seus participantes. As situações 

vivenciadas concluíram que é preciso constituir, com os professores e com as escolas, um 

trabalho paralelo que tenha caráter de “mão dupla”. Isso denota entender que os envolvidos 

adotem papéis de natureza colaborativa, em que cada um tem o que aprender com o outro. 

Já “Brainstorming” outra ferramenta de GC que no ambiente escolar comungamos 

como tempestade de ideias é uma técnica de trabalho em grupo utilizando a diversidade de 

pensamento e experiência, para gerar soluções inovadoras, de forma mais criativa, essa 
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técnica proporciona ao professor uma metodologia que leve o estudante a uma participação 

criativa, a problematizarão, o debate, e a exposição interativa dialogada (AZEVEDO, 

2001). 

Para Oliveira (2006) as características dos fóruns ou listas de discussão 

(ferramentas da GC que pode ser presenciais ou virtuais) no processo de ensino 

aprendizagem, envolvem a interatividade, a ação da influência mútua entre as pessoas ou 

grupo de pessoas, onde os participantes podem desenvolver um pensamento crítico, 

construindo e produzindo conhecimento em equipe, promovendo a educação integral. A 

permuta de conhecimento cria atributos para que o sujeito menos experiente possa entrar 

em contato com ferramentas e conceitos culturais mais avançados, necessário ao processo 

de resolução de um dado problema. Ao lidar com diferentes conceitos e opiniões, 

internalizando-os de forma mediada, interativa e cooperativa, são suscitados novos 

patamares de desenvolvimento (SANTOS, 2011). 

A chegada dos “smartphones” e dos aplicativos móveis, recheou o ambiente 

escolar com as ferramentas tecnológicas. É comum nos depararmos com alunos em seus 

celulares conectados à internet 3G ou 4G dentro do ambiente escolar. Nessa perspectiva, 

nota-se uma crescente utilização das novas tecnologias de comunicação e informação 

(TIC) nas mais diferentes áreas do campo profissional, inclusive em ambientes escolares. 

A internet pode auxiliar o professor a organizar melhor suas aulas, aumentar suas 

metodologias de ensino, modificar o processo de avaliação e a comunicação com seus 

alunos e colegas (SANTOS, 2011). 

Os “espaços físicos escolares” compreendem desde o edifício da escola, os arranjos 

espaciais e seu entorno. A adequação do espaço físico influencia diretamente no processo 

ensino-aprendizagem. 

Para Batista (2012), os “espaços colaborativos físicos”, potencializam a interação 

humana onde as pessoas partilham ou afinam conhecimento, elas normalmente interagem 

com outras pessoas por meio de comunicação face-a-face. Alem disso, estes espaços 

proporcionam a oportunidade para debaterem ou simplesmente realizarem perguntas. Nos 

espaços físicos colaborativos, os ambientes escolares vão além da decoração e recursos 

físicos. Assim eles devem ser pensados para alcançar a aprendizagem. Entendemos que 

estes ambientes proporcionam discussões para o conhecimento contemplando os diferentes 

perfis de alunos, os quais podem permitir o desenvolvimento de habilidades e 

competências nas descritas na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017). A BNCC 

defende que o aluno desenvolva a competência de se relacionar sem preconceitos. 
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Nesse sentido, entendemos que a escola ao utilizar de habilidades e competências 

nas diferentes linguagens para criar “espaços colaborativos” permite que o aluno partilhe 

informações, experiências, ideias, em diferentes contextos; tenha o propósito de promover 

a compreensão dos conhecimentos escolares e científicos - interagindo consigo mesmo e 

com os outros. Para Freire (1996) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, que leva a superar a 

concepção bancária, na qual o educador apenas deposita informações. Assim, entendemos 

que no ambiente escolar, como a sala de aula e a sala dos professores, podem se constituir 

espaços colaborativos físicos. O diálogo do grupo de docentes na sala dos professores pode 

favorecer o intercâmbio de ideias informatizadas e coletivizadas, atividades desenvolvidas 

em sala de aula, tornando as ações e discursos do grupo parte do movimento cotidiano 

escolar, sem precisão de evidenciar tão claramente a natureza da sua apropriação 

simbólica. Por isso pode ser eventualmente organizado com os pares. A sala de professores 

pode ainda promover a integração do “novo”, do “acontecimento”, do “caso” que é 

exterior, ou pouco familiar, tornando-o parte da vida interna da escola (CARIA, 2000). 

Os “espaços colaborativos virtuais” - que na educação comungamos como 

ambientes virtuais de aprendizagem - proporcionam o trabalho em equipe 

independentemente de onde as pessoas estiverem fisicamente, também constituem a 

condição acertada de compartilhar documentos, editar em conjunto com outras pessoas a 

realização de áudio, vídeo conferências. Os principais benefícios são: 1) permitem acessar 

os melhores especialistas em qualquer lugar do mundo; 2) reduzem despesas com viagens; 

e 3) permitem que as pessoas trabalhem no horário e local de sua preferência para alcançar 

melhores resultados, assim como disponibilizar informações das quais elas precisam 

(BATISTA, 2012). 

Nesse sentido, as novas relações de aprendizagem por meio da tecnologia ganham 

espaço na Base Nacional Comum Curricular, que apresenta dois itens que trazem a 

tecnologia como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades humanas. Na quarta 

competência geral da BNCC (2017 pg. 11) o digital aparece como uma das diferentes 

linguagens que necessita ser utilizada de forma híbrida a outras formas de comunicação. 

No mesmo documento a competência indica que os estudantes da educação básica 

precisam compreender utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2017pg. 11). 
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Ambientes escolares são propícios para prática do “café do conhecimento”, uma 

fermentada GC, em que a discussão entre os pares permite desenvolver a influência 

recíproca, a troca através dos contatos informais, favorecendo compartilhamento de seus 

conhecimentos tácitos, que podem ser cognitivos ou práticos, adquiridos através das 

experiências individuais que só pode ser acessado, transmitido por meio da colaboração 

direta, ou seja, por intermédio da pessoa que detém o conhecimento. Na prática do café do 

conhecimento, o tempo deve ser gasto em conversas, de preferência com a participação de 

um grupo pequeno de pessoas. 

O “café do conhecimento” é uma abordagem de conversação muito utilizada em 

todo o mundo, sendo um encontro de pessoas que tenham interesses comuns. Na sala de 

aula é possível criar um café do conhecimento, para que os alunos posam dialogar, refletir, 

compartilhar suas ideias a respeito de um conteúdo de forma amistosa. O “café do 

conhecimento” proporciona uma discussão em grupo para conjecturar e compartilhar 

pensamentos de maneira tranqüila, amistosa, sem levantar críticas. 

No contexto escolar, o “compartilhamento de vídeos”, como estratégias de ensino- 

aprendizagem, além de compartilhar conteúdo, permite o debate e várias formas de 

comunicação entre docentes e discentes atuando como facilitador da prática docente. 

De acordo com Moran (2000), o vídeo para os dos alunos significa descanso e não 

“aula”. Essa expectativa positiva deve ser aproveitada para atrair o aluno para os assuntos 

do planejamento pedagógico. Para isso, os critérios de planejamentos devem ser cuidados, 

o propósito da apresentação do vídeo deve ser para favorecer o processo de ensino- 

aprendizagem. 

Segundo Kenski (2007) muitas vezes o aluno sente que aquele vídeo longo é uma 

forma de o professor empatar o tempo, por várias razões. O pior é quando não são feitos 

comentários do conteúdo do filme, ou o conteúdo do filme não é pertinente aos assuntos da 

matéria. Santos (2019) e Napolitano (2010) corroboram que uma leitura fílmica em sala de 

aula precisa ser ambiciosa ir além do entretenimento ou do puro lazer. 

Ainda na perspectiva de Moran (2000), a utilização de vídeos na educação escolar 

deve começar por vídeos mais simples, deve ser usado para sensibilização, ilustração, 

simulação, como conteúdo de ensino, produção, documentação, registro de eventos, de 

experiências. Isto é, em diferentes contextos Moran (2000) afirma que, o professor precisa 

perder o medo do vídeo e interferir nele como interfere num texto escrito. 

Melhores Práticas é uma ferramenta da GC que consiste na identificação e difusão 

de boas práticas, visando estabelecer metodologias que podem colaborar para prática de 
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uma tarefa ou solução de um problema (BATISTA, 2012). Nos ambientes escolares há 

muita criatividade e boas práticas, mas é preciso criar ocasiões para que essas práticas e 

experiências docentes sejam compartilhadas, para estreitar a relação teórico-prática de 

ensino, a fim de identificar os saberes de ensinar e aprender. 

Um “grupo de compartilhamento de experiências” entre docentes torna-se um 

repositório de informações com objetivo da garantia de permanência do provisório, para 

ser capturado e refletido, a fim de que as experiências vividas não se percam. O processo 

educativo pode crescer pela difusão por grupo. No contexto escolar compartilhar e 

disseminar as melhores práticas docentes proporciona aos pares possibilidades de expandir 

o seu olhar acerca da sua própria ação. Porque, para compartilhar, o professor reorganiza a 

experiência, identifica uma lógica, sugere os próprios passos e se familiariza para significá- 

la e incorporá-la como prática docente na perspectiva da autonomia (FREIRE, 1996). 

A web oferece ferramentas para o compartilhamento de experiências docentes. 

Como exemplo temos a Plataforma Paulo Freire (Brasil, 2009). A Plataforma Paulo Freire, 

criada pelo Ministério da Educação, é a porta de entrada dos professores da educação 

básica pública no exercício do magistério, nas instituições públicas do ensino superior. Há 

30 anos, a Fundação Victor Civita (2019) vem contribuindo para a melhoria da qualidade 

da educação. Essa fundação tem como missão construir e disseminar conhecimentos e 

valorizar práticas da educação básica, que auxiliem educadores a enfrentar os desafios de 

seu tempo. 

Canabarro (2013) observou que é possível afirmar que há compartilhamento de 

projetos pedagógicos por meio das novas tecnologias, porém de forma lenta. Relatou ainda 

que poucos professores demonstram interesse em divulgar e compartilhar suas práticas 

pedagógicas. Constatou também a necessidade de pesquisar mais o tema, pois as 

experiências dos professores, no que se referem ao uso das novas tecnologias em suas 

práticas pedagógicas, estão se construindo aos poucos. 

Técnica bastante empregada na atualidade, o “benchmarking”, de acordo com 

Favret (2000), teve sua origem pela Xerox, na década de 1970, empresa que a desenvolveu. 

De acordo com o Dicionário Financeiro (2019) “Benchmarking” é um processo 

empresarial que visa identificar as melhores práticas do mercado, por meio da comparação, 

a fim de incrementar a performance de uma companhia. “Benchmark”, em inglês, significa 

marca de referência, ou seja, uma medida-padrão, geralmente um nível de excelência 

desejado pelo mercado, e o “benchmarking” é o processo de aferição (FAVRET, 2000). 

Quando se emprega a técnica de benchmarking visa-se à implementação de 
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mudanças, objetivando melhorias para a organização, por meio da comparação de 

desempenho entre instituições. Para Chiavenato (2005), “benchmarking” é um processo de 

estudo e comparação das operações de uma área ou organização em relação a outras áreas 

ou concorrentes diretos ou indiretos. 

Camp (1993) estabelece os benefícios do “benchmarking”: contemplar aquilo que o 

cliente exige e as metas postulada, assegurar o desenvolvimento das melhores práticas; 

tornar claras as tendências do mercado. 

Na área educacional, esse processo é o que indica a globalização da educação, que, 

segundo Dale (2010), serve como parâmetro para avaliar se a Agenda Global Estruturada 

para a Educação – AGEE – está sendo cumprida. Assim, é possível inferir que o 

“benchmarking” se destina a criar rankings e classificações, exercendo influência sobre as 

relações no campo educacional e na criação de políticas públicas destinadas à educação, 

como exemplo, o recente Plano Nacional de Educação no Brasil (PNE, 2014). 

Em se tratando da educação superior, esta emprega o “benchmarking” em diversas 

situações como avaliações, gestão de sistemas, coordenações, entre outras. É fundamental 

no que tange à harmonização e convergência dos sistemas de educação superior, assim 

como no que diz respeito à integração dos campos sociais acadêmicos no Mercosul e na 

Europa, a qual ocorre por meio do Mercosul Educativo e do Processo de Bolonha. 

O que se vê hoje no campo da educação superior é que diversas agências e 

organizações estimulam a avaliação por meio de benchmarking tanto em nível nacional 

como global. Corroborando esse cenário, Schofield (1998) ressalta que: 

[...] é geralmente aceito que o benchmarking é um meio de fazer comparações de 

desempenho, geralmente com vista ao estabelecimento do "bons" - ou, mais 

ambiciosamente, dos "melhores" - métodos de prática, e como tal ele também é 

usado para diagnosticar problemas de desempenho e identificar pontos fortes. 

Como uma publicação de indicadores de desempenho, benchmarking não 

necessariamente fornece soluções para problemas - é uma ajuda para o 

julgamento, em vez de um substituto para ele. (SCHOFIELD, 1998, p. 14) 

 

Dessa forma é possível afirmar que o emprego “benchmarking” visando à 

avaliação da qualidade educativa e institucional é pertinente à cultura da competição e da 

performatividade em detrimento da avaliação formativa e da autoavaliação, pensando-se 

em termos de autoconhecimento. Em geral, instituições que objetivam a liderança no 

mercado devem, no processo “benchmarking”, reunir informações que elucidam como foi 

o desempenho no passado além de estabelecer planos futuros de melhoria. 

A GC busca proporcionar aprendizagem de forma contínua. A transposição do 

conhecimento para o destino certo, na hora certa, com gerenciamento certo, proporciona 
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uma aprendizagem continuada para atingir os objetivos. Esse intento pode ser oportunizado 

pelo uso da tecnologia, uma ferramenta que auxilia o compartilhamento de conhecimento 

são os “Portais”. Os portais são focados em um público específico, uma ferramenta para 

comunicação entre quem produz e quem consome a informação (SANTOS, 2011). 

No “Portal do Ministério da Educação”, na página portal do professor, apresenta 

várias opções de busca, que incluem sugestões de aulas de acordo com o currículo de cada 

disciplina e recursos como vídeos, fotos, mapas, áudio e textos. Nele, o professor poderá 

buscar recursos para preparar aulas, ficará informado sobre os cursos de capacitação 

oferecidos em municípios, estados, na área federal e sobre a legislação específica. 

Proporciona também informações aos estudantes, divulgação sobre cursos online em 

diversos temas com certificado pelo MEC. 

Ao acessar o “Portal da Secretaria da Educação do Estado do Paraná”, Dia a Dia 

Educação, na sua página (inicial) de apresentação, encontramos ícones de acesso aos 

alunos, educadores, gestão escolar e comunidade. Nesse portal o aluno tem a opção de 

pesquisa e informações pertinentes a sua vida acadêmica. O portal proporciona aos 

educadores possibilidade de pesquisa e acesso aos documentos que normatizam a educação 

básica no estado e pais. Os professores podem também colaborar enviando artigos, 

dissertação, tese e outras produções pertinentes ao trabalho dos educadores. 

O trabalho de Paloma Maria Santos (2016) intitulado, “Processos de Gestão do 

Conhecimento fomentados Pelos Portais de Governo”, buscou avaliar portais das 

instituições governamentais. A partir da análise dos dados coletados foi possível inferir que 

os portais das instituições governamentais avaliadas estão longe do cenário ideal, 

especialmente quando consideradas as oportunidades de criação de conhecimento, 

provenientes da interação social e da colaboração cidadã frente à produção do bem público. 

Apesar de todo o potencial que oferecem, conclui-se que os portais pouco estão sendo 

utilizados como ferramentas em prol do avanço na construção e no aperfeiçoamento da 

democracia. O uso de portais na educação tem o objetivo de promover a interação, 

socialização entre toda a comunidade escolar, visando melhoria na qualidade educacional. 

“Ferramentas de busca ou motor de pesquisa” é um instrumento de pesquisa na 

web esquematizado para buscar por palavras chaves ou categoria. Orientadas por texto são 

um suporte significativo no processo de ensino-aprendizagem. As práticas de gestão das 

pesquisas acadêmicas em configuração por índice; permite mecanismo de busca, no 

“Google Acadêmico” ou em outros “sites” de busca. Possibilitando a indexação por 

palavras chaves de conteúdos antes arquivados nas prateleiras das bibliotecas e escritórios 
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pessoais. Com as novas tecnologias da informação surgem a eficiência do coletivo, com 

uma nova forma de compartilhar dados, informações e construir conhecimento pelas ações 

de indivíduos conectados. A conservação e conhecimento, bem como o incentivo de 

projetos dessa natureza, impedirão que se constituam outros antiquários exóticos na 

historiada humanidade (DOMINGUES, 2009). 

A investigação na web permite muitas alternativas para obtenção das informações a 

respeito de diversos assuntos. Para Moran (2000), o professor orientador tem um papel 

fundamental quanto a subsidiar o aluno com ferramentas tecnológicas e metodologias, 

confiáveis, e o direcionamento para a efetivação das pesquisas acadêmicas. 

Nesta perspectiva, o Google Acadêmico possibilita condições simples, gratuitas e 

inúmeras ferramentas de busca para pesquisa acadêmica, promovendo a informação e por 

consequência fomentando o ensino-aprendizagem. 

Os “blogs” são classificados como diários pessoais em formato eletrônico, por 

apresentarem características como: relatos sobre a pessoa que escreve sobre sua família, 

seus gostos, atividades e sentimentos crenças e tudo que e conversável (MARCUSCHI, 

2004). Como destaca o autor, um “blog” pode ser usado como um diário pessoal, porém o 

“blog” atual é uma evolução dos diários online, ele é um espaço que pode ter vários 

objetivos. Um “blog” é um espaço na “web” cuja estrutura oferece condição, de forma 

simples e direta para a publicação e o registro cronológico, frequente e imediato de 

opiniões, notícias, artigos científicos, emoções imagens vídeos, fatos, ou outros conteúdos 

à escolha de quem montá-lo (SANTOS, 2011). Uma grande vantagem do uso dos blogs é a 

gratuidade oferecida. Isso abre um leque de possibilidades, visto que poucos estão 

dispostos a pagar por este espaço na “web”. Pelo exposto anteriormente, a cada dia mais 

pessoas aderem ao uso dos “blogs”, postando seus comentários num intenso processo de 

colaboração. 

O “blog” é rico como recurso educacional, que além de despertar interesses os 

alunos, desenvolve suas capacidades de argumentação e leitura e promove uma interação 

necessária para que se proceda à comunicação (SENRA et al., 2011). 

Nos ambientes escolares o trabalho com “blogs” é muito motivador pois mantêm- 

se evidente a relevância e aplicabilidade do “blog” em relação à disseminação das 

informações, o ensino-aprendizagem bem como a interatividade. Diante da facilidade do 

uso, o “blog” pode promover a comunicação entre alunos e professores com interesses 

comuns. 

Outro grande benefício do uso do “blog” como ferramenta de ensino aprendizagem, 
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nos ambientes escolares é a possibilidade de o professor, mediar, alinhar e orientar todas as 

postagens, superando pouco tempo imposto pela sala de aula. Ele se aplica ao aluno, que 

pode realizar suas atividades no seu tempo, proporcionando e ampliando sua liberdade de 

expressão, porém tendo a ciência de que, uma vez publicado, sua publicação poderá ser 

vista, e não terá mais o seu controle. O que exige a sensatez do professor “blogueiro” bem 

como do aluno que participa. 

Existem várias possibilidades de uso do “blog” e ambientes escolares: 

Apresentação de etapas de um projeto educativo de um ou mais professores; 

proporcionando a interdisciplinaridade; preparação de encontros em educação; reflexão em 

torno de temas educativos; apresentação de projetos; trabalho; realizados por alunos, em 

grupo ou individualmente; criação de um jornal escolar online; divulgação de atividades de 

um clube de ciências e apoio a uma disciplina (SANTOS, 2011). 

Segundo o mesmo autor, o uso do blog em escolas de educação básica, em especial 

no ensino médio, desenvolvido em sala de aula pode dar início a um blog que sirva 

também para despertar o interesse dos alunos. Um exemplo são blogs criados para resenhas 

críticas de obras literárias usadas no ensino médio. 

Portanto, um “blog educacional” pode ser criado e administrado por professores, 

individualmente ou em grupo; por alunos, individualmente, por grupos de trabalho ou por 

turmas, e, até, simultaneamente por professores e seus alunos. O público-alvo de um 

“blog” poderá ser professor, alunos, pais, comunidade educativa em geral, e pode até não 

ter um segmento social específico. De qualquer forma, o conteúdo fica disponível e 

acessível a todos os que visitarem o “blog” (SANTOS, 2011). Por novas tecnologias 

entendemos, hoje, o surgimento de outra articulação de linguagens, encarnada em novos 

suportes que são as máquinas com que os homens se comunicam, dotando-as da 

capacidade de processarem e intercambiarem informações (MARQUES, 2006) 

Antes da escrita os homens se comunicavam pela fala, a comunicação só acontecia 

de pessoa para pessoa, o que tornava difícil as disseminações das informações, notícias; 

pois dependia de mensageiros para levá-las pessoalmente. A velocidade da informação que 

temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita, o que tomou um poderoso 

apoio para a memória humana, bem como a organização dos mais diferentes seguimentos 

da sociedade, mudando profundamente a história da humanidade, principalmente com o 

surgimento da instituição escolar, e a alfabetização da massa trabalhadora, tornando 

possível o acesso à comunicação escrita em larga escala (AMARAL, 2018). Ainda 

segundo o autor, assim como aconteceu com a forma da linguagem escrita, retroagindo 
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sobre a oralidade e exigindo certa forma de educação escolar, também as formas em que as 

novas tecnologias se articulam certamente transformam a oralidade e a escrita e colocam 

outros desafios da educação escolar. 

Cirilo (2015) em sua pesquisa “As redes sociais no processo ensino aprendizagem”, 

que teve como destaque o “facebook” e o “twitter” como ferramentas pedagógicas, 

mostrou que as novas tecnologias, sobretudo as redes sociais e a internet, podem contribuir 

para uma educação centrada nos anseios e nos interesses dos jovens. Conclui que, no 

panorama atual, as tecnologias podem auxiliar os professores no processo ensino- 

aprendizagem e promover aproximações do contexto e do público que chega às escolas, 

como também perspectivas de superação do ensino tradicional. Para tanto, é necessário 

investir numa formação docente permanente. 

Em sua pesquisa Cirilo (2015) conclui que podemos afirmar que o “Facebook” e o 

“Twitter” podem ser usados nas escolas de forma interativa, com inúmeras possibilidades 

de postar e compartilhar informações bem selecionadas que contribuirão para o interesse 

do aluno na perspectiva de proporcionar um ensino que promova uma aprendizagem 

significativa para todos. 

Castro (2012) em sua pesquisa intitulada “A Utilização das Redes Sociais na Prática 

Pedagogia”, conclui que as tecnologias de comunicação em especial as redes sociais 

proporcionam diversas oportunidades de interação e disseminação das informações entre 

os estudantes, que, mediadas pelos professores podem resultar em conhecimento. Portanto, 

compreende-se que, o que vai garantir a eficácia e um ganho na educação pelo uso das 

redes sociais no processo de ensino-aprendizagem é o fato de que devemos considerar que 

estas já fazem parte do cotidiano de boa parte dos indivíduos e são utilizadas por estes em 

outros momentos. Castro (2012) salienta que a viabilidade do trabalho pedagógico com as 

redes sociais exige a sensibilidade dos professores proporem atividades que enfoquem 

diferentes inteligências e habilidades dos participantes, levando-os ao desafio e motivação 

na execução das atividades propostas, para que saibam escolher as boas fontes, diante de 

um universo de informações, sabendo selecioná-las com a finalidade de obter, construir, 

conhecimento validos em seu universo pessoal e social. 

 

2.4 O Ensino de Ciências da Natureza e a Tecnologia 

 

 
O ensino de Ciências Naturais constantemente vem sendo alvo de discussões no 
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que se menciona o Plano de Trabalho Docente (PTD3), ou seja, procedimento de 

encaminhamentos metodológicos que auxiliem a organização do ensino e aprendizagem, e 

que promovam a apropriação/construção de conhecimentos científicos pelos alunos como 

um instrumento de modificação de sua realidade social. 

Nessa perspectiva, acreditamos que o ensino de Ciências da Natureza deve 

contribuir para que os alunos investiguem o conhecimento científico bem como o lugar 

onde vivem (casa, escola, bairro etc.) e o compreendam melhor com base em leituras 

críticas sobre as transformações nele realizadas pelo ser humano. Os conhecimentos 

científicos ensinados na escola podem ser envolvidos “[...] como o conjunto de conhe- 

cimentos que a escola seleciona e transforma, no sentido de torná-los passíveis de serem 

ensinados, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e 

política do aluno” (BRASIL, 2013, p. 112). Nesse sentido, na educação científica é: 

[...] preciso que a escola acompanhe as mudanças da sociedade para enfrentar os 

desafios dos processos educativos, dentre os quais, buscar caminhos para 

melhorar o Ensino de Ciências. A preocupação com a qualidade do Ensino de 

Ciências envolve muitas variáveis, como: uma organização motivadora; as 

dinâmicas envolvidas; as condições de infraestrutura (que devem ser adequadas e 

confortáveis); tecnologias acessíveis e constantemente renovadas, dentre outras 

(SANTOS, 2018, p. 27). 

 

Diante destas considerações, uma das funções do professor pode ser a de 

estabelecer mecanismos e estratégias didáticas que possam oportunizar o saber científico 

por meio da transposição didática do conhecimento científico em conhecimento escolar 

mediante os recursos pedagógicos. Para Santos (2011) recursos pedagógicos são 

ferramentas indispensáveis que contribuem significativamente para a aprendizagem dos 

estudantes – a tecnologia faz parte deste processo. 

Devido ao progresso da tecnologia, das técnicas de comunicação, é possível 

observar que os meios de comunicação social são responsáveis pela produção de uma série 

de informações que ajudam as pessoas a organizarem a vida (SANTOS, 2018). Percebe-se, 

ao longo da história das tecnologias, uma evolução da comunicação que possibilitou 

expandir a informação e transformar processos de trabalho na sociedade. Da mesma forma, 

as tecnologias começam a causar novas transformações, isto é, maneiras de refletir e fazer 

educação. 

 
 

3 Plano de trabalho docente – organização do ensino de forma prévia, o que possibilita ao professor 

nortear o seu trabalho e estabelecer critérios para avaliar tanto o aluno como o próprio desempenho docente 

(SANTOS, 2018). 
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A escola não está fora destas transformações, ela está diante de desafios nas 

especialidades de ensino e nas novas diretrizes para a educação para o ensino de ciências. 

O aluno frente a este contexto precisa ser criativo, atuante, participativo, preparado para 

encarar as alterações que ocorrem na sociedade; os docentes estão diante de cobranças para 

auxiliar o alunado a entender tais objetivos para atuar na sociedade. A ciência e tecnologia 

constituem um único bloco que pode ser incorporado nas estratégias e nos planejamentos 

da ação pedagógica da escola moderna, pois tecnologia e ciência se constituem um fator 

essencial para o alcance dos objetivos nas áreas de educação (NETO, 2010). 

A discussão que abrange e avalia o uso das TIC como mediações pedagógicas no 

campo educacional implica em desenvolver a organização de ensino possibilitando a 

produção do conhecimento significativo, focalizando o alunado como sujeito crítico e 

reflexivo no processo de aprendizagem (SANTOS, 2011; 2018). A provocação imposta aos 

professores é alterar o modo do ensinar para os caminhos que induzem a aprendizagem. 

Hoje ainda observamos que falar de tecnologia no campo pedagógico como recurso 

didático tem preocupado os educadores, pois uma das dificuldades encontradas entre os 

docentes é a recusa, por parte de alguns, no manuseio da máquina, o que faz distanciar a 

formação docente na prática pedagógica. 

Na relação ciências e tecnologia na educação Oliveira Netto (2010), salienta: 

 
[...] falar de tecnologia, hoje em dia, é falar sobre o binômio Ciências e 

Tecnologia, pois os dois conceitos estão tão mesclados e interdependentes que, 

presentemente, Ciência e Tecnologia constituem um único bloco, monolítico, a 

reclamar e exigir rigorosas políticas e estratégias nos planejamentos da ação 

pedagógica da escola moderna, isso porque os educadores perceberam, 

especialmente após a introdução das próteses tecnológicas, mais especificamente 

a informática, que a ciências e tecnologia se constituem um fator essencial para o 

alcance de seus objetivos nas áreas de educação. (OLIVEIRA NETTO, 2010, p. 

22) 

 

Levando-se em conta as diferentes realidades do contexto social, pode-se afirmar 

que todos os alunos são diferentes em suas capacidades, potencialidades, motivações, 

ritmos, maneiras de aprender, desenvolvimento, dificuldades, comprometimentos e 

contexto sociais (SANTOS, 2011). Assim, as novas tecnologias são instrumentos de 

autoaprendizagem e interaprendizagem, portanto para seu uso adequado é necessário que 

sejam escolhidas, planejadas e usadas de forma integrada, atendendo aos objetivos 

previstos, de modo que a aprendizagem significativa aconteça (GASPARIN, 2002). 

Nessa perspectiva, com a incorporação das tecnologias de informação e 

comunicação, abrem-se possibilidades para fazer, pensar e conviver que não poderiam ser 

pensadas sem a presença dessas tecnologias. A visão de mundo de seus usuários modifica 
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hábitos cotidianos, valores e crenças, constituindo-se em elementos estruturantes das 

relações sociais. Tais processos evidenciam um movimento ininterrupto de construções de 

culturas e conhecimentos nos diferentes contextos sociais (BONILLA; PRETTO, 2005). 

Negar o uso das tecnologias como recurso pedagógico é resistir a uma sustentação 

mais qualificada no trabalho pedagógico no ensino de ciências naturais. Entendendo que as 

dificuldades dos professores são pertinentes, é necessária uma nova postura na quebra de 

paradigmas, visualizando como responsabilidade, dinamismo, visão crítica de sua prática, 

bem como capacidade de lidar com novas situações de ferramentas educacionais. 

Pensando na apropriação do uso das tecnologias de informação e comunicação, 

cada professor adapta a suas necessidades de realidades escolares, produzindo assim uma 

maneira própria de utilização, sempre em harmonia com o projeto político pedagógico e a 

comunhão com o encaminhamento de procedimentos metodológicos e pedagógicos. 

Neste capitulo foi apresentada a Revisão de Literatura contendo os conceitos e 

premissas de gestão do conhecimento; as tecnologias na educação; as práticas de GC 

utilizadas nos ambientes escolares; o ensino de ciências da natureza; e a tecnologia. No 

capítulo seguinte será apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa 
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3 METODOLOGIA 

 

 
Neste capítulo é apresentada a metodologia contendo a classificação da pesquisa; o 

delineamento da pesquisa; a coleta de dados; o questionário; a entrevista semiestruturada; e 

a análise de dados. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

 
Quanto aos meios de investigação, a pesquisa terá abordagem qualitativa 

acompanhada um procedimento de estudo de caso simples. Nessa perspectiva, a 

investigação qualitativa agrupa diversas estratégias de desenvolvimento e possui 

determinadas características peculiares de auto ajuste no momento da investigação. Sua 

fonte de dados é o ambiente natural, contexto em que o investigador se caracteriza como o 

principal elemento. Por meio desse tipo de investigação é possível analisar uma situação 

natural, coletar dados descritivos bem como analisar a realidade de forma contextualizada 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Quanto aos objetivos, esta é uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória 

uma vez que o tema em estudo permitirá uma maior familiarização com o problema, 

possibilitando ao pesquisador a aquisição de novos conhecimentos. Descritiva porque a 

pesquisa permite que seja realizado no ambiente natural do entrevistado, o que garante a 

coleta de dados honestos e de alta qualidade. 

Partindo de uma abordagem qualitativa, com procedimento tipo estudo de caso 

simples, utilizou-se como instrumentos de coleta de dados um questionário com 15 

questões fechadas e semiabertas (Apêndice 1), e 16 questões em entrevistas 

semiestruturadas que visaram diagnosticar quais ferramentas de GC os docentes têm 

utilizado no processo de ensino-aprendizagem, assim como as melhores práticas 

desenvolvidas no ambiente escolar. 

 

3.2 Delineamento da Pesquisa 

 

 
Para atender ao objetivo específico – 1 – “Investigar na literatura quais práticas de 
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GC são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem.”, realizou-se uma revisão de 

literatura que permitiu identificar quais as práticas de GC são utilizadas no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para atender ao objetivo específico – 2 - “Diagnosticar quais práticas de GC são 

utilizadas, em ambientes escolares para o ensino-aprendizagem de Ciências Naturais”, foi 

elaborado um questionário com questões semiabertas, para diagnosticar no ambiente 

escolar quais práticas de GC já são utilizadas. A pesquisadora propôs identificar também as 

práticas pedagógicas em que as tecnologias são utilizadas. Para complementar as 

informações do questionário, foi feita uma entrevista semi-estruturada visando entender 

melhor as práticas apontadas no questionário. 

Para atender ao objetivo específico – 3 “Analisar quais as práticas levantadas na 

revisão de literatura e no diagnóstico podem ser utilizadas no ensino-aprendizagem de 

Ciências Naturais no ambiente escolar”, partimos do diagnóstico do item anterior que 

refere-se às práticas de GC e o uso das tecnologias nas atividades pedagógicas utilizadas 

no meio escolar. Foi feita uma análise dos conteúdos respondidos no questionário e os 

conteúdos das entrevistas semiestruturadas. Para agrupar os resultados, foi utilizado o 

método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011) e paralelamente foi criado um quadro 

das práticas de GC e das tecnologias que são utilizadas nas escolas. Posteriormente foram 

comparadas com as práticas de GC provenientes da revisão de literatura do objetivo 1. 

Finalmente para atender ao objetivo específico – 4 –“Propor um novo conjunto de 

práticas de GC que visam melhoras o ensino-aprendizagem de Ciências Naturais no 

ambiente escolar”, partimos da análise feita no objetivo especifico 3, e propomos um novo 

conjunto de práticas de GC que visam melhoras para o ensino-aprendizagem de Ciências 

Naturais no ambiente escolar. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

 
A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas do Núcleo Regional de Educação 

de Maringá – Secretaria de Estado da Educação Estado (SEED) do Paraná. Foram 

convidados para participar desta pesquisa 10 professores que lecionam as disciplinas de 

Ciências Naturais (Ciências do ensino Fundamental, Biologia, Física e Química do ensino 

Médio). 

Devido à natureza do objeto de estudo, ela se apresenta como uma amostragem 
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intencional, na qual se optou por abordar os sujeitos sociais envolvidos diretamente no 

processo. A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2019 com os respectivos 

professores, os quais foram convidados a responder a um questionário previamente 

organizado com questões fechadas e semiabertas (Apêndice 1), como instrumento de 

pesquisa. Foi necessário, para complementar as informações do questionário, fazer uma 

entrevista semiestruturada visando entender melhor as práticas apontadas no questionário. 

 

3.4 Questionário 

 

 
Na pesquisa científica, o questionário é um instrumento que visa a coletar dados, a 

partir de questões pré-elaboradas, que são estruturadas em determinada sequência, com a 

intenção de garantir informações importantes e relevantes sobre o tema proposto pela 

pesquisa. 

Ressalta-se a importância de que se adotem determinados cuidados durante a 

elaboração dos questionários, atentando para sua forma, extensão, facilidades para seu 

preenchimento, clareza, estrutura lógica, entre outros aspectos. Com relação ao tipo de 

questões, elas tendem a variar de acordo com o objetivo da pesquisa, podendo ser: abertas, 

cuja característica é permitir respostas com linguagens e opiniões próprias, sem limitar 

sobre um rol de alternativas; de múltiplas escolhas, em que se pode optar por uma das 

alternativas ou por determinado número permitido de opções; fechadas ou dicotômicas, 

que apresentam apenas duas opções de respostas, como, sim ou não, concordo ou não 

concordo, gosto ou não gosto. Nesta pesquisa, foram utilizadas questões semiabertas 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 

O questionário do Apêndice 01 é composto por 15 questões e foi adaptado a partir 

do questionário usado por Faccin (2017) e reestruturado para nossa pesquisa. O objetivo 

deste questionário é obter a caracterização do espaço escolar e a formação do professor. 

 

3.5 Entrevista semiestruturada 

 

 
Uma das características da entrevista semiestruturada é a utilização de um roteiro 

previamente elaborado, buscando os objetivos pretendidos para a pesquisa, Para Manzini 

(2004), a entrevista semiestruturada é uma das maneiras de obter dados. Ela se insere em 

um conceito maior que a comunicação propriamente dita que se dá entre o entrevistador e 
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o entrevistado no momento do compartilhamento de informações. A entrevista 

semiestruturada pode ser concebida como um processo de interação social, verbal e não 

verbal. Ocorre quando entrevistador e entrevistado estão voltados para um ponto comum, 

quando o pesquisador tem um objetivo previamente estabelecido. A intervenção se dá por 

meio da linguagem, o entrevistador supõe que o entrevistado possui a informação que 

facilitará o estudo do fenômeno. Num processo de coleta de dados face a face, a análise 

poderia nos levar a tentar estudar questões que estarão presentes no momento da coleta de 

dados, pois o resultado da interpretação depende da forma como os dados foram coletados. 

Os trabalhos de pesquisa que usam a entrevista como procedimentos para coletar 

informações geralmente, não têm preocupação com a análise do próprio procedimento de 

coleta e nem sobre a influência desse procedimento nos dados (GILBERT, 1980; DIAS, 

1997). 

No Apêndice 2, apresentamos o roteiro da entrevista semiestruturada composto por 

16 questões que foi aplicado visando identificar no ambiente escolar as práticas 

pedagógicas e as tecnologias existentes. 

 

3.6 Análise de Dados 

 

 
Para a análise dos dados provenientes das 15 questões do questionário foram 

tabelados os conteúdos para identificar o perfil do espaço escolar e da formação dos 

professores. A análise de conteúdo relativa às 16 questões do roteiro da entrevista 

semiestruturada foi feita mediante o modelo descrito por Bardin (2011). Este modelo se 

caracteriza por três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados obtidos (inferência e interpretação). 

A fase da pré-análise se constitui no primeiro contato do pesquisador com os 

documentos a serem analisados, ou seja, a realização de uma leitura geral (leitura 

flutuante) dos documentos escolhidos. Essa leitura, por sua vez, vai-se tornando cada vez 

mais precisa, pautando-se em uma escolha e organização dos dados que serão analisados. 

Já a fase da exploração do material se distingue como uma etapa longa e exaustiva em que 

se promovem operações de codificação, enumeração, classificação e agregação, balizadas 

por normas previamente estabelecidas pelo pesquisador. Caracteriza-se como um momento 

fundamental na pesquisa, já que, ao longo dessa etapa, o material é submetido a um “[...] 

processo pelo qual os dados brutos são transformados e agregados em unidades, as quais 
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permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo" (BARDIN, 

2011, p.103). 

Em síntese, este se constitui como o momento em que os resultados brutos devem 

ser trabalhados com o intuito de se constituírem como significativos e válidos. Bardin 

(2011) salienta que na organização da codificação são necessárias três escolhas: o recorte 

(escolha das unidades de registro); a enumeração (escolha das regras de contagem) e a 

classificação e a agregação (escolha das categorias). Assim, após o recorte, deve-se 

proceder à contagem das unidades de registro, conforme as normas estabelecidas pelo 

codificador que, posteriormente, passará a classificá-las e agregá-las em categorias. Essas 

unidades de registros se configuram no menor recorte de ordem semântica que se libertará 

do texto, podendo ser uma palavra-chave, uma frase, uma temática, objetos, personagens, 

entre outros. A enumeração se configura no modo de contagem das unidades de registros 

(sua presença ou ausência, a frequência, a intensidade, a direção, o valor, a ordem, entre 

outras). Já a categorização finaliza o processo de codificação e se constitui no 

procedimento de agrupar ou classificar os dados de modo a viabilizar sua interpretação. 

Nesse contexto, o procedimento metodológico de análise pode ser considerado um 

processo de construção de indicadores que se organizam em torno de unidades de sentido, 

de acordo a interpretação proposta pelo pesquisador e frente ao seu referencial teórico 

estudado, emergindo na forma de categorias, a partir da integração de um conjunto diverso 

de indicadores explicativos e correlacionais. 

Neste capítulo foi abordada a metodologia cientifica utilizada neste trabalho. No 

capítulo seguinte serão apresentadas a análise dos dados e os resultados da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 
Neste capítulo é apresentada a análise e discussão dos dados e resultados; a análise 

e discussão do questionário; a análise e discussão da entrevista semiestruturada; a análise 

das práticas e ferramentas de GC na escola; e a proposta de práticas e ferramentas de GC 

para a escola. 

 

4.1 Análise e discussão do questionário 

 

 
Para identificar a caracterização do espaço escolar e a formação do professor foi 

aplicado um questionário (apêndice 1) com questões, que serão analisadas na sequência. 

Salienta-se que, para preservar a identidade dos entrevistados, os professores serão 

identificados por meio da sigla “E”, seguida de um número para cada professor (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10). 

Todos os 10 entrevistados da pesquisa são atuantes na Rede Estadual de Ensino, no 

estado do Paraná sendo professores de Ciências da Natureza. Nos quadros abaixo (Quadro: 

01), é retratado o perfil do grupo pesquisado para facilitar a compreensão acerca das 

trajetórias profissionais de cada um dos participantes. 
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Quadro 01 - Perfil do grupo entrevistado 
 

Part. Disciplina 

que leciona 

 

Graduação 

 

Pós-graduação 

Tempo 

de 

docência 

 

CHA 

E1 Química Química licenciatura 
Especialização: Meio Ambiente e 
gestão escolar 

9 anos 
30 

horas 

E2 Física Física 
Especialização: Docência no ensino 
Superior 

12 anos 
40 

horas 

E3 
Ciências e 
Biologia 

Ciências Biológicas Especialização: Produção Vegetal 10 anos 
40 

horas 

 

E4 
Matemática 

e Física 

 

Matemática e Física 
Especialização: Gestão Educacional 

Docência do ensino Superior, cursando 
mestrando em Física, 

 

10 anos 
40 

horas 

E5 
Matemática 

e Física 
Matemática e Física Mestrado em Física 6 anos 

20 
horas 

 

E6 
Matemática 

e Física 

Licenciatura em 

Matemática e Física 

Especialização em Educação 

Matemática, mestrado e doutorado em 
Educação para Ciências e Matemática 

 

15 anos 
40 

horas 

E7 
Ciências e 
Matemática 

Matemática e Ciências Especialização: Ensino da Matemática 20 anos 
40 

horas 

 

E8 

 

Ciências 
Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas 

Mestrado em Genética e Biologias 

Molecular, Especialização em 
Neurociências e Aprendizagem 

 

5 anos 
40 

horas 

E9 
Ciências e 

Biológica 
Ciências Biológicas 

Especialização em Morfologia, Doutor 

Em Ensino de Ciências e Matemática 
22 anos 

40 
horas 

 

E10 
Matemática 

e Ciências 

Licenciatura em Ciências 
com habilitação em 

matemática 

Mestrado no ensino de ciências e 

Educação Matemática. 

 

18 anos 
30 

horas 

Fonte: Autoria própria 

 
 

Verificou-se que todos os 10 professores (entrevistados) são graduados na formação 

específica para as disciplinas que lecionam, provavelmente, os entrevistados E4, E5, E6, 

E7, e E10 são portadores da segunda graduação ou habilitados para a especificidade da 

disciplina. Quanto à capacitação profissional em cursos de pós-graduação todos os 

entrevistados possuem especialização, sendo E6 e E9 Doutores na área de ensino. Já o E8 

possui Mestrado em Genética e Biologias Molecular, E5 possui Mestrado em Física e E4 

cursando Mestrado em Física. 

Em relação ao tempo de docência em instituições da redre pública estadual do 

Paraná, os entrevistados variam entre 5 a 22 anos no ramo profissional, a maioria com uma 

carga horaria de 40 horas semanal com exceção dos entrevistados E1, E5 e E10. 

Dando continuidade no transcorrer da análise, foram aplicadas também questões 

(apêndice 1) com o intuito de identificar os conhecimentos dos entrevistados sobre 

equipamentos e processos tecnológicos relacionados às atividades de ensino e de 

pesquisas das Ciências da Natureza. Todavia nem todas as questões com suas respectivas 

respostas realizadas e transcritas foram ponderadas para a discussão dos dados, tendo sido 
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utilizadas aquelas que demonstraram contribuir com a pesquisa. Seguem as questões 

analisadas: 

 
Questão 05 - “Na sua formação inicial foram abordados temas sobre: Equipamentos e 

processos tecnológicos relacionados às atividades de ensino e de pesquisa das Ciências 

Naturais?”. 

 
Diante das respostas dos entrevistados, 60% (E1, E2, E3, E8, E9 e E10) afirmaram 

que em suas formações iniciais não foram abordados temas sobre equipamentos e 

processos tecnológicos. Quando questionados sobre a participação em formação 

continuada (Questão 08) com temas direcionados ao uso de ferramentas tecnológicas para 

o processo de ensino de Ciências da Natureza, 90% (E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10) 

dos entrevistados afirmaram já ter participado de formação para aprimorar suas 

competências no uso das novas tecnologias, onde citaram ter participado de diferentes 

cursos, porém em âmbito particular, não oferecido pelas instituições quais trabalham. 

 
Questão 09 - “Você se sente seguro e com competências para utilizar as TICs?”. 

 
 

Em suas respostas 90% (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9 e E10) dos entrevistados 

declararam ter segurança e competência para usar as TICs ao preparar e ministrar suas 

aulas. Sendo, E7 não se sentir segura ao utilizar as TICs para “Reforçar conteúdos 

teóricos”. 

 
Questão 11 – “Você considera que as informações sobre TICs complementam 

informações em práticas pedagógicas?”. 

 
Dos entrevistados, 100% (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10) consideram 

importante uma formação especifica que capacite o professor para lidar com as TICs no 

processo de ensino-aprendizagem, declarando a importância de acompanhar os avanços 

tecnológicos, principalmente, porque as maiorias dos alunos já lidam com as ferramentas 

tecnológicas desde muito jovens. 

 
Questão 13 – “Quando você faz uso das TICs na prática pedagógica, é com a finalidade 

de:”. 
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Resumidamente, temos 100% dos entrevistados (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 

E9 e E10) fazem o uso das TICs para preparação e ministração das aulas voltadas para 

dinamizar as abordagens dos conteúdos, para reforçar conteúdos, trabalhar conteúdos de 

maneira lúdica, capacitar os alunos para as competências do século XXI e ajudar os 

estudantes a adquirir habilidades com as TICs. 

 

4.2 Análise e Discussão da Entrevista Semiestruturada 

 

 
A identificação das práticas pedagógicas e das tecnologias no ambiente escolar foi 

feita por meio da entrevista semiestruturada questões que passamos a analisar. Os 

entrevistados foram dez professores: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10. 

Na sequência apresentamos para cada uma das 16 questões a transcrição e a análise 

das respectivas respostas quanto a práticas e ferramentas de GC. 

 
Questão 01 - A escola oferece aos professores locais virtuais específicos, para que 

aconteçam discussões de ideias e experiências que contribuem para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional? 

 
O objetivo desta questão é verificar a existência de locais virtuais específicos para 

que aconteçam discussões de ideias e experiências que contribuem para o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento profissional. Entendendo as respostas desta questão, podemos 

identificar o uso da ferramenta de GC relativa a espaços virtuais e de redes sociais. 

Dos dez respondentes nove responderam que não, entretanto podemos observar que 

de forma indireta alguns utilizam locais virtuais específicos. 

Os entrevistados E1, E8 e E10 responderam que não, mas argumentaram que a 

SEED oferece sites virtuais específicos aos professores. O entrevistado E1 respondeu que 

“A escola em si não, a SEED oferece no site ‘Professores Conectados’”, já o entrevistado 

E8 respondeu que “Não, a escola não oferece, a SEED tem a hora atividade interativa, mas 

não funciona na prática. Cada professor tem um horário diferente e às vezes o professor 

está em mais de uma escola, em três, quatro, então não possibilita a hora atividade 

interativa”. Finalmente o entrevistado E10 disse que “A rede estadual do Paraná 

disponibiliza um espaço online para que isso aconteça, entretanto nós não temos esse 
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acesso em hora atividade, ele não acontece de forma real não. Às vezes a gente observa o 

que está lá, mas troca entre os pares não”. 

Podemos entender que de uma forma indireta os entrevistados E1, E8 e E10 na 

escola podem acessar locais virtuais específicos para utilizarem nas suas atividades 

acadêmicas de ensino e aprendizagem. 

Os entrevistados E3 e E6 destacam que: E3 diz “Não, o que nós temos são grupos 

fechados nas formações e vendo os trabalhos dos colegas, mas nas redes sociais não”, e o 

entrevistado E6 respondeu que: 

“Não, não oferece nenhum espaço assim, de forma virtual da qual trocamos 

informações, isso não. Normalmente só quando fazíamos Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR). Tinha, o curso Agrinho também. Quando tinha um ou outro colega 

da escola que fazia parte do mesmo grupo compartilhávamos. Agora, a escola 

oferecer uma formação para isso, não”. (E6) 

 

Percebe-se que os entrevistados E3 e E6, durante algumas atividades como na 

desenvolvida no curso Agrinho4, usavam um ambiente virtual para troca de informações, e 

grupos fechados nas formações para ver os trabalhos dos colegas. Não utilizavam redes 

sociais, mas algum tipo de local virtual específico. 

De forma direta e negativa os cinco entrevistados E2, E4, E5, E7 e E9 afirmaram 

que “Não” e destacam que: o entrevistado E2 afirma que “Encontros virtuais não, nenhuma 

das escolas que eu trabalho tem”; o entrevistado E4 “Creio que especificamente não, 

nenhuma escola do Estado do Paraná tem, como escola não vejo curso específico não”; o 

entrevistado E5 afirma que “Não. A escola em que atuo não tem esse projeto, não tem 

encontro algum em nenhuma plataforma”; o entrevistado E7 destaca que “Não, porque a 

escola pública está ainda muito longe de alguns avanços tecnológicos”; e finalmente o 

entrevistado E9 diz simplesmente,” Não”. 

Diante do exposto vale ressaltar o que afirma Belloni (2012), o sentido da função 

da escola é mais amplo, pois o papel atual da escola tem como responsabilidade, promover, 

introduzir ferramentas tecnológicas que promova a inclusão digital e social do sujeito. 

Nesta mesma concepção Angrewski e colaboradores (2013), afirmam que em relação à 

comunidade de práticas, para nossa comunidade escolar, a hora atividade interativa esta 

aliada ao uso de ferramentas de internet, um recurso importante para realizar encontros 

virtuais que fomentam debates no meio educacional. 

4 Programa de responsabilidade social promovido pela SENAR/PR e a FAEP em parceria com o governo do 

estado. 



47 
 

 

 

Desta forma, esta pode proporcionar trocas de experiências, com a finalidade de 

compartilhar, entre professores das diversas áreas do conhecimento, momentos de 

socialização e de ideias vivenciadas em sala de aula, para melhores práticas, na 

disseminação do conhecimento em processos de ensino. Analisando as respostas 

fornecidas pelos entrevistados podemos identificar que dos dez entrevistados os E1, E8 e 

E10, que representam 30% do total, afirmam que a escola de forma direta não fornece 

acesso a locais virtuais específicos, entretanto a SEED oferece diversos locais virtuais que 

podem ser utilizados nas atividades de ensino-aprendizagem e de docência. 

Já para os entrevistados E3 e E6, que representam 20% do total, podemos deduzir 

que nas atividades de formação os locais virtuais específicos são usados. Entretanto, para 

50 % dos entrevistados: E2, E4, E5, E7 e E9 nada é ofertado ou usado em termos de locais 

virtuais específicos. 

Concluindo esta questão em relação à GC, que é verificar a existência de espaços 

virtuais e de redes sociais, 30% afirmam que sim, 20% parcialmente e 50% afirmam não 

estar disponível os fóruns virtuais. Em contrapartida, Faccin (2017) relata em sua pesquisa 

desenvolvida nas escolas públicas, que as escolas dispõem de espaços virtuais que 

possibilitam a promoção de discussões de ideias e experiências. Porém, não é o resultado 

apresentado nas duas escolas aqui pesquisadas, pois somente 30% dos entrevistados 

afirmaram existir espaços virtuais para discussão - índice considerado fraco.    Entendemos 

e compartilhamos com autora Faccin (2017), por reforçar a ideia de que os ambientes 

virtuais são espaços favoráveis a interação e a aprendizagem do aluno, pois consistem em 

espaços que permitem o compartilhamento de conhecimento também para o professor. 

 
Questão 2 - Você busca espaços virtuais ou redes sociais para resolver problemas 

relacionados à sua prática pedagógica? 

 
O objetivo desta questão é verificar o uso de espaços virtuais e redes sociais nas 

atividades pedagógicas. Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o uso 

da ferramenta de GC relativa a espaços virtuais e de redes sociais. 

Dos dez entrevistados, seis deles (E2, E3, E4, E5, E6 e E10), que representam 60% 

do total, afirmaram que usam espaços virtuais e redes sociais nas atividades pedagógicas. 

Para o respondente E3: “Sim, acabamos trocando informações e divulgando nas redes 

sociais.”; já o respondente E5 ele afirma que: 
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“[...] utilizo, na verdade, temos um grupo chamado ‘ensina Brasil’ em que 

englobamos pessoas de vários Estados, não só do Paraná, que trabalha para fazer 

práticas diferentes em sala de aula, Eu tenho trazido conteúdo de forma diferente 

para minhas aulas, um pouco mais nas perspectivas dos jovens para facilitar a 

intermediação entre o conhecimento e o aluno”. (E5) 

 

Para o entrevistado E6 “A única rede social que eu uso com frequência todos os 

trimestres, é o blog no qual eu posto atividades em vídeos, “facebook e instagran” nem 

tenho.” E para o entrevistado E10: 

“Sim. As redes sociais a gente usa, devido a gente as vezes não conseguir 

conversar pessoalmente com os professores, conversamos pelo ‘Whatsapp’, pelo 

‘Facebook’, nós vamos trocando informação dessa forma”. (E10) 

 

Por outro lado, o entrevistado E2 desta que: 

 

 

 

 

 

 

 
sim”. 

“Uso redes sociais para compartilhar informações de curiosidades científicas 

apenas, pedagógicas de sala de aula não, quando tem bastante alunos adicionados 

em grupos de ‘Whatsapp’, para espalhar curiosidades científicas da física, mas 

não para resolver problemas envolvidos com a prática em sala de aula, não”. 

(E2) 

 

E finalizando este grupo o entrevistado E4 afirma que “Geralmente. Algumas vezes 

 
 

No segundo grupo de entrevistados quatro deles (E1, E7, E8 e E9) afirmaram que 

não usam espaços virtuais e redes sociais nas atividades pedagógicas. 

O entrevistado E1 diz que “Não uso, não adiciono alunos, só professores, amigos e 

família.” E de forma direta o entrevistado E9 diz taxativamente que “Não, rede sociais”. 

O entrevistado E7 justifica sua resposta quanto ao uso espaços virtuais e redes 

sociais nas atividades pedagógicas dizendo que: 

“Não, porque com os alunos eu faço prática em sala de aula, mas em redes 

sociais não porque eu vejo falta de maturidade dos alunos em usar a tecnologia 

para estudo e falta de interação dos conteúdos dos professores com os alunos e 

acaba dispersando os alunos. Eles não levam a sério. Tecnologia para os alunos, 

é brincar, é divertimento, não é para eles uma ferramenta de estudos como 

gostaríamos que fosse. Eles não sabem usar a tecnologia de forma consciente”. 

(E7) 

 

Entendemos que no mundo atual o aluno de hoje é um nativo digital, porém as 

mudanças na educação dependem também da maturidade dispensada pelos alunos de 

forma consciente para as aprendizagens. Para MORAN (2000) é preciso que o professor 

elabore estratégias de ensino que despertem no aluno a curiosidade e a motivação, assim 

facilitando enormemente o processo de ensino, pois estudantes motivados aprendem e 

compartilham seus conhecimentos. 

E finalizando o grupo o entrevistado E8 afirma que: 
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“Não, eu tive uma experiência uma vez com grupo de ‘Whatsapp’, com os pais 

de um sexto ano, para tentar trazer os pais para serem mais presentes na vida 

escolar dos alunos. Funcionou naquela turma, os alunos começaram a fazer 

atividade, os pais ficaram mais interessados em saber quando o filho tinha um 

trabalho, a tarefa que ele tinha que fazer, o que que ele estava estudando e teve 

alguns pais que não gostaram porque incomodou”. (E8) 

 

Para Moran (2000) estudantes que emanam de famílias abertas, que amparam as 

mudanças, que estimulam afetuosamente os filhos, que se submergem em ambientes 

culturalmente ricos, aprendem mais velozmente, crescem mais confiantes e tornam pessoas 

mais criativas. 

Fechando esta questão, em relação às ferramentas de GC acerca de espaços virtuais 

e redes sociais nas atividades pedagógicas, podemos concluir que 60% do total dos 

entrevistados (E2, E3, E4, E5, E6 e E10), afirmaram que usam espaços virtuais e redes 

sociais nas suas atividades pedagógicas, enquanto 40% dos entrevistados (E1, E7, E8 e E9) 

não usam espaços virtuais e redes sociais nas atividades pedagógicas. 

Para corroborar com estas constatações, Kenski (2012) afirma que a maioria das 

tecnologias são usadas para auxiliar o processo educativo. Gewehr (2016) complementa 

dizendo que no contexto atual o uso das redes sociais como ferramenta pedagógica deixou 

de ser opção, visto que os alunos nasceram inseridos em uma cultura digital. 

 
Questão 3 – Você percebe transformações no ensino-aprendizagem advindas com as 

novas tecnologias? 

 
O objetivo desta questão foi o de verificar se houve transformações no processo de 

ensino aprendizagem advindas com as novas tecnologias. Entendendo as respostas desta 

questão, podemos identificar o uso da ferramenta de GC relativas ao uso das novas 

tecnologias TICs. 

Dentre os entrevistados 70% deles (E2, E3, E4, E5, E6, E8 e E9) afirmam ser 

importante a utilização das redes sociais com os alunos. O entrevistado E2 destaca que: 

“Sim, usar o celular em sala de aulas ajuda muito, aliada à disciplina, ajuda 

bastante, simulações em celular, por exemplo, tem aplicativos específicos para a 

ciências em física, já usei com os alunos e ajuda bastante”. (E2) 

 

Já o entrevistado E3 destaca o uso das redes sociais e afirma que: 

 
“Sim, o ano passado trabalhei com atividade usando o Whatsapp, analisamos a 

germinação das sementes com a utilização de água e ausência de água e tiravam 

fotos dos experimentos deles e compartilhavam com o grupo da sala e ouve 

bastante participação, foi bem bacana e eu achei que o pessoal ia bagunçar o 

grupo por muitos participantes, mas não, eles iam compartilhando as fotos e iam 
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comparando o experimento de cada um. Depois nas aulas trabalhei respondendo 

as questões levantadas”. (E3) 

 

Isto mostra que o uso das TICs pode colaborar na aprendizagem do aluno, assim 

como facilitar a disseminação e o compartilhamento do conhecimento na relação aluno- 

professor. 

Os entrevistados E4, E5, E8 e E9 destacaram a importância do uso das Tecnologias 

de Informações e Comunicações TICs e reconhecem que o aluno atual é um nativo digital, 

o que facilita o uso destas tecnologias. 

Para o entrevistado E5 

 
“Sim, claro, o aluno hoje está adaptado à tecnologia, hoje ele tem acesso direto a 

internet, ao celular o tempo todo, então a informação é muito fácil para ele, a 

aprendizagem dele deve ser vinculada com o meio tecnológico, de forma 

consciente, que não seja sempre aulas expositivas e cansativas. Se o professor 

conseguir encaixar a tecnologia dentro da sala de aula, facilita muito para o 

aluno e para o professor e a compreensão deles é melhor”. (E5) 

 

Podemos induzir o reconhecimento por parte do professor, que o aluno atual já é 

considerado um nativo digital, o que facilita o uso das TICs. 

O entrevistado E6 corrobora com o entrevistado E5 e diz que “Percebo sim, acho 

que elas vêm a somar com a aula que a gente classifica como tradicional, vem a somar e 

transforme sim. Eu acho que dinamiza bem mais a nossa abordagem e contribui para o 

processo de ensino-aprendizagem”. 

Da mesma forma o entrevistado E8 destaca que: 

 
“Sim, percebo. Os alunos usam muito essas novas tecnologias, eles gostam de 

muita informação, só que informações superficiais, eles querem perguntar 

curiosidades, e você responder superficialmente e rápido, não querem aprofundar 

no assunto, entender o motivo, o porquê, e eu sinto uma dificuldade neles, 

porque eles acham que as aulas seriam muito mais atrativas com vídeos, só que 

tenho que ensinar eles a usarem isso, porque eles acham que é só assistir., e não é 

só isso, eles tem que entender o conceito”. (E8) 

 

O entrevistado E9 completa dizendo que: 

 
“Sim, A partir do momento que você usa recursos tecnológicos como objetos 

mediadores para o conhecimento há possibilidade que essa aprendizagem seja 

mais efetiva, porém, se não tiver uso adequado não há aprendizagem. Todo 

recurso tecnológico é bem-vindo para o conhecimento”. (E9) 

 

O entrevistado E4 fecha este pensamento afirmando que: 

 
“Se bem usada, ela vem para auxiliar, mas ela não tem quer ser única. Acho que 

acaba tornando visível algumas coisas, por exemplo: quando você está 

trabalhando com a física e quer mostrar alguma coisa, mostra um vídeo 

relacionado ao conteúdo, fica mais fácil, melhor do que dar só exemplo, com o 

uso do vídeo mostrando outras práticas. A transformação existe sim, para a 
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fixação do conteúdo, ajuda bastante”. (E4) 

 

No segundo grupo, alguns fazem observações e ponderações quanto ao uso das 

TICs. Para o entrevistado E10: 

“Sim e não. No meu ponto de vista tem as duas situações. Tem transformação, 

desde que eu esteja aberto a transformar. Porque muitas vezes propomos uma 

situação de ensino-aprendizagem envolvendo a tecnologia, mas o aluno está 

preocupado em ter acesso à tecnologia só para entretenimento e não para o 

aprendizado. Os nossos alunos da escola regular de ensino fundamental eles não 

tem preocupação com a tecnologia enquanto a ferramenta para estudo, mas só 

para entretenimento. O uso consciente das novas tecnologias não existe”. (E10) 

 

Portanto, apresenta uma preocupação quanto ao uso das tecnologias em relação ao 

ensino-aprendizagem para os alunos do ensino fundamental, pois ele afirma que o foco 

pode ser o entretenimento. 

O entrevistado E7chama a atenção de que: 

 
“Ainda é muito pouco, devido a falta de interesse por parte dos alunos em saber 

utilizar todas as ferramentas que as novas tecnologias estão oferecendo, de forma 

consciente”. (E7) 

 

Finalmente para o entrevistado E1: 

 
“Ainda não, a escola está muito precária quanto às novas tecnologias, mesmo 

quando a SEED oferece equipamentos, ela não oferece treinamento, não oferece 

formação. Exemplo: a escola recebeu lousa digital, mas os professores não 

sabem utilizar. Recebeu impressora 3D, mas não está sendo utilizada”. (E1) 

 

Concluindo esta questão em relação à ferramenta de GC relativa as TCIs, pela 

análise 70% dos entrevistados (E2, E3, E4, E5, E6, E8 e E9) afirmam que é importante a 

utilização TICs para o ensino-aprendizagem com os alunos. Os outros 30% mostram 

preocupações quanto ao uso das TICs com os alunos em função da sua maturidade e das 

condições que a escola oferece para o uso das TICs. Nessa análise, vale destacar as 

posições de Kenski (2007) ao afirmar que o professor, ao fazer uso de ferramentas digitais, 

promove a associação do docente com as novas formas de mediação do conhecimento, de 

maneira que o uso das novas ferramentas torna-se importante e necessária para inovar o 

cenário dos processos de ensino para as aprendizagens dos alunos. 

 
Questão 4 - Você utiliza Portais como fonte de pesquisas para suas atividades 

acadêmicas? 

 
O objetivo desta questão foi o de verificar utilização de Portais como fonte de 
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pesquisas para as atividades acadêmicas. Entendendo as respostas desta questão, podemos 

identificar o uso da ferramenta de GC relativas a Portais. 

Dos entrevistados, 80% (E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10) afirmam que utilizam 

Portais como fonte de pesquisas para as atividades acadêmicas. O que mostra um resultado 

significativo. 

Os entrevistados E3, E7 e E9 foram sucintos. O entrevistado E3 destaca que 

“utilizo portais como o Google acadêmico. Às vezes utilizo o dia a dia educação, mas não 

tanto”; o entrevistado E7 destaca que “algumas vezes para preparar algumas aulas.”; e o 

entrevistado E9 afirma que “Bem poucos. Mais o portal da SEED, do MEC.”. 

O entrevistado E4 destaca que: 

 
“Google acadêmico, procuro algo bem direcionado, alguns blogs têm vídeo aula 

interessantes para acrescentar à aula, portal do dia a dia Educação, tem um em 

Pernambuco que é muito bom para a área de física”. (E4) 

 

Já o entrevistado E5 afirma que: 

 
“Eu utilizo alguns sites de professores da faculdade, que têm conteúdos, muito 

legais, tais como: jogos, artigos que são disponibilizados. O portal do dia a dia 

Educação, eu entro para fazer algumas pesquisas específicas, porém não acesso 

sempre”. (E5) 

 

O entrevistado E6 é um usuário de Portais e afirma que: 

 
“Utilizo sim, uso bastante os portais como fonte de pesquisa por exemplo: na 

matemática, o site ‘Só Matemática’, na física tem vários sites, como Revista 

Brasileira do Ensino de Física, então, uso sim”. (E6) 

 

O entrevistado E8 destaca que: 

 
“Utilizo, tem alguns portais bons, de uso comum, com aulas prontas que 

podemos adaptar à realidade da sala, dos alunos, tem bastante vídeos, imagens, 

tem muita coisa boa”. (E8) 

 

Finalmente neste grupo, o entrevistado E10 destaca que: 

 
“Sim, utilizo. O Google Academy é um dos que uso porque ele é mais seguro 

para fazermos algum levantamento e vem de pesquisas que foram desenvolvidas 

por instituições que podemos confiar. Eu uso o dia a dia educação também e já 

encontrei algumas coisas interessante lá, como publicações, artigos do PDE”. 

(E10) 

 

Os entrevistados E1 e E2 afirmam que não utilizam portais como fonte de pesquisas 

para as atividades acadêmicas. 

O entrevistado E1 afirma que “Portais não uso”, e o entrevistado E2 afirma 

que “Hoje minhas fontes de pesquisas em portais são mais voltadas para minha pós- 
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graduação. O portal da SEED praticamente não utilizo”. Isto corrobora com o trabalho de 

Santos (2012), pois para o autor apesar de todo o potencial que os portais oferecem, estes 

estão sendo pouco utilizados como ferramentas em prol do avanço na construção e no 

aperfeiçoamento profissional. O uso de portais na educação tem o objetivo de promover a 

interação, socialização entre toda a comunidade escolar, visando melhoria na qualidade 

educacional. 

Concluindo esta questão em relação à ferramenta de GC relativa utilização de 

Portais como fonte de pesquisas para as atividades acadêmicas, podemos concluir que 80% 

dos entrevistados (E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10) são usuários de portais e 20% não 

utilizam. A resposta de que 20% não são usuários de portais para pesquisa é surpreendente, 

uma vez que hoje em dia uma grande quantidade de materiais didáticos está disponível e 

gratuita. Para Faccin (2017) chama a atenção da eficiência destas ferramentas, visto que os 

conhecimentos depositados em tais espaços são preservados, ou seja, passa a ser confiável 

a seu usuário. Aqui vale observar que a GC busca proporcionar aprendizagem de forma 

contínua, pois a transposição do conhecimento para o destino certo, na hora certa, com 

gerenciamento certo, proporciona uma aprendizagem continuada para atingir os objetivos. 

Nesse intento, os “Portais” podem oportunizar aos que fazem uso da tecnologia, 

uma ferramenta que auxilia o compartilhamento de conhecimento. Os portais são para 

Santos (2012) um espaço focado para um público específico, pois o portal se configura 

uma ferramenta para comunicação entre quem produz e quem consome a informação. 

 
Questão 5 - Você solicita ajuda de especialistas para resolver questões importantes no 

seu dia-a-dia na escola? Ex: Mentoring, Coaching, Tutoria, etc. 

 
O objetivo desta questão é verificar utilização de mentoring, coaching, tutor no dia- 

a-dia na escola. Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o uso das 

práticas ou ferramentas de GC: Mentoring, Coaching, Tutoria etc. 

Dos entrevistados, 20% (E7 e E8) afirmam que solicitam ajuda de especialistas para 

resolver questões importantes no seu dia-a-dia na escola. 

O entrevistado E7 destaca que: 

 
“Utilizo sim, mas não só especialistas, mas pessoas mais experientes em termos 

de tecnologia, e pessoas com mais informações, eu utilizo bastante e ajuda muito 

e tiram muitas dúvidas”. (E7) 

 

Já o entrevistado E8 afirma que: 
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“Sim, eu procuro sempre conversar com os professores mais experientes, que 

tenha já vivenciado alguma situação que eu tenha problemas ou não queira ter, 

pergunto onde eu posso pesquisar”. (E8) 

 

Considerando a fala de E7 e E8, podemos justificar suas reflexões com as de 

Martins e Bellodi (2016). Isto porque na interação com um companheiro de jornada mais 

versado o mesmo pode orientá-lo possibilitando mais segurança na edificação de novos 

formatos de compartilhamento, apresentando se como exemplo para o exercício da escuta, 

da tolerância e do convívio em grupo. 

Há um grupo de entrevistados (E3, E5 e E10), que representa 30% do total, que 

solicitam ajuda de especialistas para resolver questões importantes no seu dia-a-dia, mas 

não na escola. O entrevistado E3 destaca que “Eu dou tutoria na Universidade e tem um 

coordenador que sempre dá apoio.”, 

O entrevistado E5 destaca que: 

 
“Não tenho acesso ao mentor ou tutor, mas tenho acesso a outros professores da 

mesma área que lecionam em colégios particulares e eles me dão uma base muito 

boa, de como começas, como entrar em uma sala de aula, como interagir com os 

alunos, de como captar primeiro a ideia do aluno e depois introduzir para ele o 

conteúdo, isso ajuda bastante”. (E5) 

 

O entrevistado E10 diz que: 

 
“Trocamos bastante informações quando conseguimos, porque não temos horas 

atividade no mesmo horário, com professores da nossa disciplina sim. 

Compartilhamos informações, pede informação, isso ajuda muito”. (E10) 

 

O entrevistado E4 afirma que “Nunca utilizei em sala de aula, só dou uma olhada 

para acrescentar exemplos novos, diferentes para trazer para o cotidiano do aluno”. Parece 

que o entrevistado E4 não entendeu bem a pergunta. 

O último grupo, aquele que não solicita ajuda de especialistas para resolver 

questões importantes no seu dia-a-dia na escola, representam 40% do total, são eles E1, E2, 

E6 e E9. 

Os entrevistados E1, E2 e E9 são sucintos. E1 e E9 afirmam simplesmente “Não”; 

já E2 “Não, esse tipo de ajuda não.”. 

Finalmente o entrevistado E6 afirma que “Não, basicamente não. Quando a gente 

faz curso GTR e tem alguma dúvida perguntamos para o tutor, agora, no dia a dia não. Só 

quando está fazendo curso”. 

Concluindo essa questão relativa ao uso das práticas ou ferramentas de GC: 

Mentoring, Coaching, Tutoria etc., apenas, 20% dos entrevistados (E7 e E8) afirmam que 

solicitam ajuda de especialistas para resolver questões importantes no seu dia-a-dia na 
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escola. Os entrevistados E3, E5 e E10, que representam 30% do total, solicitam ajuda de 

especialistas para resolver questões importantes no seu dia-a-dia, mas não na escola. 

Finalmente, 40% dos entrevistados (E1, E2, E6 e E9) não solicitam ajuda de 

especialistas para resolver questões importantes no seu dia-a-dia na escola. 

Na percepção de Martins e Bellodi (2016) há uma diversidade de ideias associadas 

ao conceito de “Mentoring”, isso tem gerado dificuldades na definição de seus objetivos e 

práticas. Uma lacuna que requer mais estudos, afirmam as autoras acima. Nessa direção, de 

acordo com Wunderlich (2013), tais processos atuam como recursos auxiliares, que 

ajudam o sujeito a alcançar determinadas metas, tanto na vida profissional, pessoal e 

social. 

 
Questão 6 - Você participa de algum grupo docente com o mesmo interesse ou 

preocupação e que permite a colaboração de pessoas internas ou externas à escola? 

 
O objetivo desta questão foi verificar a participação do professor em algum grupo 

docente com o mesmo interesse ou preocupação, e que permite a colaboração de pessoas 

internas ou externas à escola. Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o 

uso das práticas ou ferramentas de GC, Fóruns de discussão virtual ou presencial e 

comunidades de prática. 

Dos entrevistados, 90% (E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10) de alguma forma 

disseram que participam de algum grupo que compartilha os mesmos interesses ou 

preocupações e que permite a colaboração de pessoas internas ou externas à escola. 

Os entrevistados E3, E4 e E6, que representam 30% do total, afirmaram que 

participam em algum grupo docente com o mesmo interesse ou preocupação e que permite 

a colaboração de pessoas na pós-graduação. O entrevistado E3 afirma que: 

“Sim, eu participo de dois fóruns no Facebook a respeito do estudo de genética 

que fala sobre o tema do meu doutorado. A gente deposita os nossos próprios 

artigos para troca de experiências”. (E3) 

 

Na mesma linha seguem os entrevistados E4 e E6. O entrevistado E4 afirma que 

participa de forma “Presencial, o mestrado, faço mestrado, de certa forma com os colegas 

de mestrado temos alguma coisa mútua que discutimos, compartilhamos” e o entrevistado 

E6 destaca que “Participo, eu participo de um grupo de pesquisa da UEM, que usa 

tecnologias sobre o ensino das ciências”. 

Os entrevistados E5 e E7, que representam 20% do total de entrevistados, 
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efetivamente participam de grupos docentes com o mesmo interesse ou preocupação e que 

permite a colaboração de pessoas internas à escola. O entrevistado E5 afirma que: 

“Sim, como eu disse, eu faço parte do ‘Ensina Brasil’ e do ‘Whatsapp’ deles. A 

gente tem o tempo todo uma discussão sobre o conhecimento e de como fazer os 

alunos se interessarem pelas matérias que às vezes é deixada de lado que é a 

matemática, física, química. Trabalhamos para melhorar isso. Também tenho 

grupo dos professores que me auxiliam muito”. (E5) 

 

Já o entrevistado E7 destaca que: 

 
“Quando tínhamos os GTR, eu trabalhei em vários grupos de colegas da mesma 

área, desenvolvendo alguns tipos de trabalho, projetos para aplicar em sala de 

aula, mas infelizmente o nosso tempo é pouco, a nossa hora atividade é pouca. 

Os encontros que temos hoje é só nas reuniões pedagógicas, o tempo é pouco e 

não dá para fazer um grupo de discussão, mas seria muito bom”. (E7) 

 

Os entrevistados E1, E8, E9 e E10 participam de formas diferentes. O entrevistado 

E1 afirma que: 

“A SEED Paraná ofereceu um curso “Professores em Ação” à distância, tinha 

fóruns que os professores da mesma disciplina trocavam ideias e contou horas 

para progressão”. (E1) 

 

O entrevistado E8 destaca que “Os fóruns têm funcionado bastante nos cursos 

online, é importante porque conversamos com professores da mesma área, ou até de áreas 

diferentes.”. Já o entrevistado E9 afirma que: 

“Presenciais sim, mas virtuais não. Participo de alguns grupos de formação 

docente que fazemos discussões pertinentes relacionadas às questões das 

tecnologias, como o conhecimento se processa tanto na psicologia como na 

filosofia”. (E9) 

 

O entrevistado E10 destaca que: 

 
“Só quando tem alguma formação, fora do curso de formação, não. Quando tinha 

os cursos do PDE, era interessante quando participávamos do fórum. Hoje temos 

bem menos acesso aos cursos que dê para participar de fóruns”. (E10) 

 

Finalmente o entrevistado E2 destaca que: 

 
“Fórum de grupos e portais não. O que tem, é um grupo de professores da 

disciplina, que foi formado a partir daqueles encontros promovidos pela própria 

SEED, (GTR) com data marcada de formação continuada que eles promovem, 

mas são grupos informais. Que promove quando tem uma experiência boa em 

sala de aula, o pessoal sempre compartilha o que dá certo. Ajuda, colabora 

bastante para melhorar a prática”. (E2) 

 

Fechando a análise desta questão, que é verificar a existência utilização de algum 

grupo docente com o mesmo interesse ou preocupação e que permite a colaboração de 

pessoas internas  ou externas à escola, podemos concluir  que 100% dos  entrevistados 
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participam de grupos para discutir, compartilhar, disseminar o conhecimento em áreas do 

mesmo interesse. Portanto fazem uso de práticas ou ferramentas de GC Fóruns de 

discussão virtual ou presencial e comunidades de prática. 

Contudo, os dados entrelaçados acima entram em contradição com o resultado da 

pesquisa de Faccin (2017), que relata que a maiorias dos docentes não participam de 

grupos integrados por docentes, com o interesse de discutir, compartilhar, disseminar o 

conhecimento. Porém, Borba e colaboradores (2007), em seus estudos destacam que os 

grupos virtuais permitem a colaboração dos membros na solução problemas e na tomada 

de decisões relacionadas ao aluno e a escola, além de produzir conhecimento que favorece 

o desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes. 

 
Questão 7 - Você utiliza Narrativas para solucionar problemas do ensino e 

aprendizagem? 

 
O objetivo desta questão é verificar a utilização de Narrativas para solucionar 

problemas do ensino e aprendizagem. Entendendo as respostas desta questão, podemos 

identificar o uso das práticas ou ferramentas de GC relativas ao uso de narrativas no ensino 

e na aprendizagem. 

Todos os entrevistados afirmaram que usam Narrativas para solucionar problemas 

do ensino e aprendizagem. 

O entrevistado E1 afirma que “Em sala de aula sim, para levantar problemáticas, 

procurando relacionar com práticas do cotidiano”. Já o entrevistado E2 destaca o seu uso 

dizendo que: 

“Eu sempre procuro, antes de introduzir a parte teórica, contar os fatos históricos 

a respeito do assunto, porque a ciência é um processo de construção histórico. 

Sempre antes de partir para parte matemática do conteúdo, eu apresento os fatos 

históricos em breve resumo de como se desenvolveu os fatos históricos que 

levaram ao desenvolvimento daquela teoria, uso vídeos, documentários curtos 

para introduzir o assunto”. (E2) 

 

Para o entrevistado E3 é importante destacar a sua utilização nas disciplinas, e 

afirma que: 

“Com certeza, é a principal forma de chamar a atenção dos alunos, eu sempre 

tento relacionar com alguma coisa do cotidiano e da realidade deles, para 

despertar o interesse dos alunos. Na biologia dá para trabalhar bastante com a 

narrativa”. (E3) 

 

Para o entrevistado E4 é importante o uso de narrativas e afirma que: 

 
“Às vezes eu busco informações como eu disse anteriormente, em vídeos que as 

vezes eu trago para a sala de aula procurando transformar a aula e para fixar o 
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conteúdo”. (E4) 

 

O entrevistado E5 destaca que: 

 
“Sempre, eu tento muito trazer o dia a dia do aluno para dentro da sala de aula, 

vou falar sobre força, dou o exemplo do fusca sendo empurrado na subida. Se 

vou dar um exemplo de eletricidade, falo sobre pegar um fio de energia em sua 

casa e vai sentir a eletricidade passar por todo seu corpo, para que o aluno 

perceba, que dentro da casa dele tem muito do que ele vê na escola”. (E5) 

 

O entrevistado E6 afirma que: 

 
“Com certeza, tento ao máximo levar fatos e aplicações do conhecimento da 

teoria da sala de aula para o dia a dia do aluno, para ver se ele percebe que o 

conteúdo faz parte do dia a dia dele, para ele perceber que tudo o que se discute 

na sala de aula, tem a ver com o cotidiano dele”. (E6) 

 

O entrevistado E7 afirma que: 

 
“Todas as vezes que eu entro em uma questão matemática a primeira coisa a 

trabalhar com eles é o cotidiano, porque eles acham que matemática não tem 

tanta necessidade, eu falo que é importante para o nosso cotidiano e a questão 

também de trabalhar em grupo para ajudar um ao outro, para chegar a uma 

resposta correta, então eu procuro abrir esse espaço. Eles têm muita competição 

entre eles e isso é muito bom”. (E7) 

 

Para o entrevistado E8 é importante destacar que: 

 
“Sempre eu tento trazer eles para a realidade da cidade deles, para a realidade da 

família, eles comentam sobre conhecimentos do senso comum, coisas que a vó 

falou, um conta uma história, outro conta outra, depois eu tento desmistificar e 

levo para o conhecimento científico, sem criticá-los. Eu digo: todos crescemos 

ouvindo histórias familiares. Eles se sentem bem falando sobre suas histórias”. 

(E8) 

 

O entrevistado E9 afirma que: 

 
“Se for pensar em história da ciência, sim, agora se for pensar em questão de 

literatura, só em alguns momentos. Recentemente trabalhei com o livro da 

Carolina Maria de Jesus, ela traz toda uma narrativa de uma contação de história 

do que ela viveu dentro de um processo histórico, então eu acredito que sim, 

relacionado com o conteúdo do cotidiano para contextualizar alguns fatos 

relacionados ao conteúdo de biologia”. (E9) 

 

Finalmente, o entrevistado E10 diz que “Quando é pertinente ao conteúdo a ser 

abordado, sim. Quando dá para fazer, faço, mas não é frequente”. 

Nesse sentido, Josso (2010, p. 71) relata que esta ação “Narrativa” possibilita a 

“[...] tomada de consciência de significados novos e enriquecedores para a compreensão de 

si próprios ou do ambiente que os rodeia”. Para complementar Górriz (2008) reforça a 

importância da narrativa sobre a compreensão, a análise e a criação de teorias e 

conhecimentos, de forma que tal ação exija do docente a busca de informações concretas 
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para fundamentar a narrativa. 

Assim, podemos considerar que na questão “Você utiliza Narrativas para 

solucionar problemas do ensino e aprendizagem?” houve unanimidade na posição dos 

entrevistados em relação ao uso de narrativas em suas atividades de ensino-aprendizagem. 

Uma das práticas para a disseminação do conhecimento é a “narrativa”, que caracteriza 

“Memórias narrativas”. Os apontamentos citados pelos entrevistados corroboram com 

Moran (2000), ao afirmar que a narrativa e uma relação feita mediante da sedução, da 

emoção, da exploração sensorial. 

Nesse sentido entendemos que a narrativa proporciona o aprender, conhecendo as 

histórias dos outros e com as histórias que outros contam, permite compreender a partir de 

lições aprendidas, com a finalidade de construção de saberes em situações práticas e 

fazeres que apontam para a superação de situações vividas, abrindo caminho para auto 

formação e inserção no meio em que vive, proporcionando a busca e a conquista da 

cidadania. 

 
Questão 8 - Você reconhece a existência do uso de espaços virtuais que permitem a 

interação dos docentes favorecendo a interação humana e a prática pedagógica? 

 
O objetivo desta questão é verificar a utilização de espaços virtuais que permitem a 

interação dos docentes, favorecendo a interação humana e a prática pedagógica. 

Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o uso das práticas ou 

ferramentas de GC relativas ao uso de espaços virtuais no ensino e na aprendizagem. 

Nesta questão 90 % dos respondentes afirmaram que utilizam espaços virtuais que 

permitem a interação dos docentes, favorecendo a interação humana e a prática 

pedagógica. Apenas um entrevistado, o E8, afirmou que não usa. 

Os entrevistados E1, E2 e E4 foram diretos em sua resposta. O entrevistado E1 

afirmou que “Só quando tinha GPR, onde os professores tinham contatos virtuais. Hoje 

não temos ferramentas para isso, eu acho falta.”, o entrevistado E2 destaca que “Eu 

reconheço, já usei. O último que usei foi o GPR. Já fiz esse curso umas três ou quatro 

vezes”, E4 afirma que “Existem blogs que fazem esse papel, onde você vê integração de 

conteúdo, onde o aluno pode deixar suas dúvidas, isso eu acho que é integração.”. 

Para os demais entrevistados as respostas variam bastante, pois a interpretação dada 

pela maioria deles foi mais ampla que a pergunta feita. Para o entrevistado E3: 
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“O próprio ambiente que o Estado fornece que é Moodle, que nós fazemos 

cursos, e eu trabalho com o Moodle na universidade de EAD. Dá para explorar 

bastante para a troca de experiências”. (E3) 

 

O entrevistado E5 afirma que: 

 
“Os ambientes virtuais que possam facilitar, podem ser uma rede social, uma 

plataforma. Eu tenho acesso às redes sociais com meus amigos professores e isso 

ajuda bastante. Um espaço virtual específico para trabalharmos o tempo inteiro 

na escola, não temos, só o portal do dia a dia Educação”. (E5) 

 

O entrevistado E6 desta que: 

 
“Existem muitos fóruns de discussão, a nível de pós-graduação, por exemplo: 

tem um site chamado Educopedia que é do Estado do Rio de Janeiro, lá tem um 

material muito rico, de todas as áreas, onde as pessoas podem ‘logar’ para fazer 

trocas de informações. Existem inúmeros fóruns de discussão entre os 

professores”. (E6) 

 

O entrevistado E7 afirma que: 

 
“Às vezes entramos em um site e um passa para o outro, mas eu percebo que 

ainda falta alguma coisa para interagirmos mais com os colegas. O que um pode 

passar para o outro, a gente passa. Eu uso o Google e o Pinterest, onde nós 

encontramos atividades de matemática para eles desenvolverem o raciocínio 

deles. Uma indica para a outra”. (E7) 

 

O entrevistado E9 afirma que: 

 
“Os espaços virtuais estão aí, mas para ter a interação dos docentes tem que estar 

aceitando estes espaços virtuais, agora, para se ter interação humana e prática 

pedagógica até reconheço, mas faço bem pouco uso desse espaço”. (E9) 

 

Finalmente o entrevistado E10 destaca que: 

 
“Inclusive, na minha prática eu utilizo a sala virtual do Google, por exemplo. Lá 

dá para você postar, dá para trocar informações, dá para trabalhar online com o 

aluno, criar formulários, tudo isso uso com os alunos e eu ‘linco’ professores 

para que eles observem, dê sugestões do pode melhorar, é uma das ferramentas 

que utilizo”. (E10) 

 

Concluindo esta questão 90 % dos respondentes afirmaram que utilizam espaços 

virtuais que permitem a interação dos docentes favorecendo a interação humana e a prática 

pedagógica. Apenas um entrevistado, afirmou que não usa. 

Segundo Freire (1996) é necessário compreender que a tecnologia faz parte do 

desenvolvimento do homem, logo é importante utilizá-las como ferramentas que 

promovam a interação e a aprendizagem entre o sujeito, uma vez que o uso destas 

ferramentas para as práticas pedagógicas, despertam, estimulam e desenvolvem um 

processo de aprendizagem mais significativo ao aluno. 



61 
 

 

 

Questão 9 - Existe um registro sobre os projetos e ações extensões da escola? 

 

O objetivo desta questão é verificar a existência de registros sobre os projetos e 

ações extensões da escola. Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o 

uso das práticas ou ferramentas de GC relativas ao registro das melhores práticas. Ao 

tentar identificá-las cria-se um registro onde as boas práticas docentes possam ser 

compartilhadas aos docentes, para ser capturadas, refletidas, reutilizadas e não se percam. 

Nesta questão 30% dos entrevistados (E3, E5 e E6) confirmaram que a escola tem 

registros sobre os projetos e ações extensões da escola. 

O entrevistado E3 afirma que “O colégio tem uma página no Facebook onde 

divulga os trabalhos, além dos recados, publicam algumas imagens”, já o entrevistado E5 

destaca que: 

“Nas escolas em que trabalho, não há muita interação entre os professores de 

várias disciplinas, nós nos falamos em alguns momentos nos conselhos de classe, 

nas formações dos professores, mas a didática de cada um, o modo como 

trabalhamos não é muito compartilhado. Eu gostaria que houvesse esse 

compartilhamento para que pudéssemos ver como estamos trabalhando. Uma 

aula que deu muito certo para uma disciplina talvez possa ser propagada e 

praticada novamente, seria legal”. (E5) 

 

O entrevistado E6 afirma que: 

 
“Por exemplo: existe vários registros em cursos, como te falei. Eu estou fazendo 

dois cursos nesse Agrinho e lá temos que compartilhar. A temática que estou 

trabalhando agora os 4Rs Recursos Educacionais Abertos, aqueles de licença 

aberta, e lá deixamos nossas experiências, então, existe sim. Eu percebo isso em 

cursos. Estou fazendo um curso sobre portifólio na educação e lá deixo as 

experiências que já usei na minha carreira e que outros possam aplicar, e também 

posto links, sites”. (E6) 

 

Para 70% dos entrevistados (E1, E2, E4, E7, E8, E9 e E10) não existem registros 

sobre os projetos e ações extensões da escola. 

Para os entrevistados E1, E2 e E9 a resposta é direta, E1 diz “Não, eu desconheço 

que tenha uma ferramenta sempre à disposição, a não ser esses cursos que oferecem 

esporadicamente.”, o entrevistado E9 declara que “Da escola não existe nada, que eu 

conheço.”; e o entrevistado E2 afirma que: 

“Não, isso não tem. Quando vê que dá certo, tem que partir do próprio professor 

pedir para o colega para ter acesso ao material, se ele compartilha, se ele 

empresta, mas existir um local para registro disso, eu desconheço”. (E2) 

 

Para os entrevistados E4, E7 e E8 a inclusão de um de registros sobre os projetos e 

ações extensões da escola seria muito interessante. 

O entrevistado E4 afirma que não, e diz: 
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“Eu acho que falta isso, o fluxo de professores é muito grande, e não existe essa 

prática, o nosso Estado não trabalha com reunião por área, eu acho que seria 

muito importante, onde aprenderíamos com outros professores coisas novas, 

onde traria experiências de práticas em sala de aulas”. (E4) 

 

O entrevistado E8 destaca que: 

 
Acho que falta isso, tem muita coisa boa que já foi feito, que desconhecemos. 

Quando comentamos que pretendemos fazer algo, algum professor comenta que 

já fez, mas não tem nenhum registro, se o professor vai embora, leva o 

conhecimento com ele, e mesmo que o professor permaneça na escola, está só na 

cabeça dele.(E8) 

 

O entrevistado E7 afirma que não existem registros e destaca que: 

 
“Seria bom se tivesse alguma tecnologia para divulgar trabalhos excelentes que 

os professores fazem aqui, deveria ter uma forma de divulgar. Eu percebo que 

não é a falta de vontade do professor, eu vejo que são poucas escolas que 

divulgam, temos aqui na escola uma excelente feira de ciências, mas não se 

divulga. Eu tenho vários arquivos que não tenho onde divulgar, guardar para 

utilizar no próximo ano. Eu não sei se é falta de tempo ou de organização”. (E7) 

 

Finalmente o entrevistado E10 destaca que: 

 
“Registros, que eu tenha conhecimento não. Tem algumas situações que são 

pontuadas no Facebook da escola e quando tem as reuniões pedagógicas a gente 

partilha também algumas ações que deram certo nas formações pedagógicas, mas 

nada fica registrado”. (E10) 

 

Para concluir a análise sobre registros dos projetos e ações extensões da escola, as 

respostas dos entrevistados apontaram para o pouco uso de práticas ou ferramentas de GC 

relativas ao registro das melhores práticas. Apenas 30% dos entrevistados confirmaram que 

a escola tem registros sobre os projetos e ações extensões da escola. Portanto se existem, 

são pouco divulgadas. 

Neste sentido Faccin (2017) enfatiza que, para a promoção da gestão do 

conhecimento no contexto escolar a existência de registros possibilita o acesso de outros 

membros a conhecimentos e as lições já desenvolvidas ali. Emydio e Rocha (2012) 

complementam que a valorização e o reaproveitamento deste conhecimento armazenado 

podem promover melhoras dentro da instituição. 

 
Questão 10 - Você utiliza ferramentas de buscas para compor os conteúdos 

programáticos de suas aulas? 

 
O objetivo desta questão é verificar a utilização de ferramentas de busca na internet 

para compor os conteúdos programáticos de suas aulas. Entendendo as respostas desta 
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questão, podemos identificar o uso das ferramentas de busca na GC. 

Dos entrevistados 90% afirmam que usma as ferramentas de busca na internet 

ferramentas para compor os conteúdos programáticos de suas aulas e apenas 10% o 

entrevistado E3 usa com ressalvas. 

Os entrevistados E7, E8, E9 e E10 foram sucintos em suas respostas. Os 

entrevistados E7 e E9 simplesmente disseram sim. O entrevistado E8 afirma que sim 

“Porque ciência é muito visual, muita imagem, vídeo, muita notícia do que está 

acontecendo agora para trazer para a realidade.”. E o entrevistado E10 também afirma que 

sim destacando que: “Só não me vem à mente em qual site ou página na internet.”. 

Outras afirmativas justificaram as respostas. O entrevistado E1 afirma que e diz: 

 
“Na internet a ferramenta de busca é o Google, lá conseguimos encontrar artigos 

científicos, sites especializados em conteúdo do ensino médio, exercícios do 

ENEM, exercícios de vestibular”. (E1) 

 

Os entrevistados E2 e E4 destacam que sim. O E2 diz que “Principalmente a parte 

visual de imagens, o portal de busca é uma fonte inesgotável para imagens para ilustrar o 

assunto.”, e o entrevistado E4 destaca que “Como eu já disse, uso o Google acadêmico, eu 

uso também o Youtube para procurar coisas novas, uso alguns blogs que eu conheço e que 

são confiáveis.”. 

O entrevistado E5 afirma que: 

“Sempre, eu acho que o livro didático é uma montagem muito importante. 

Porém, eu acredito que um livro não abrange todo o conteúdo, então temos que 

recorrer a outros recursos. Web, pesquisar exercícios novos, métodos de 

resoluções, assim como outros métodos de abordar os conteúdos”. (E5) 

 

O entrevistado E6 destaca as ferramentas de busca usadas: 

 
“Com certeza, obviamente a gente usa primeiro o Google e depois eu faço uma 

filtragem em sites e vou para ferramentas confiáveis, por exemplo, não uso a 

Wikipedia”. (E6) 

 

Na percepção de Moran (2000, p. 56), esta postura de “filtrar sites é uma 

necessidade de o professor estar em constante processo de atualização para dominar [...] 

uma integração maior das tecnologias e das metodologias de trabalhar com o oral, a escrita 

e o audiovisual”, como mediação facilitadora do processo de ensinar e aprender. 

Finalmente o entrevistado E3 afirma que usa as ferramentas de busca, mas com 

ressalvas. Ele enfatiza que: 

“Uso com ressalvas, prestando muita atenção para não usar informações 

equivocadas, nem todas de qualidades. Sempre recomendo aos alunos para 

prestar atenção e quando me apresentam os trabalhos eu aponto os erros do que 
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pesquisaram na internet e explico que não prestaram atenção na fonte. Tento 

conscientizá-los. Os alunos acham que o que tem na internet é verdade, mas na 

verdade, tem muitas coisas erradas escritas”. (E3) 

 

Esta observação de ressalva do entrevistado E3 é importante, porque deve-se saber 

a procedência dos sites, se são confiáveis. 

Para concluir a análise sobre a utilização de ferramentas de busca na internet como 

ferramenta para compor os conteúdos programáticos de suas aulas, podemos concluir que 

100% dos entrevistados usam as ferramentas. Entretanto 10% deles usam com restrições. 

Nesta concepção, Kenski (2012) salienta que as ferramentas de busca disponíveis na 

internet são constituídas por um conjunto de conhecimentos que, ao aplicar ao 

planejamento, promove a construção do conhecimento de forma mais eficiente. 

 
Questão 11 - Você costuma, antes de começar uma reunião ou uma exposição, 

estimular o pensamento criativo dos participantes? 

 
O objetivo desta questão é verificar se o professor costuma, antes de começar uma 

reunião ou uma exposição, estimular o pensamento criativo dos participantes. Entendendo 

as respostas desta questão, podemos identificar o uso da prática de GC relativa ao 

“brainstorming”. O que queremos em outras palavras saber é se quando ao iniciar um 

novo conteúdo, você faz questionamento ao aluno dando oportunidade para que ele possa 

expor de forma oral seus conhecimentos prévios sobre o tema a ser trabalhado. 

Esta prática de GC relativa ao “brainstorming” foi confirmada por 100% dos 

entrevistados, e destacando que é importante antes de começar uma reunião ou uma 

exposição, estimular o pensamento criativo dos participantes. 

O entrevistado E1 destaca que “Isso eu faço. Busco com que ele possa relacionar 

seu conhecimento do cotidiano com o conteúdo científico.”, o entrevistado E5 afirma que 

“Eu tento fazer com que o aluno questione, com eu disse anteriormente. Vou contando um 

pouco de história trazendo para o dia a dia do aluno.”; e o entrevistado E8 destaca que 

“Sempre pergunto, se já ouviram falar sobre o tema que pretendo trabalhar, eles contam 

histórias e uma história puxa a outra e vou conduzindo sem criticar.” 

O E2 evidencia que: 

 
“Quando vai iniciar um conteúdo novo, eu apresento o título do conteúdo, lanço 

a pergunta: o que você entende, o que você conhece desse assunto, já ouviu essa 

expressão, qual o seu conhecimento sobre o assunto e isso de forma informal, 

nada registrado nada escrito, para saber se ele está situado, se está no dia a dia 

dele. O conhecimento prévio do aluno. O objetivo é se ele tiver uma visão 
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que: 

 
distorcida, apresenta o conhecimento científico”. (E2) 

 

O entrevistado E3 destaca a importância de se fazer um “brainstorming” dizendo 

 
 

“Todo o começo de conteúdo apresento o tema central e pergunto para eles sobre 

o tema, já sabendo como vai ser as respostas justamente para conduzir a 

explicação. Quando apresentamos algo novo para eles, pensam que já sabem, 

apresentam seus conhecimentos prévios, achando que já sabem. O propósito é 

despertar a curiosidade deles para partir do senso comum para o conhecimento 

escolar ou específico. Os mais curiosos conseguem percebem que aprenderam 

algo novo”. (E3) 

 

O entrevistado E4 destaca academicamente que: 

 
“Gosto de iniciar a aula com um questionamento sem ser respondido, vou 

trabalhando o conteúdo trazendo pergunta que será respondida no final da aula. 

Isso motiva o aluno a responder o que ele acha no sentido do “achismo” mesmo. 

Na física, eu pergunto: quem transmite calor? Calor é verão? Para verificar o que 

eles conhecem sobre o assunto, sem dar a resposta no primeiro momento, depois 

de explicar, chegamos a uma conclusão juntos”. (E4) 

 

Na mesma linha o entrevistado E6 afirma que: 

 
“Com certeza, quando eu coloco uma nova temática, principalmente de física no 

quadro, a primeira coisa que pergunto para eles, é se eles já ouviram falar sobre 

aquele conteúdo, ou cito algum fenômeno do dia a dia para ver se eles percebem 

alguma coisa diferente do fenômeno e vou tentando colher as informações de 

forma descontraída, e a partir das respostas deles, eu vou discutindo e 

construindo o conhecimento que quero abordar com eles”. (E6) 

 

O entrevistado E7 destaca que: 

 
“Eu questiono, converso sobre o tema, puxo para o cotidiano deles, mas em 

relação à fala dos alunos, eu percebo uma insegurança e dificuldade de interagir 

com outros alunos e colegas sobre o que eles pensam, sobre o que eles acham. 

Tem temas que se consegue trabalhar bem, outras não”. (E7) 

 

O entrevistado E9 salienta que: 

 

“Até porque eu compartilho de uma pedagogia onde a questão cultural que o 

indivíduo traz é primordial, então eu compartilho de uma perspectiva da 

construção do conhecimento a partir do conhecimento que ele já tem, que são os 

conhecimentos prévios, conhecimentos espontâneos, conhecimento de 

concepções alternativas, para que ele possa se libertar depois a partir do 

momento em que o conhecimento seja dialogado em sala de aula. Se liberta de 

um conhecimento prévio para um conhecimento escolar ou científico”. (E9) 

 

Finalmente o entrevistado E10, assim como os outros, confirma a importância do 

uso da prática de brainstorming dizendo que: 

“Eu acho isso muito importante. Não chegar apresentando o conteúdo, e sim, 

questionando sobre o tema para poder seguir em frente. Dar uma palavra chave 

para a partir dali ter que voltar no conteúdo para fazer um apanhado, uma 

retrospectiva para poder dar sequência”. (E10) 
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Para concluir a análise sobre a utilização da prática de GC relativa ao 

“brainstorming”, podemos concluir que 100% dos entrevistados usam esta prática antes de 

começar uma reunião ou uma exposição, para estimular o pensamento criativo dos 

participantes. Portanto, cabe destacar que é importante, ao iniciar um novo conteúdo, que o 

professor faça um questionamento ao aluno, dando oportunidade para que ele possa expor 

de forma oral seus conhecimentos prévios sobre o tema a ser trabalhado. O 

“brainstorming” é uma ferramenta de GC que no ambiente escolar é considerada como 

tempestade de ideias, pois é uma técnica de trabalho em grupo utilizando a diversidade de 

pensamento e experiência, para gerar soluções inovadoras de forma mais criativa, essa 

técnica proporciona ao professor uma metodologia que leve o estudante a uma participação 

criativa, a uma problematização, o debate, e a exposição interativa dialogada (AZEVEDO, 

2001). 

Neste sentido com Santos (2008, p. 33), ressalta que “A aprendizagem somente 

ocorre se quatro condições básicas forem atendidas: a motivação, o interesse, a habilidade 

de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes contextos”, pois 

segundo o autor, no processo de aprendizagem é importante visualizar, ouvir e interagir 

com a informação para melhor processar e fixá-la na memória. 

 
Questão 12 - Você usa algum espaço colaborativo físico ou virtual para melhorar a 

relação de ensino-aprendizagem? 

 
O objetivo desta questão é verificar se o professor costuma usar algum espaço 

colaborativo físico ou virtual para melhorar a relação de ensino-aprendizagem. Entendendo 

as respostas desta questão, podemos identificar o uso da prática/ferramentas de GC 

relativas aos espaços colaborativos físicos ou virtuais. 

Dos entrevistados 50% deles (E2, E4, E5, E6 e E9) responderam que costumam 

usar algum espaço colaborativo físico ou virtual para melhorar a relação de ensino- 

aprendizagem. 

Os entrevistados E2, E4 e E9 afirmam usar espaços colaborativos físicos. O 

entrevistado E2 destaca que: 

“Uso aquele grupo dos professores que estão fazendo pós-graduação, mais 

alguns colegas que já fizeram, colegas de outras escolas específicos das 

disciplinas exatas, matemáticas, física, química e compartilhamos dessa forma, 

mas de modo informal, não é um fórum virtual, para que todos tenham que 

postar”. (E2) 



67 
 

 

 

O entrevistado E4 destaca que: 

 
“Espaços físicos sim, quando faço um experimento. Virtual, muito menos. Com 

os alunos da noite fica difícil sair da sala de aula para ir trabalhar na sala de 

informática, são poucas aulas na semana”. (E4) 

 

Já o entrevistado E9 afirma que: 

 
“Eu faço algumas atividades interdisciplinares com alguns professores, mas 

espaço físico, o espaço que temos para trabalhar são os ambientes da sala de 

aula, laboratório e sala dos professores, e fazemos essa troca de conhecimento, 

que é o físico, mas os virtuais não”. (E9) 

 

Os entrevistados E5 e E6 usam espaços colaborativos virtuais e destacam seu uso. 

O entrevistado E5 afirma que: 

“Espaços colaborativos virtuais sim, mas físicos não temos. Na sala dos 

professores pode ser considerado um espaço físico de interação. Mas interajo só 

com os professores de exatas que é o meu caso. Com as demais matérias não. As 

vezes o professor comenta que deu uma charge, uma abordagem diferente e 

adapto ao meu conteúdo para trabalhar também”. (E5) 

 

Finalmente neste grupo usuário de espaços colaborativos virtuais o entrevistado E6 

afirma que: 

“Espaço colaborativo, eu tenho blog, no qual os próprios alunos podem 

colaborar, mas não tem interação de outro professor, mas espaço colaborativo 

não uso não”. (E6) 

 

Os outros 50% dos entrevistados (E1, E3, E7, E8 e E10) responderam que não 

costumam usar espaços colaborativos físicos ou virtuais para melhorar a relação de ensino- 

aprendizagem. Os entrevistados E3 e E8 simplesmente responderam que não usam. O 

entrevistado E1 também foi direto a negativa dizendo “Eu busco muito pouco, eu trabalho 

mais sozinha”. 

Os entrevistados E7 e E10 explicaram porque não usam espaços colaborativos 

físicos ou virtuais para melhorar a relação de ensino-aprendizagem. O entrevistado E7 

disse não e destaca que: 

“Devido ao tempo que não temos, não coincide as horas atividades, por mais que 

a gente tenta, o tempo é pouco. Quando se tem horas atividade concentrada no 

mesmo dia, uns fazem curso fora, então são poucos professores que se 

encontram na mesma hora. Em colaboração não construímos nada”. (E7) 

 

Finalmente o entrevistado E10 destaca que: 

 
“Espaços colaborativos ainda não consegui executar, tentei com um terceiro ano, 

mas não fui. Trabalhar em construção em conjunto para eles é complicado. Se 

formos considerar o offline que é quando fazemos uma atividade para uma feira 

de ciências, então até tenho um trabalho colaborativo físico acontecendo, mas no 



68 
 

 

 
online ainda não consegui fazer acontecer ainda não. No trabalho para feira da 

ciência, dia da consciência negra, tem sempre trabalho em grupo e cooperação, 

na sala de aula, as vezes eles trabalham em colaboração, um ajudando ao outro”. 

(E10) 

 

Para concluir a análise sobre a utilização da prática de GC relativa a espaço 

colaborativo físico ou virtual para melhorar a relação de ensino-aprendizagem, podemos 

concluir que 50% dos entrevistados usam esta prática para melhor a relação de ensino- 

aprendizagem. Os outros 50% não adotaram até agora o uso de espaços colaborativos 

físicos ou virtuais para melhor a relação de ensino-aprendizagem. 

Ao analisar os comentários dos entrevistados no geral percebe se que há uma 

fragilidade quanto ao uso dessa ferramenta da GC - os espaços colaborativos físicos e 

virtuais, que na educação chamamos de ambientes de aprendizagem. Para Batista (2012), 

“os espaços colaborativos físicos e virtuais” proporcionam o trabalho em equipe 

independentemente de onde as pessoas estiverem fisicamente. Isso se constitui de acordo 

com Torres (2007), onde a prática da aprendizagem colaborativa induz o aluno atuar como 

agente principal da construção do conhecimento, pois as atividades colaborativas 

estimulam os alunos a interagir e solucionar um determinado problema. Assim, os autores 

afirmam que: 

 
[...] nesse tipo de aprendizagem, a interação em grupos realça a aprendizagem, 

mais do que em um esforço individual. Uma aprendizagem mais eficiente, assim 

como um trabalho mais eficiente, é colaborativa e social em vez de competitiva e 

isolada. A troca de ideias com outras pessoas melhora o pensamento e aprofunda 

o entendimento.  (TORRES, 2007, p. 70) 

 

Para os autores citados acima a prática da aprendizagem colaborativa consiste em 

uma proposta de atividade com inúmeros benefícios. Para Batista (2012), os espaços 

colaborativos físicos, potencializam a interação humana onde as pessoas partilham ou 

afinam conhecimento nos processos de ensino-aprendizagem. 

 
Questão 13 - Você participa de alguma reunião informal para discutir problemas 

pedagógicos sobre sua disciplina? 

 
O objetivo desta questão é verificar se o professor participa de alguma reunião 

informal para discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina. Entendendo as 

respostas desta questão, podemos identificar o uso da prática de GC relativa ao café do 

conhecimento. O que queremos saber é se o professor participa de alguma reunião informal 

com seus pares para discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina. 
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De uma forma geral, 70% dos entrevistados (E2, E3, E4, E6, E7, E8 e E10) 

participam de alguma reunião informal com seus pares para discutir problemas 

pedagógicos sobre sua disciplina. 

O entrevistado E2 destaca que sim e salienta que: 

 
“O único problema que encontro é que aqui nesse colégio, e em outro colégio 

que trabalho, eu sou o único professor da disciplina, que está presente neste dia. 

Nas reuniões não tenho como se sentar com outro professor da disciplina, porque 

sou o único. Sou professor de todas as turmas dos colégios nessa disciplina. 

Penso que seria muito importante se eu tivesse mais alguém para discutir sobre a 

disciplina na escola que estou lotado”. (E2) 

 

De forma direta o entrevistado E2 afirma que sim e destaca que, “Mas fora da 

escola, no curso de EAD. Conversamos sobre práticas didáticas”. 

O entrevistado E4 explica que: 

 
“No mestrado a gente discute informalmente, na escola só quando fazemos uma 

reunião de planejamento, mas é só em uma ou duas vezes no ano e as vezes nem 

dá para falar por ter outros afazeres e não dá tempo. Algumas vezes na sala dos 

professores comentamos sobre alguma coisa que funcionou ou que não 

funcionou, algo nesse sentido”. (E4) 

 

Para o entrevistado E6 estas reuniões informais são externas e destaca que: 

 
“Com certeza. Atualmente estou no Colégio Militar, eu e a professora de 

matemática trocamos bastante figurinha, atividades, problemas de aprendizagem 

que os alunos têm”. (E6) 

 

O entrevistado E7 destaca que: 

“Às vezes em alguns momentos nas horas atividade, hora do lanche, nos 

intervalos, mas nosso espaço e tempo aqui na escola é pouco. Os encontros que 

temos, a gente procura, seria bom se tivesse um tempo maior para discussão 

sobre nossa disciplina e interagir mais com a interdisciplinaridade, e saber o que 

está dando certo com o colega e aplicar em nossa disciplina”. (E7) 

 

O entrevistado E8 declara que é uma atividade corriqueira, pois: 

 
“É o que mais a gente faz. Falamos sobre os alunos, sobre o que podemos fazer 

sobre determinada situação, como o outro está lidando sobre como melhorar um 

conteúdo, como trabalhar esse assunto, como trabalhar a interdisciplinaridade. 

No espaço informal trocamos mais informações”. (E8) 

 

Finalmente para o grupo que participa de alguma reunião informal com seus pares 

para discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina, o entrevistado E10 afirma que: 

“Se considerarmos todas as trocas de experiências pelas redes sociais, no 

corredor, na saída da escola, na sala dos professores nos momentos de 

intervalos”. (E10) 

 

No grupo quem não participa de alguma reunião informal com seus pares para 
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discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina foram os entrevistados E1, E5 e E9. 

Todos foram sucintos em suas respostas. 

O entrevistado E1 disse apenas não. Os entrevistados E5 e E9 afirmaram que não e 

justificaram dizendo, E5 “Eu busco muito pouco, eu trabalho mais sozinha”, e E9 “Não 

temos discussão informal aqui no colégio que eu atuo”. 

Para concluir a análise sobre a utilização da prática de GC relativa ao “café do 

conhecimento”. Verificamos que de um modo geral o professor participa de alguma 

reunião informal para discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina. Concluímos 

que 70% dos entrevistados participam de alguma reunião informal com seus pares para 

discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina. Os outros 30% afirmaram que não 

participam de reuniões informais para discutir problemas pedagógicos sobre sua disciplina. 

Analisando as falas dos entrevistados e a forma como eles relatam suas maneiras de 

contatos informais, percebe-se que os ambientes escolares são propícios para prática do 

“café do conhecimento”, o qual possibilita discussões entre os pares, pois desenvolve a 

influência recíproca, a troca mediante os contatos informais, favorecendo 

compartilhamento de seus conhecimentos tácitos, que podem ser cognitivos ou práticos. 

Nesse sentido, Batista (2012) salienta que o café do conhecimento proporciona uma 

discussão em grupo para conjecturar e compartilhar pensamentos de maneira amistosa, 

normalmente, levando a compreensão ou solução de um problema, pela súbita captação 

mental dos elementos em relações adequadas, de maneira mais profunda e 

compartilhamento mais intenso do que o comum. 

 
Questão 14 - Nas suas atividades práticas você usa vídeos para compartilhar o 

conhecimento com os alunos? 

 
O objetivo desta questão é verificar se nas suas atividades práticas o professor usa 

vídeos para compartilhar o conhecimento com os alunos. Entendendo as respostas desta 

questão, podemos identificar o uso da ferramenta de GC relativa compartilhamento de 

vídeos. 

Dos entrevistados 90% declaram usar vídeos para compartilhar o conhecimento 

com os alunos. Apenas 10% dos entrevistados (E9) declararam não utilizar vídeos para 

compartilhar o conhecimento com os alunos. 

Analisando as respostas dos entrevistados, observamos que 50% deles (E2, E5, E6, 

E7 e E8) usam muito vídeos para compartilhar o conhecimento com os alunos. 
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O entrevistado E2 afirma que sim e destaca que: 

 
“Uso muito. Nesse colégio tem muita facilidade porque tem projetor fixo na sala 

de aula. Na outra escola não tem o projetor fixo. Cada aula tem que montar e 

desmontar, não há um ambiente pronto. Isso torna tudo muito corrido, porque é 

necessário montar antes e desmontar, tolhendo muito tempo de aula prática. 

Quando troca de turma é necessário repetir todo o procedimento e fazer isso a 

cada sala e em cada turma, cinco aulas, se tivesse um ambiente preparado seria 

mais prático e usariam muito mais”. (E2) 

 

O entrevistado E5 salienta que: 

 
“Vídeo eu indico muito, principalmente em relação a teorias, sites como física do 

dia a dia, física do cotidiano, física do absurdo. Apresento vários tipos de vídeos 

que podem trazer o conteúdo para a sala de aula, de uma forma mais dinâmica, 

porém, eu não utilizo filmes dentro da sala de aula devido à dificuldade com os 

equipamentos. As vezes dá problemas como som etc. e perde muito tempo. Claro 

que se tivesse ambiente organizado, seria possível sim”. (E5) 

 

O entrevistado E6 foi direto dizendo “É o que mais utilizo, tanto é que o meu 

doutorado foi nessa área!”, já o entrevistado E7 disse sim e indica que: 

“No Youtube eu entro com eles para observarem alguns conteúdos em forma de 

jogos, para montarem joguinhos e ter mais curiosidade, quando a internet está 

funcionando bem tem sido bem proveitoso”. (E7) 

 

O entrevistado E8 afirma: “trabalho filme, vídeo, trabalho pedacinhos de 

experimentos para reproduzir, trabalho animação.”. 

Em um segundo grupo de usuários de vídeos para compartilhar o conhecimento 

com os alunos e usam com moderação, aparecem 20 % deles (E4 e E10). O entrevistado 

E4 explica que: 

“Uso vídeo quando acho que vai acrescentar conhecimento para o aluno. Nunca 

um vídeo por um vídeo, quando vejo que vai ajudar a fixar o conteúdo, aí sim eu 

uso”. (E4) 

 

Corroborando com o mesmo pensamento o entrevistado E10 afirma que: 

 
“Depende, se o conteúdo permite, dá para explorar, mas não é todo o momento, 

nunca o vídeo pelo vídeo, se você fizer isso, nunca mais conseguirá trabalhar 

com eles. Usar o vídeo para matar o tempo, nem pensar, se usar o vídeo porque 

choveu e vieram poucos alunos, é uma falácia. As vezes até o professor fica mal- 

acostumado com essa matacão de tempo. Quando trabalho com vídeo, é com 

propósito”. (E10) 

 

O terceiro grupo é o que usa poucos vídeos para compartilhar o conhecimento com 

os alunos. Os entrevistados E1 e E3 representam 20% do total de entrevistados e 

afirmaram que usam poucos vídeos nas atividades com os alunos. O entrevistado E1 afirma 

que: 
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“Uso muito pouco, porque minha carga horária semanal é bem pequena, e há 

uma perda de tempo até ligar os equipamentos, então o uso de vídeos e mídias 

acontece esporadicamente”. (E1) 

 

O entrevistado E3 destaca que: 

 
“Sim, nesse colégio eu uso porque tem o Datashow na sala de aula, mas em 

outros colégios eu acabo não utilizando muito esses recursos pela dificuldade 

com os equipamentos que nem sempre dão certo, acho isso falho, porque o uso 

das imagens é muito importante para o ensino de ciências. O que tenho utilizado 

é o celular dos alunos para procurarem algumas imagens que possa ajudar na 

compreensão”. (E3) 

 

Finalmente 10% dos entrevistados (E9), afirmam que não usam vídeos para 

compartilhar o conhecimento com os alunos. 

Para concluir a análise sobre a utilização da prática de GC relativa 

compartilhamento de vídeos verificamos que de um modo geral 90% dos professores usam 

vídeos para compartilhar o conhecimento com os alunos. Neste grupo 50% deles usam 

muito vídeos para compartilhar o conhecimento com os alunos; 20% usam com 

moderação; 20 % usam um pouco vídeos para compartilhar o conhecimento com os alunos. 

Somente 10% não usam os vídeos nas suas atividades com os alunos. 

De acordo com Moran (2007), o vídeo é a tecnologia mais usada em meio aos 

alunos, pois os vídeos promovem a aprendizagem de forma sensorial, visual e auditiva, no 

entanto, o autor chama a atenção para os cuidados que devemos ter mediante o 

planejamento, o propósito da apresentação do vídeo a escolha dos conteúdos transmitidos 

aos alunos. Veen e Vrakking (2009) salientam que o portal Youtube representa uma 

importante ferramenta que auxilia a escola a se aprimorar as novas formas de ensinar e 

aprender. 

 
Questão 15 - Você costuma reproduzir atividades pedagógicas de sucesso realizadas 

por outros professores durante as suas aulas? 

 
O objetivo desta questão é verificar se nas suas atividades práticas o professor 

costuma reproduzir atividades pedagógicas de sucesso realizadas por outros professores 

durante as suas aulas. Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o uso da 

ferramenta de GC relativa a Melhores Práticas. Em outras palavras, queremos saber se o 

professor costuma reproduzir as atividades pedagógicas de sucesso realizadas por outros 

professores durante as suas aulas. 

A unanimidade dos entrevistados afirma que costumam reproduzir atividades 
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pedagógicas de sucesso realizadas por outros professores durante as suas aulas. Isto mostra 

que esta prática de GC, chamada de Melhores Práticas está sendo bem utilizada na escola. 

Os entrevistados E1, E4, E6, E8 e E10 foram diretos em suas respostas. O 

entrevistado E1 afirma que “Quando eu tenho conhecimento de outros professores da 

mesma área que tiveram sucesso com alguma prática, aí nós compartilhamos e eu já usei”. 

Já o entrevistado E4 salienta que “Quando eu acho pertinente, sim. Quando vejo que 

funcionou gosto de tentar também, vamos melhorando a educação dessa forma”. O 

entrevistado E6 afirma que “Com certeza, quando eu vejo uma experiência que teve êxito e 

vejo que tenho capacidade para fazer tal atividade eu tento reproduzir, sim.”. O 

entrevistado E8 destaca que “Sim, as vezes busco na internet, atividade de um outro 

professor, um experimento, boas práticas de outros professores.” E o entrevistado E10 

afirma que “Sim, se eu souber que dá para aproveitar, eu reaproveito mesmo, adapto, eu 

acho que o que é bom tem que ser partilhado e continuado, não pode deixar perder não”. 

O entrevistado E2 destaca que: 

 
“Sim, principalmente depois que tenho contato com grupo de pós-graduação, 

você começa a ter contato com muito material, artigos, e vê-se que um professor 

de outro Estado, fez e deu certo principalmente com o pessoal da Licenciatura, 

educação e aquilo que dá certo e custa barato, a gente faz”. (E2) 

 

O entrevistado E3 afirma que: 

 
“Com certeza, se algum professor fez algo que deu certo, sempre procuro adaptar 

e fazer também. No colégio, os colegas sugerem muitas atividades que deu certo, 

acabo reproduzindo”. (E3) 

 

O entrevistado E5 ratifica que sim e afirma que: 

 
“Eu tento. Por exemplo, conversando com uma professora de português há pouco 

tempo ela disse que estava utilizando charge como método para chamara atenção 

dos alunos para um determinado conteúdo dela e eu tentei fazer a mesma coisa 

dentro do meu conteúdo e foi algo extremamente positivo”. (E5) 

 

O entrevistado E7 declara que a “A internet está funcionando bem, tem sido bem 

proveitoso.” E depois salienta que: 

“Sim, tenho pego aulas de colegas, que eles constroem com seus alunos, quando 

passam para mim, eu levo para a sala de aula, comento com os alunos, divulgo, 

compartilhamos bastante. Eu percebo que não é da forma que queremos, mas 

alguma coisa compartilhamos sim”. (E7) 

 

Finalmente o entrevistado E9 afirma que sim e destaca que: 

 
“Quase sempre trabalho com recursos midiáticos para problematizar os 

conteúdos, filmes comerciais, de animação, documentário bem pouco. Vídeo é 
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uma constante nas minhas aulas. O vídeo traz diferentes linguagens e cabe ao 

professor a interpretação dessas linguagens, linguagem verbal, linguagem não 

verbal, tem a questão da música que também é um tipo de linguagem, gestos, e 

temos a linguagem multimodal nos vídeos que é a mais difícil de você trazer 

como recurso para poder subsidiar o conhecimento dos alunos”. (E9) 

 

Para identificar o uso da ferramenta de GC relativas Melhores práticas, foi feita 

uma análise das atividades práticas do professor quanto a reprodução de atividades 

pedagógicas de sucesso realizadas por outros professores durante as suas aulas. Melhores 

Práticas é uma ferramenta da GC que tende a situar metodologias que possibilitam 

contribuir para prática de uma atividade ou solução de um problema (BATISTA, 2012). 

Nesta análise podemos concluir que 100% dos entrevistados costumam reproduzir 

atividades pedagógicas de sucesso realizadas por outros professores durante as suas aulas. 

Isto mostra que esta prática de GC, chamada de Melhores Práticas está sendo bem utilizada 

na escola. 

Libâneo (2005) contribui ao dizer que a sociedade vivencia um processo de 

mudanças que exige que o docente busque sempre promover o desenvolvimento de novas 

habilidades. Delmanto (2009) salienta que a escola precisa sempre estar preocupada em 

orientar e desenvolver novas capacidades ao aluno, de forma que faça uso das práticas 

pedagógicas que possibilitam o alcance deste objetivo. Ou seja, o professor pode verificar 

o resultado e a eficiência das práticas usadas pelos professores. 

 
Questão 16 - Você de alguma forma você faz análise comparativa das ações e 

processos desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem, por exemplo, 

compara os rendimentos dos seus alunos com os resultados das avaliações oficiais? 

 
O objetivo desta questão é verificar se o professor de alguma forma você faz análise 

comparativa das ações e processos desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem, 

por exemplo, compara os rendimentos dos seus alunos com os resultados das avaliações 

oficiais. Entendendo as respostas desta questão, podemos identificar o uso da ferramenta 

de GC relativas “Benchmarking”. 

Dos entrevistados 60% deles (E1, E2, E5, E7, E8 e E10) fazem comparações das 

ações e processos desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem. Por exemplo, 

comparam os rendimentos dos seus alunos com os resultados das avaliações oficiais. 

O entrevistado E1 afirma que faz e destaca que: 

 
“Às vezes a gente imagina que aquela aula dada gerou um conhecimento muito 

bom e quando você avalia, você vê que não atingiu o resultado esperado. Então, 
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a avaliação eu entendo como sendo uma forma de diagnosticar mesmo que seu 

objetivo foi alcançado ou não”. (E1) 

 

O entrevistado E2 salienta que: 

 
“As avaliações oficiais geralmente abordam somente Português e Matemática. O 

que eu consigo analisar é que o resultado das avaliações externas, bate com o 

desempenho que eles têm ou com o baixo desempenho que eles têm. Na minha 

disciplina, que é física, vejo que reproduz exatamente aquele problema que 

temos em sala na hora de fazer uso da matemática por exemplo. No decorrer do 

ano ao aplicar as avaliações da disciplina se a turma teve um desempenho 

regular, isso vai refletir nas avaliações externas”. (E2) 

 

O entrevistado E5 destaca que: 

 
“Eu realmente levo muito em consideração que meus alunos tenham rendimento, 

após avaliação, passo o conteúdo no quadro, discuto com eles, faço perguntas 

individuais para que possam ser reproduzidas depois. Claro que não se consegue 

abranger 100%”. (E5) 

 

O entrevistado E7 destaca a importância de fazer um “Benchmarking” e afirma que 

“A prova Brasil, a última prova do SAEB, eu discuti com eles e comparamos. Os alunos 

comentaram que tudo o que expliquei nas aulas, caiu na prova.”, mostrando a importância 

da comparação entre os resultados do aproveitamento escolar. 

O entrevistado E8 destaca que “Eu sinto uma dificuldade nisso, porque o conteúdo 

de ciências não vem muito claro nas avaliações oficiais. Comparo só informalmente. Às 

vezes, faço comparação por turma.”. 

Finalmente neste grupo fazem comparações das ações e processos desenvolvidos 

nas atividades de ensino-aprendizagem, comparando os rendimentos dos seus alunos com 

os resultados das avaliações oficiais. O entrevistado E10 salienta que: 

“Em alguns momentos, quando a gente está em discussão sobre as avaliações a 

gente acaba fazendo isso, mas ter um tempo para fazer essas comparações, não. 

Não que eu não saiba da importância, só que no dia-a-dia, na correria que a gente 

faz, não dou conta”. (E10) 

 

No grupo que não faz comparações das ações e processos desenvolvidos nas 

atividades de ensino-aprendizagem, comparando os rendimentos dos seus alunos com os 

resultados das avaliações oficiais, aparecem 40% dos entrevistados, são eles: E3, E4, E6 e 

E9. 

O entrevistado E3 justifica sua resposta dizendo que: 

 
“Na minha disciplina não tem avaliações oficiais específicas. Penso que deveria 

ter essas avaliações para o conteúdo de ciências também, como as olimpíadas de 

matemáticas, de português”. (E3) 

 

Na mesma linha de raciocínio, o entrevistado E4 justifica dizendo que: 
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“Infelizmente o Estado pede prova, avaliação no papel, mas sabemos que a 

avaliação quantitativa não é qualitativa. Antes de fechar uma nota, tem que se 

fazer uma análise sobre o que o aluno apresentou em sala”. (E4) 

 

O entrevistado E6 é direto em sua resposta e afirma que “Não. As avaliações 

oficiais para mim, não retratam a realidade.”. 

Finalmente o último entrevistado deste grupo o E9, justifica que: 

 
“Eu prefiro fazer minhas organizações de atividades, reproduzir, bem pouco. Eu 

mais construo produtos para organizar minhas atividades pedagógicas. Eu penso 

que reprodução é um processo de adaptar o que você está trabalhando com o que 

já está pronto. Eu prefiro produzir material do que reproduzir”. (E9) 

 

Para concluir a análise do uso da ferramenta de GC relativas “Benchmarking”, 

verificamos que os professores de alguma forma fazem a análise comparativa das ações e 

processos desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem, por exemplo, 

comparando os rendimentos dos seus alunos com os resultados das avaliações oficiais. A 

partir desta análise, concluímos que 60% dos professores fazem a comparação com os 

rendimentos de seus alunos dos resultados das avaliações oficiais ou outras. Os outros 40% 

dos entrevistados não fazem estas comparações. 

Quando se aplica a ferramenta de “benchmarking”, objetiva-se melhorias para a 

organização institucionais, pois para Chiavenato (2005), “Benchmarking” é um processo 

das operações de uma área, ou seja, a organização em relação a outras áreas ou 

concorrentes diretos ou indiretos. Além de Chiavenato (2005), autores como Spendolini 

(1993) e Pagliuso (2005) propõem algumas etapas para o “benchmarking”: engendramento 

do estudo, recolhimento de informações, verificação das informações, adequação da 

organização à realidade e otimização no que se refere às mudanças. 

 

4.3 Análise das Práticas e Ferramentas de GC na Escola 

 

 
Esta seção apresenta um resumo das práticas e ferramentas de GC resultantes da 

entrevista semiestruturada. 

Para fecharmos uma análise da entrevista semiestruturada com dez entrevistados 

foram considerados um índice de uso das práticas ou ferramentas de GC. Foi considerado 

fraco as que tiveram até 30% de utilização, de acima de 30% e abaixo de 70% médio, e 

acima de 70% forte. O Quadro 02 apresenta os índices e a classificação das práticas quanto 

sua existência ou uso. 
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Quadro 02 - Índices e a classificação das práticas quanto sua existência ou uso 

 

Questão Práticas ou Ferramentas de GC 
% de uso ou 

existência 
Índice 

1. 
Existência de Espaços virtuais e redes sociais para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. 

30% Fraco 

2. Espaços virtuais e redes sociais nas atividades pedagógicas. 60% Médio 

3. Uso de redes sociais nas atividades pedagógicas com os alunos. 70% Forte 

4. 
Utilização de Portais como fonte de pesquisas para as 
atividades acadêmicas. 

80% Forte 

5. 
Utilização de: mentoring, coaching, tutor no dia-a-dia na 
escola. 

20% Fraco 

6. 
Participação em Fóruns de discussão virtual ou presencial e/ou 
comunidades de prática. 

90% Forte 

7. 
Utilização de Narrativas para solucionar problemas do ensino e 
aprendizagem. 

100% Forte 

 

8. 

Utilização de espaços virtuais que permitem a interação dos 
docentes favorecendo a interação humana e a prática 

pedagógica. 

 

90% 
 

Forte 

 

9. 

Registros das melhores práticas docentes, que possam ser 

compartilhadas aos docentes, para ser capturada, refletida, 
reutilizada e não se perca 

 

30% 
 

Fraco 

10. 
Utilização de ferramentas de busca na internet ferramentas para 
compor os conteúdos programáticos de suas aulas. 

90% Forte 

 

11. 

O professor costuma antes de começar uma reunião ou uma 
exposição, estimular o pensamento criativo dos participantes. 

Brainstorming. 

 

100% 
 

Forte 

12. 
O professor costuma usar algum espaço colaborativo físico ou 
virtual para melhorar a relação de ensino-aprendizagem. 

50% Médio 

 

13. 

O professor participa de alguma reunião informal para discutir 

problemas pedagógicos sobre sua disciplina. Café do 
conhecimento. 

 

70% 
 

Forte 

14. 
Nas atividades práticas do professor ele usa vídeos para 
compartilhar o conhecimento com os alunos. 

90% Forte 

 

15. 

O professor costuma reproduzir atividades pedagógicas de 
sucesso realizadas por outros professores durante as suas aulas. 

Melhores práticas 

 

100% 
 

Forte 

 

16. 

O professor de alguma forma você faz análise comparativa das 

ações e processos desenvolvidos nas atividades de ensino- 
aprendizagem. Benchmarking 

 

60% 
 

Médio 

Fonte: A autoria própria 

 
De acordo com os resultados apresentados no Quadro 02, podemos entender que as 

práticas ou ferramentas de GC que mais se destacaram foram: com 100% a utilização de 

Narrativas para solucionar problemas do ensino e aprendizagem; Brainstorming; e as 

Melhores práticas. Seguidas com 90% de índice de uso ou existência as práticas ou 

ferramentas: Fóruns de discussão virtual ou presencial e/ou comunidades de prática; 

Utilização de espaços virtuais que permitam a interação dos docentes favorecendo a 

interação humana e a prática pedagógica; Utilização de ferramentas de busca na internet 

para compor os conteúdos programáticos de suas aulas; e uso dos vídeos para compartilhar 

o conhecimento com os alunos. 
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Fechando o grupo com forte uso ou existência das práticas ou ferramentas de GC 

aparece com 80%: utilização de “Portais” como fonte de pesquisas para as atividades 

acadêmicas; e com 70%: o uso de redes sociais nas atividades pedagógicas com os alunos; 

e participação do professor de alguma reunião informal para discutir problemas 

pedagógicos sobre sua disciplina (Café do conhecimento). 

Na classificação intermediária do Gráfico 02 aparecem três práticas ou ferramentas 

de GC com uma classificação média: com 60% os espaços virtuais e redes sociais nas 

atividades pedagógicas e o professor de alguma forma você faz análise comparativa das 

ações e processos desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem (Benchmarking); 

e com 50% o professor costuma usar algum espaço colaborativo físico ou virtual para 

melhorar a relação de ensino-aprendizagem. 

As práticas e ferramentas menos usuais na escola foram: com 30% a existência de 

Espaços virtuais e redes sociais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional; e 

o Registro das melhores práticas docentes, para que possam ser compartilhadas aos 

docentes, capturadas, refletidas, reutilizadas e para que não se percam. Finalizando a 

menos usual, com 20%, foi a utilização de: mentoring, coaching, tutor no dia-a-dia na 

escola. 

 

4.4 Proposta de Práticas e Ferramentas de GC para a Escola 

 

 
Em função dos resultados apresentados na secção 4.3, faremos algumas 

considerações finais. 

As práticas ou ferramentas que já existem e estão sendo fortemente usadas 

deveriam continuar, e a escola poderia disseminar e compartilhar com todos os outros 

professores, de modo incentivar seu uso. Destacamos estas práticas ou ferramentas: a 

utilização de Narrativas para solucionar problemas do ensino e aprendizagem; o 

Brainstorming; as Melhores práticas; os Fóruns de discussão virtual ou presencial e/ou 

comunidades de prática; a utilização de espaços virtuais que permitam a interação dos 

docentes favorecendo a interação humana e a prática pedagógica; a utilização de 

ferramentas de busca na internet como ferramentas para compor os conteúdos 

programáticos de suas aulas; e o uso nas atividades práticas de vídeos pelo professor para 

compartilhar o conhecimento com os alunos. 

As práticas que estão medianamente usadas deveriam ser repensadas, com a 
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finalidade de melhorar a relação ensino-aprendizagem. São elas: os espaços virtuais e redes 

sociais nas atividades pedagógicas; a análise comparativa das ações e processos 

desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem (Benchmarking) e acostumar o 

professor usar alguns espaços colaborativos físicos ou virtuais para melhorar a relação de 

ensino-aprendizagem. 

Finalmente as práticas ou ferramentas de GC menos usuais deveriam ser repensadas 

pela escola, uma vez que poderiam trazer muitos benefícios para o aprendizado. Ou seja: 

ampliar os espaços virtuais e redes sociais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

profissional; incentivar e consolidar o Registro das melhores práticas docentes, para que 

possam ser compartilhadas, capturadas, refletidas, reutilizadas e não se percam; e repensar 

a utilização de: mentoring, coaching, tutor no dia-a-dia na escola. 

Na revisão de literatura do capítulo 2 foram apresentadas outras práticas ou 

ferramentas de GC que poderiam ser incentivadas na escola. Como por exemplo: 

comunidade de prática; grupo de compartilhamento de experiências; uso de repositórios de 

objetos de aprendizagem; o portal da Secretaria da Educação do Estado do Paraná entre 

outros. 

Neste capítulo foi apresentada a análise dados e os resultados da pesquisa. No 

capítulo seguinte apresentamos as conclusões. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 
O problema de pesquisa que se propôs ser respondido nesta pesquisa foi. “Quais 

práticas de GC podem colaborar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem em 

Ciências Naturais no ambiente escolar?”. 

Para responder a esta questão formulamos um Objetivo Geral que é “Propor 

práticas de Gestão do Conhecimento que possam melhorar o processo de ensino- 

aprendizagem em Ciências Naturais no ambiente escolar”. Para atender ao objetivo geral, 

foram definidos quatro objetivos específicos. 

O primeiro objetivo foi investigar na literatura quais práticas de GC são utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Este objetivo foi atendido mediante uma revisão de literatura, tendo como autores 

principais, Marcuschi (2004), Moram (2005), Bonilla e Pretto (2005) Kenski (2007), 

Cirilo (2015), PNE (2014) BNCC ( 2017), Amaral (2018) Netto (2010) e Santos,( 

2011;2018) Santos (2019),     na qual foram encontrados um conjunto de ferramentas de 

GC que são utilizadas em escolas. 

O segundo objetivo foi diagnosticar quais práticas de GC são utilizadas no ensino- 

aprendizagem de Ciências Naturais no ambiente escolar. A partir da revisão de literatura 

foi definido um conjunto de práticas e ferramentas de GC que permitiu construir os 

instrumentos de pesquisa: um questionário e o roteiro de uma entrevista semiestruturada. 

Estes foram os balizadores da pesquisa. O questionário foi composto por 15 questões e o 

objetivo foi obter a caracterização do espaço escolar e a formação do professor. O segundo 

instrumento de pesquisa foi a entrevista semiestruturada, cujo roteiro da entrevista foi 

composto por 16 questões e foi aplicado visando diagnosticar no ambiente escolar as 

práticas pedagógicas. 

O terceiro objetivo foi analisar quais as práticas levantadas na revisão de literatura e 

no diagnóstico podem ser utilizadas no ensino-aprendizagem de Ciências Naturais no 

ambiente escolar. Este objetivo foi alcançado analisando o perfil da escola e o conjunto de 

práticas e ferramentas de GC obtidos na revisão de literatura. Na escola foi diagnosticado 

um conjunto de práticas utilizando a entrevista semiestruturada. Os resultados mais 

importantes foram: com 100% de uso: Narrativas; “Brainstorming” e as Melhores práticas. 

Seguidas com 90% os Fóruns de discussão virtual ou presencial; os espaços virtuais; as 
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ferramentas de busca na internet; os vídeos para compartilhar o conhecimento com os 

alunos; com 80% de uso dos Portais; com 70% as redes sociais e o Café do conhecimento. 

Num segundo grupo de utilização média aparecem: com 60% os espaços virtuais e 

redes sociais nas atividades pedagógicas e o “Benchmarking;” e com 50% os espaços 

colaborativos físicos ou virtuais. 

No último grupo as práticas e ferramentas GC menos usuais na escola foram: com 

30% a existência de Espaços virtuais e redes sociais para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento profissional e o Registro das melhores práticas docentes, para que possam 

ser compartilhadas aos docentes, capturadas, refletidas, reutilizadas e não se percam. 

Finalizando a menos usual, com 20%, foi a utilização de: mentoring, coaching, tutor no 

dia-a-dia na escola. 

Finalmente no último objetivo, que é propor um novo conjunto de práticas de GC 

que visam melhorar o ensino-aprendizagem de Ciências Naturais no ambiente escolar, 

foram feitas algumas considerações. 

As práticas ou ferramentas que já existem ou estão sendo fortemente usadas 

deveriam continuar, e a escola poderia disseminá-las e compartilhá-las com todos os 

professores da Escola, de modo incentivar seu uso. 

As práticas que estão sendo medianamente usadas deveriam ser repensadas, com a 

finalidade de melhorar a relação ensino-aprendizagem. 

Finalmente as práticas ou ferramentas de GC menos usuais deveriam ser repensadas 

pela escola, uma vez que poderiam trazer muitos benefícios para o aprendizado. Ou seja: 

ampliar os espaços virtuais e redes sociais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

profissional; incentivar e consolidar o Registro das melhores práticas docentes, para que 

possam ser compartilhadas aos docentes, para serem capturadas, refletidas, reutilizadas e 

não se percam; e repensar a utilização de: mentoring, coaching, tutor no dia-a-dia na 

escola. 

Como trabalho futuro, seria importante analisar outras práticas ou ferramentas de 

GC poderiam ser incentivadas na Escola. Como por exemplo: comunidade de prática; 

grupo de compartilhamento de experiências; uso de repositórios de objetos de 

aprendizagem; o portal da Secretaria da Educação do Estado do Paraná; entre outros. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 

 

 
O questionário foi adaptado a partir do questionário usado por Faccin (2017) e 

reestruturado para nossa pesquisa. 

 
QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÂO 

Nome do participante    
 

 

Função/cargo:   
 

 

Por favor, responda às questões abaixo de acordo com sua posição sobre o tema 

tratado. 

 
CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR. 

 
1. Qual a sua formação inicial.    

 

 

2. Tem pós–graduação? 

 
 

( ) Sim Em      
 

 

( ) Não 

 

 

 
3. Tempo de atuação no magistério e carga horária semanal:   

 

 

 
 

4. Disciplina(s) que leciona    



90 
 

 

 

 

5. Na sua formação inicial foram abordados temas sobre: Equipamentos e processos 

tecnológicos relacionados às atividades de ensino e de pesquisa das Ciências Naturais. 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
 

Levando em consideração o ambiente escolar, qual/quais espaço/s tem ferramentas 

tecnológicas? 

 
Resposta:   

 

 

6) A escola em que você atua oferece Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) para uso dos professores? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
 

Em caso afirmativo, quais? 
 
 

 
 
 

7) Todas estão funcionais? 

( ) Sim ( ) Não 

Se não, quais? 

 

 

 
 
 

8. Você já participou de formação continuada com temas direcionados ao uso de 

ferramentas tecnológicas para o processo de ensino de Ciências Naturais? 

( ) Sim ( ) Não 

Caso sua resposta seja afirmativa, qual(is) curso(s) fez? 
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9) Você se sente seguro e com competências para utilizar as TIC? 

( ) Sim ( ) Não 

Se não, Por quê? 

 

 

 
 
 

10) Você considera importante uma formação específica que capacite o professor 

para lidar com as TIC no processo de ensino e aprendizagem? 

 
( )Sim ( )Não 

 
 

Por quê? 
 
 

 

 
 
 

11) Você considera que as formações sobre TIC complementam informações em 

práticas pedagógicas? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
 

Se sim, explique porque. 
 
 

 

 
 
 

12) Os cursos que já realizou são ou foram complementares para você compreender a 

aplicação das TIC em sala de aula? 
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( ) Sim ( ) Não 

 
 

13) Quando você faz uso das TIC na prática pedagógica, é com a finalidade de: 

 
 

( ) Reforçar conteúdos teóricos. 

( ) Trabalhar de maneira lúdica. 

( ) Capacitar o aluno para as competências do século XXI. 

( ) Quebrar a rotina de sala de aula. 

( ) Ocupar o tempo. 

( ) Ajudar os alunos a adquirirem habilidades em TIC. 

( ) Não utiliza as TIC 

. 

14) Ao preparar seu plano de aula você faz uso das TIC como recurso para troca de 

experiências, com seus pares, para socialização de ideias e vivencias em sala de aula, 

para melhores práticas, na disseminação do conhecimento? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
 

15) Tendo em vista o contexto do século XXI em relação ao uso das tecnologias. Você 

acredita que a educação muda, a partir de práticas pedagógicas, com o uso das TIC? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
 

Por quê? 
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APÊNDICE 2 - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DAS TECNOLOGIAS NO 

AMBIENTE ESCOLAR. 

 

Roteiro das questões a serem entrevistadas. 

 

1- A escola oferece aos professores locais virtuais específicos, para que aconteçam 

discussões de ideias e experiências que contribuem para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento profissional? 
 

2 - Você busca espaços virtuais ou Redes Sociais para resolver problemas relacionados à 

sua prática pedagógica? 
 

3 - Você percebe transformações no ensino-aprendizagem advindas com as novas 

tecnologias (TICs) 
 

4 - Você utiliza Portais como fonte de pesquisas para suas atividades acadêmicas? 
 

5 - Você solicita ajuda de especialistas para resolver questões importantes no seu dia-a-dia 

na escola? Ex: Mentoring, Coaching, Tutoria, etc. 
 

6 - Você participa de algum grupo docente com o mesmo interesse ou preocupação e que 

permite a colaboração de pessoas internas ou externas à escola? 
 

7 - Você utiliza Narrativas para solucionar problemas do ensino e aprendizagem? 
 

8 - Você reconhece a existência do uso de espaços virtuais que permitem a interação dos 

docentes favorecendo a interação humana e a prática pedagógica? 
 

9 - Existe um registro sobre os projetos e ações extensões da escola? 
 

10 - Você utiliza ferramentas de buscas para compor os conteúdos programáticos de suas 

aulas. 
 

11 - Você costuma antes de começar uma reunião ou uma exposição, estimular o 

pensamento criativo dos participantes? 
 

12 - Você usa algum espaço colaborativo físicos ou virtual para melhor a relação de 

ensino-aprendizagem? 
 

13 - Você participa de alguma reunião informal para discutir problemas pedagógicos sobre 

sua disciplina? 
 

14 - Nas suas atividades práticas você usa vídeos para compartilhar o conhecimento com 

os alunos? 
 

15 - Você costuma reproduzir atividades pedagógicas de sucesso realizadas por outros 
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professores durante as suas aulas? 
 

16 - Você de alguma forma você faz análise comparativa das ações e processos 

desenvolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem, por exemplo, compara os 

rendimentos dos seus alunos com os resultados das avaliações oficiais? 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
Nº do CAAE 21487319.00000.5539 

 

Título do Projeto: Gestão do Conhecimento: O Uso das Ferramentas Tecnológicas no Processo 

de Ensino-Aprendizagem, nos Ambientes Escolares, nas Aulas de Ciências da Natureza. 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é propor práticas de 

Gestão do Conhecimento que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem em ciências 

naturais no ambiente escolar. Esta pesquisa está sendo realizado pelo PPGGCO – Gestão do 

Conhecimento – Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações. 

Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua participação são os 

seguintes: responder um questionário e participar de uma entrevista gravada em áudio. 

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são: Não são 

conhecidos riscos pela participação na pesquisa. 

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são: a participação na pesquisa 

não trará benefícios diretos, porém, contribuirá para o aumento do conhecimento sobre o assunto 

estudado. 

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você 

decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá 

nenhum prejuízo ao vínculo institucional que você recebe ou possa vir a receber na instituição. 

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá 

nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos, porém, poderá ser ressarcido por 

despesas decorrentes de sua participação, transporte e alimentação por exemplo, cujos custos 

serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você 

receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal. 

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados 

serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome 

não aparecerá na publicação dos resultados. 

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Elidia Marta 

Machado Dal Pizzol, pelo telefone 44 999404911, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unicesumar pelo telefone (44) 30276360 ramal 1345, ou no 5º andar do Bloco Administrativo, 

de segunda à sexta, das 8h às 17h. 

 

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os 

pesquisadores. 
 

Nome do participante da pesquisa 
 
 

Assinatura 
 
 

Nome do pesquisador que aplicou o Termo 
 
 

Assinatura 

Local e Data:    
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APÊNDICE 4 - TRANSCRIÇÕES DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 
E1 

1 – A escola em si não, a SEED oferece no site “Professores Conectados”. 

2 – Não uso, não adiciona alunos, só professores, amigos e família. 

3 – Ainda não, a escola está muito precária quanto às novas tecnologias, mesmo 

quando a SEED oferece equipamentos, ela não oferece treinamento, não oferece formação. 

Exemplo: a escola recebeu lousa digital, mas os professores não sabem utilizar. Recebeu 

impressora 3D, mas não está sendo utilizada. 

4 – Portais não uso. 

5 – Não 

6 – A SEED Paraná ofereceu um curso “Professores em Ação” à distância, tinha 

fóruns que os professores da mesma disciplina trocavam idéias e contou horas para 

progressão. 

7 – Em sala de aula sim, para levantar problemáticas, procurando relacionar com 

práticas do cotidiano. 

8 – Só quando tinha GPR, onde os professores tinham contatos virtuais. Hoje não 

temos ferramentas para isso, eu acho falta. 

9 – Não, eu desconheço. 

10 – Sim, na internet a ferramenta de busca é o Google, lá conseguimos encontrar 

artigos científicos, sites especializados em conteúdos do ensino médio, exercícios do 

ENEM, exercícios de vestibular. 

11 – Sim, isso eu faço. Busco com que ele possa relacionar seu conhecimento do 

cotidiano com o conteúdo científico. 

12 – Não. Eu busco muito pouco, eu trabalho mais sozinha. 

13 – Quando conseguimos, os professores em hora atividade da mesma disciplina 

nos encontra sim, do contrário, não. Seria uma prática interessante, mas com a hora 

atividade reduzida fica difícil, na minha disciplina com a carga horária reduzida, 

geralmente estou sozinha, na escola que está meu padrão, sou a única professora de 

química, sempre quando há trabalhos que pedem para juntar por área de conhecimento, 

estou sozinha. 
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14 – Uso muito pouco, porque minha carga horária semanal é bem pequena, e há 

uma perda de tempo até ligar os equipamentos, então o uso de vídeos e mídias acontece 

esporadicamente. 

15 – Quando eu tenho conhecimento de outros professores da mesma área que 

tiveram sucesso com alguma prática, aí nós compartilhamos e eu já usei. 

16 – Sim, as vezes a gente imagina que aquela aula dada gerou um conhecimento 

muito bom e quando você avalia, você vê que não atingiu o resultado esperado, então, a 

avaliação eu entendo como sendo uma forma de diagnosticar mesmo que seu objetivo foi 

alcançado ou não. 

E2 

1 – Encontros virtuais não, nenhuma das escolas que eu trabalho tem. 

2 – Eu uso redes sociais para compartilhar informações de curiosidades científicas 

apenas, pedagógicas de sala de aula não, quando tem bastante alunos adicionados em 

grupos de whatsapp, para espalhar curiosidades científicas da física, mas não para resolver 

problemas envolvidos com a prática em sala de aula, não. 

3 – Sim, usar o celular em sala de aulas ajuda muito, aliado à disciplina, ajuda 

bastante, simulações em celular, por exemplo, tem aplicativos específicos para as ciências 

em física, já usei com os alunos e ajuda bastante. 

4 – Hoje minhas fontes de pesquisas em portais são mais voltadas para minha pós 

graduação. O portal da SEED praticamente não utiliza. 

5 – Não, esse tipo de ajuda não. 

6 – Fórum de grupos e portais não. O que tem, é um grupo de professores da 

disciplina, que foi formado a partir daqueles encontros promovidos pela própria SEED, 

(GTR) com data marcada de formação continuada que eles promovem, mas são grupos 

informais. Que promove quando tem uma experiência boa em sala de aula, o pessoal 

sempre compartilha o que de certo. Ajuda, colabora bastante para melhorar a prática. 

7 – Eu sempre procuro, antes de introduzir a parte teórica, contar os fatos históricos 

a respeito do assunto, porque a ciência é um processo de construção histórico. Sempre 

antes de partir para parte matemática do conteúdo, eu apresento os fato históricos em breve 

resumo de como se desenvolveu os fatos históricos que levaram ao desenvolvimento 

daquela teoria, uso vídeos, documentários curtos para introduzir o assunto. 

8 – Eu reconheço, já usei. O último que usei foi o GPR. Já fiz esse curso umas três 

ou quatro vezes. 
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9 – Não, isso não tem. Quando vê que dá certo, tem que partir do próprio professor 

pedir para o colega para ter acesso ao material, se ele compartilha, se ele empresta, mas 

existir um local para registro disso, eu desconheço. Seria muito bom. 

10 – Sim, principalmente a parte visual de imagens, o portal de busca é uma fonte 

inesgotável de imagens para ilustrar o assunto. 

11 – Sim, quando vai iniciar um conteúdo novo, eu apresento o título do conteúdo, 

lanço a pergunta: o que você entende, o que você conhece desse assunto, já ouviu essa 

expressão, qual o seu conhecimento sobre o assunto e isso de forma informal, nada 

registrado nada escrito, para saber se ele está situado, se está no dia a dia dele. O 

conhecimento prévio do aluno. O objetivo é se ele tiver uma visão distorcida, apresenta o 

conhecimento científico. 

12 – Uso aquele grupo dos professores que estão fazendo pós graduação, mais 

alguns colegas que já fizeram, colegas de outras escolas específicos das disciplinas exatas, 

matemáticas, física, química e compartilhamos dessa forma, mas de modo informal, não é 

um fórum virtual, para que todos tenham que postar. 

13 – Não, o único problema que encontro é que aqui nesse colégio, e em outro 

colégio que trabalho, eu sou o único professor da disciplina, que está presente neste dia. 

Nas reuniões não tenho como se sentar com outro professor da disciplina, porque sou o 

único. Sou professor de todas as turmas dos colégios nessa disciplina. Penso que seria 

muito importante se eu tivesse mais alguém para discutir sobre a disciplina na escola que 

estou lotado. 

14 – Sim, uso muito. Nesse colégio tem muita facilidade porque tem projetor fixo 

na sala de aula. Na outra escola não tem o projetor fixo. Cada aula tem que montar e 

desmontar, não há um ambiente pronto. Isso torna tudo muito corrido, porque é necessário 

montar antes e desmontar, tolhendo muito tempo de aula prática. Quando troca de turma é 

necessário repetir todo o procedimento e fazer isso a cada sala e em cada turma, cinco 

aulas, se tivesse um ambiente preparado seria mais prático e usariam muito mais. 

 
15 - Sim, principalmente depois que tenho contato com grupo de pós graduação, 

você começa a ter contato com muito material, artigos, e vê-se que um professor de outro 

Estado, fez e deu certo principalmente com o pessoal da Licenciatura, educação e aquilo 

que dá certo e custa barato, a gente faz. 

16 – As avaliações oficiais geralmente abordam somente Português e Matemática. 

O que eu consigo analisar é que o resultado das avaliações externas bate com o 
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desempenho que eles têm ou com o baixo desempenho que eles têm. Na minha disciplina, 

que é física, vejo que reproduz exatamente aquele problema que temos em sala na hora de 

fazer uso da matemática por exemplo. No decorrer do ano ao aplicar as avaliações da 

disciplina se a turma teve um desempenho regular, isso vai refletir nas avaliações externas. 

 
E3 

1 – Não, o que nós temos são grupos fechados nas formações e vendo os trabalhos dos 

colegas, mas nas redes sociais não. 

2 – Sim, acabamos trocando informações e divulgando nas redes sociais. 

3 – Sim, o ano passado trabalhou com atividade usando o WhatsApp, analisamos a 

germinação das sementes com a utilização de água e ausência de água e tiravam fotos dos 

experimentos deles e compartilhavam com o grupo da sala e ouve bastante participação, foi 

bem bacana e eu achei que o pessoal ia bagunçar o grupo por muitos participantes, mas 

não, eles iam compartilhando as fotos e iam comparando o experimento de cada um. 

Depois nas aulas trabalhei respondendo as questões levantadas. 

4 – Sim, utilizo portais como o Google acadêmico. Às vezes utilizo o dia a dia educação, 

mas não tanto. 

5 – Eu dou tutoria na Universidade e tem um coordenador que sempre dá apoio. 

6 – Sim, eu participo de dois fóruns no Facebook a respeito do estudo de genética que fala 

sobre o tema do meu doutorado. A gente deposita os nossos próprios artigos para troca de 

experiências. 

7 – Sim, com certeza, é a principal forma de chamar a atenção dos alunos, eu sempre tento 

relacionar com alguma coisa do cotidiano e da realidade deles, para despertar o interesse 

dos alunos. Na biologia dá para trabalhar bastante com a narrativa. 

8 – Sim, o próprio ambiente que o Estado fornece que é moodle, que nós fazemos cursos, 

eu trabalho com o Moodle na universidade EAD. Dá para explorar bastante a troca de 

experiências. 

9 – O colégio tem uma página no Facebook onde divulga os trabalhos, além dos recados, 

publicam algumas imagens, lamentável repositório não. 

10 – Uso com ressalvas, prestando muita atenção para não usar informações equivocadas, 

nem todas de qualidades. Sempre recomendo aos alunos para prestar atenção e quando me 

apresentam os trabalhos eu aponto os erros do que pesquisaram na internet e explico que 

não prestaram atenção na fonte. Tento conscientizá-los. Os alunos acham que o que tem na 

internet é verdade, mas na verdade, tem muitas coisas erradas escritas. 
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11 – Sim, todo o começo de conteúdo apresenta o tema central e pergunto para eles sobre o 

tema, já sabendo com vão ser as respostas justamente para conduzir a explicação. Quando 

apresentamos algo novo para eles, pensam que já sabem, apresentam seus conhecimentos 

prévios, achando que já sabem. O propósito é despertar a curiosidade deles para partir do 

senso comum para o conhecimento escolar ou específico. Os mais curiosos conseguem 

percebem que aprenderam algo novo. 

12 – Não. 

13 – Sim, mas fora da escola, no curso de EAD. Conversamos sobre práticas didáticas. 

14 – Sim, nesse colégio eu uso porque tem o data show na sala de aula, mas em outros 

colégios eu acabo não utilizando muito esses recursos pela dificuldade com os 

equipamentos que nem sempre dão certo, acho isso falho, porque o uso das imagens é 

muito importante para o ensino de ciências. O que tenho utilizado é o celular dos alunos 

para procurarem algumas imagens que possa ajudar na compreensão. 

15 – Com certeza, se algum professor fez algo que deu certo, sempre procuro adaptar e 

fazer também. No colégio, os colegas sugerem muitas atividades que deu certo, acabo 

reproduzindo. 

16 – Na minha disciplina não tem avaliações oficiais específicas. Penso que deveria ter 

essas avaliações para o conteúdo de ciências também, como as olimpíadas de matemáticas, 

de português. 

 

E4 

1 – Creio que especificamente não, nenhuma escola do Estado do Paraná tem, 

como escola não vejo curso específico não. 

2 – Geralmente. Algumas vezes sim. 

3 – Se bem usada, ela vem para auxiliar, mas ela não tem quer ser única. Acho 

que acaba tornando visível algumas coisas, por exemplo: quando você está 

trabalhando com a física e quer mostrar alguma coisa, mostra um vídeo relacionado ao 

conteúdo, fica mai fácil, melhor do que dar só exemplo, com o uso do vídeo mostrando 

outras práticas. A transformação existe sim, para a fixação do conteúdo, ajuda bastante. 

4 – Sim, Google acadêmico, procuro algo bem direcionado, alguns blogs têm vídeo 

aula interessantes para acrescentar à aula, portal do dia a dia Educação, tem um em 

Pernambuco que é muito bom para a área de física. 

5 – Nunca utilizei em sala de aula, só dou uma olhada para acrescentar exemplos 

novos, diferentes para trazer para o cotidiano do aluno. 
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6 – Presencial, o  mestrado, faço mestrado, de certa forma com os colegas de 

mestrado temos alguma coisa mútua que discutimos, compartilhamos. 

7 – Sim, às vezes eu busco informações como eu disse anteriormente, em vídeos 

que às vezes eu trago para a sala de aula procurando transformar a aula e para fixar o 

conteúdo. 

8 – Sim, existem blogs que fazem esse papel, onde você vê integração de conteúdo, 

onde o aluno pode deixar suas dúvidas, isso eu acho que é integração. 

9 – Não. Eu acho que falta isso, o fluxo de professores é muito grande, e não existe 

essa prática, o nosso Estado não trabalha com reunião por área, eu acho que seria muito 

importante, onde aprenderíamos com outros professores coisas novas, onde traria 

experiências de práticas em sala de aulas. 

10 – Sim, como eu já disse, uso o Google acadêmico, eu uso também o Youtube 

para procurar coisas novas, uso alguns blogs que eu conheço e que são confiáveis. 

11 – Gosto de iniciar a aula com um questionamento sem ser respondido, vou 

trabalhando o conteúdo trazendo pergunta que será respondida no final da aula. Isso motiva 

o aluno a responder o que ele acha no sentido do “achismo” mesmo. Na física, eu 

pergunto: quem transmite calor? Calor é verão? Para verificar o que eles conhecem sobre o 

assunto, sem dar a resposta no primeiro momento, depois de explicar, chegamos a uma 

conclusão juntos. 

12 – Espaços físicos sim, quando faço um experimento. Virtual, muito menos. Com 

os alunos da noite fica difícil sair da sala de aula para ir trabalhar na sala de informática, 

são poucas aulas na semana. 

13 – No mestrado a gente discute informalmente, na escola só quando fazemos uma 

reunião de planejamento, mas é só em uma ou duas vezes no ano e as vezes nem dá para 

falar por ter outros afazeres e não dá tempo. Algumas vezes na sala dos professores 

comentamos sobre alguma coisa que funcionou ou que não funcionou, algo nesse sentido. 

14 – Uso vídeo quando acho que vai acrescentar conhecimento para o aluno. Nunca 

um vídeo por um vídeo, quando vejo que vai ajudar a fixar o conteúdo, aí sim eu uso. 

15 – Quando eu acho pertinente, sim. Quando vejo que funcionou gosto de tentar 

também, vamos melhorando a educação dessa forma. 

16 – Infelizmente o Estado pede prova, avaliação no papel, mas sabemos que a 

avaliação quantitativa não é qualitativa. Antes de fechar uma nota, tem que se fazer uma 

análise sobre o que o aluno apresentou em sala. 



103 
 

 

 

E5 

1 – Não. A escola em que atuo não tem esse projeto, não tem encontro algum em 

nenhuma plataforma. 

2 – Sim, utilizo. Na verdade temos um grupo chamado “ensina Brasil” em que 

englobamos pessoas de vários Estados, não só do Paraná, que trabalha para fazer práticas 

diferentes em sala de aula, Eu tenho trazido conteúdo de forma diferente para minhas 

aulas, um pouco mais nas perspectivas dos jovens para facilitar a intermediação entre o 

conhecimento e o aluno. 

3 – Sim, claro, o aluno hoje está adaptado à tecnologia, hoje ele tem acesso direto a 

internet, ao celular o tempo todo, então a informação é muito fácil para ele, a 

aprendizagem dele deve ser vinculada com o meio tecnológico, de forma consciente, que 

não seja sempre aulas expositivas e cansativas. Se o professor conseguir encaixar a 

tecnologia dentro da sala de aula, facilita muito para o aluno e para o professor e a 

compreensão deles é melhor. 

4 – Eu utilizo alguns sites de professores da faculdade que têm conteúdos muito 

legais, tais como: jogos, artigos que são disponibilizados. O portal do dia a dia Educação, 

eu entro para fazer algumas pesquisas específicas, porém não acesso sempre. 

5 – Não tenho acesso ao mentor ou tutor, mas tenho acesso a outros professores da 

mesma área que lecionam em colégios particulares e eles me dão uma base muito boa, de 

como começas, como entrar em uma sala de aula, como interagir com os alunos, de como 

captar primeiro a idéia do aluno e depois introduzir para ele o conteúdo, isso ajuda 

bastante. 

6 – Sim, como eu disse, eu faço parte do “Ensina Brasil” e do WhatsApp deles. A 

gente tem o tempo todo uma discussão sobre o conhecimento e de como fazer os alunos se 

interessarem pelas matérias que às vezes é deixada de lado que é a matemática, física, 

química. Trabalhamos para melhorar isso. Também tenho grupo dos professores que me 

auxiliam muito. 

7 – Sempre, eu tento muito trazer o dia a dia do aluno para dentro da sala de aula, 

vou falar sobre força, dou o exemplo do fusca sendo empurrado na subida. Se vou dar um 

exemplo de eletricidade, falo sobre pegar um fio de energia em sua casa e vai sentir a 

eletricidade passar por todo seu corpo, para que o aluno perceba, que dentro da casa dele 

tem muito do que ele vê na escola. 

8 – Os ambientes virtuais que possam facilitar podem ser uma rede social, uma 

plataforma. Eu tenho acesso às redes sociais com meus amigos professores e isso ajuda 
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bastante. Um espaço virtual específico para trabalharmos o tempo inteiro na escola, não 

temos, só o portal do dia a dia Educação. 

9 – Nas escolas em que trabalho, não há muita interação entre os professores de 

várias disciplinas, nós nos falamos em alguns momentos nos conselhos de classe, nas 

formações dos professores, mas a didática de cada um, o modo como trabalhamos não é 

muito compartilhado. Eu gostaria que houvesse esse compartilhamento para que 

pudéssemos ver como estamos trabalhando. Uma aula que deu muito certo para uma 

disciplina talvez possa ser propagada e praticada novamente, seria legal. 

10 – Sempre, eu acho que o livro didático é uma montagem muito importante. 

Porém, eu acredito que um livro não abrange todo o conteúdo, então temos que recorrer a 

outros recursos. Web, pesquisar exercícios novos, métodos de resoluções, assim como 

outros métodos de abordar os conteúdos. 

11 – Eu tento fazer com que o aluno questione, com eu disse anteriormente. Vou 

contando um pouco de história trazendo para o dia a dia do aluno. 

12 – Espaços colaborativos virtuais sim, mas físicos não temos. Na sala dos 

professores pode ser considerado um espaço físico de interação. Mas interajo só com os 

professores de exatas que é o meu caso. Com as demais matérias não. Às vezes o professor 

comenta que deu uma charge, uma abordagem diferente e adapto ao meu conteúdo para 

trabalhar também. 

13 – Não temos discussão informal aqui no colégio que eu atuo. 

14 – Vídeo eu indico muito, principalmente em relação a teorias, sites como física 

do dia a dia, física do cotidiano, física do absurdo. Apresento vários tipos de vídeos que 

podem trazer o conteúdo para a sala de aula, de uma forma mais dinâmica, porém, eu não 

utilizo filmes dentro da sala de aula devido a dificuldade com os equipamentos. Às vezes 

dá problemas como som, etc. e perde muito tempo. Claro que se tivesse ambiente 

organizado, seria possível sim. 

15 – Sim, eu tento. Por exemplo, conversando com uma professora de português há 

pouco tempo ela disse que estava utilizando charge como método para chamara atenção 

dos alunos para um determinado conteúdo dela e eu tentei fazer a mesma coisa dentro do 

meu conteúdo e foi algo extremamente positivo. 

16 – Eu realmente levo muito em consideração que meus alunos tenham 

rendimento, após avaliação, passo o conteúdo no quadro, discuto com eles, faço perguntas 

individuais para que possam ser reproduzidas depois. Claro que não se consegue abranger 

100%. 
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E6 

1 – Não, não oferece nenhum espaço assim, de forma virtual da qual trocamos 

informações, isso não. Normalmente quando fazíamos GTR tinha, o curso agrinho 

também. Quando tinha um ou outro colega de escola que fazia parte do mesmo grupo 

compartilhávamos. Agora, a escola oferecer uma formação para isso, não. 

2 – A única rede social que eu uso com frequência todos os trimestres, é o blog no 

qual eu posto atividades em vídeos, Facebook e Instagram nem tenho. 

3 – Percebo sim, acho que elas vêm a somar com a aula que a gente classifica como 

tradicional, vem a somar e transforme sim. Eu acho que dinamiza bem mais a nossa 

abordagem e contribui para o processo de ensino-aprendizagem. 

4 – Utilizo sim, uso bastante os portais como fonte de pesquisa, por exemplo: na 

matemática, o site só matemático, na física tem vários sites, como Revista Brasileira do 

Ensino de Física, então, uso sim. 

5 – Não, basicamente não. Quando a gente faz curso GTR e tem alguma dúvida 

perguntamos para o tutor, agora, no dia a dia não. Só quando está fazendo curso. 

6 – Participo, eu participo de um grupo de pesquisa da UEM, que usa tecnologias 

sobre o ensino das ciências. 

7 – Com certeza, tento ao máximo levar fatos e aplicações do conhecimento da 

teoria da sala de aula para o dia a dia do aluno, para ver se ele percebe que o conteúdo faz 

parte do dia a dia dele, para ele perceber que tudo o que se discute na sala de aula, tem a 

ver com o cotidiano dele. 

8 – Existem muitos fóruns de discussão, em nível de pós graduação, por exemplo: 

tem um site chamado Educopedia que é do Estado do Rio de Janeiro, lá tem um material 

muito rico, de todas as áreas, onde as pessoas podem logar para fazer trocas de 

informações. Existem inúmeros fóruns de discussão entre os professores. 

9 – Por exemplo: existem vários registros em cursos, como te falei. Eu estou 

fazendo dois cursos nesse agrinho e lá temos que compartilhar. A temática que estou 

trabalhando agora os 4Rs Recursos Educacionais Abertos, aqueles de licença aberta, e lá 

deixamos nossas experiências, então, existe sim. Eu percebo isso em cursos. Estou fazendo 

um curso sobre portfólio na educação e lá deixo as experiências que já usei na minha 

carreira e que outros possam aplicar, e também posto links, sites. 

e podemos deixar nossa contribuição. Um exemplo é o Wiks onde se pode trocar 

informações, uma espécie de portfólio virtual 
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10 – Com certeza, obviamente a gente usa primeiro o Google e depois eu faço uma 

filtragem em sites e vou para ferramentas confiáveis, por exemplo não uso a Wikipedia. 

11 – Com certeza, quando eu coloco uma nova temática, principalmente de física 

no quadro, a primeira coisa que pergunto para eles, é se eles já ouviram falar sobre aquele 

conteúdo, ou cito algum fenômeno do dia a dia para ver se eles percebem alguma coisa 

diferente do fenômeno e vou tentando colher as informações de forma descontraída, e a 

partir das respostas deles, eu vou discutindo e construindo o conhecimento que quero 

abordar com eles. 

12 – Espaço colaborativo, eu tenho blog, no qual os próprios alunos podem 

colaborar, mas não tem interação de outro professor, mas espaço colaborativo não uso não. 

13 – Com certeza. Atualmente estou no Colégio Militar, eu e a professora de 

matemática trocamos bastante figurinha, atividades, problemas de aprendizagem que os 

alunos têm. 

14 – É o que mais utilizo, tanto é que o meu doutorado foi nessa área. 

15 – Com certeza, quando eu vejo uma experiência que teve êxito e vejo que tenho 

capacidade para fazer tal atividade eu tento reproduzir, sim. 

16 – Não. As avaliações oficiais para mim, não retratam a realidade. 

 
 

E7 

 
 

1 – Não, porque a escola pública está ainda muito longe de alguns avanços tecnológicos. 

2 – Não, porque com os alunos eu faço prática em sala de aula, mas em redes sociais não 

porque eu vejo falta de maturidade dos alunos em usar a tecnologia para estudo e falta de 

interação dos conteúdos dos professores com os alunos e acaba dispersando os alunos. Eles 

não levam a sério. Tecnologia para os alunos é brincar, é divertimento, não é para eles uma 

ferramenta de estudos como gostaríamos que fosse. Eles não sabem usar a tecnologia de 

forma consciente. 

3 – Ainda é muito pouco, devido a falta de interesse por parte dos alunos em saber utilizar 

todas as ferramentas que as novas tecnologias estão oferecendo, de forma consciente. 

4 – Sim, algumas vezes para preparar algumas aulas. 

5 – Utilizo sim, mas não só especialistas, mas pessoas mais experientes em termos de 

tecnologia, e pessoas com mais informações, eu utilizo bastante e ajuda muito e tiram 

muitas dúvidas. 

6 – Quando tínhamos os GTR, eu trabalhei em vários grupos de colegas da mesma área, 
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desenvolvendo alguns tipos de trabalho, projetos para aplicar em sala de aula, mas 

infelizmente o nosso tempo é pouco, a nossa hora atividade é pouca. Os encontros que 

temos hoje só nas reuniões pedagógicas, o tempo é pouco e não dá para fazer um grupo de 

discussão, seria muito bom. 

7 – Sim, todas as vezes que eu entro em uma questão matemática a primeira coisa a 

trabalhar com eles é o cotidiano, porque eles acham que matemática não tem tanta 

necessidade, eu falo que é importante para o nosso cotidiano e a questão também de 

trabalhar em grupo para ajudar um ao outro, para chegar a uma resposta correta, então eu 

procuro abrir esse espaço. Eles têm muita competição entre eles e isso é muito bom. 

8 – Sim, às vezes entramos em um site e um passa para o outro, mas eu percebo que ainda 

falta alguma coisa para interagirmos mais com os colegas. O que um pode passar para o 

outro, a gente passa. Eu uso o Google e o Pinterest, onde nós encontramos atividades de 

matemática para eles desenvolverem o raciocínio deles. Uma indica para a outra. 

9 – Não. Seria bom se tivesse alguma tecnologia para divulgar trabalhos excelentes que os 

professores fazem aqui, deveria ter uma forma de divulgar. Eu percebo que não é a falta de 

vontade do professor, eu vejo que são poucas escolas que divulgam, temos aqui na escola 

uma excelente feira de ciências, mas não se divulga. Eu tenho vários arquivos que não 

tenho onde divulgar, guardar para utilizar no próximo ano. Eu não sei se é falta de tempo 

ou de organização. 

10 - Sim 

11 – Sim, eu questiono, converso sobre o tema, puxo para o cotidiano deles, mas em 

relação a fala dos alunos, eu percebo uma insegurança e dificuldade de interagir com 

outros alunos e colegas sobre o que eles pensam, sobre o que eles acham. Tem turmas que 

se consegue trabalhar bem, outras não. 

12 – Não, devido ao tempo que não temos, não coincidem as horas atividades, por mais 

que a gente tenta, o tempo é pouco. Quando se tem hora atividade concentrada no mesmo 

dia, uns fazem curso fora, então são poucos professores que se encontram na mesma hora. 

Em colaboração não construímos nada. 

13 – Às vezes em alguns momentos nas horas atividade, hora do lanche, nos intervalos, 

mas nosso espaço e tempo aqui na escola são poucos. Os encontros que temos, a gente 

procura, seria bom se tivesse um tempo maior para discussão sobre nossa disciplina e 

interagir mais com a interdisciplinaridade, e saber o que está dando certo com o colega e 

aplicar em nossa disciplina. 

14 – Sim, no Youtube eu entro com eles para observarem alguns conteúdos em forma de 
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jogos, para montarem joguinhos e ter mais curiosidade, quando a internet está funcionando 

bem tem sido bem proveitoso. 

15 – Sim, tenho pego aulas de colegas, que eles constroem com seus alunos, quando 

passam para mim, eu levo para a sala de aula, comento com os alunos, divulgo, 

compartilhamos bastante. Eu percebo que não é da forma que queremos, mas alguma coisa 

compartilhou sim. 

16 – Sim, prova Brasil, a última prova do SAEB, eu discuti com eles e comparamos. Os 

alunos comentaram que tudo o que expliquei nas aulas, caiu na prova. 

E8 

1 – Não, a escola não oferece, a SEED tem a hora atividade interativa, mas não funciona na 

prática. Cada professor tem um horário diferente e às vezes o professor está em mais de 

uma escola, em três, quatro, então não possibilita a hora atividade interativa. 

2 – Não, eu tive uma experiência uma vez com grupo de WhatsApp, com os pais de um 

sexto ano, para tentar trazer os pais para serem mais presentes na vida escolar dos alunos. 

Funcionou naquela turma, os alunos começaram a fazer atividade, os pais ficaram mais 

interessados em saber quando o filho tinha um trabalho, a tarefa que ele tinha que fazer, o 

que que ele estava estudando e teve alguns pais que não gostaram porque incomodou. 

3 – Sim, percebo. Os alunos usam muito essas novas tecnologias, eles gostam de muita 

informação, só que informações superficiais, eles querem perguntar curiosidades, e você 

responder superficialmente e rápido, não querem aprofundar no assunto, entender o 

motivo, o porque, e eu sinto uma dificuldade neles, porque eles acham que as aulas seriam 

muito mais atrativas com vídeos, só que tenho que ensinar eles a usarem isso, porque eles 

acham que é só assistir., e não é só isso, eles tem que entender o conceito. 

4 – Utilizo, tem alguns portais bons, de uso comum, com aulas prontas que podemos 

adaptar à realidade da sala, dos alunos, tem bastante vídeos, imagens, tem muita coisa boa. 

5 – Sim, eu procuro sempre conversar com os professores mais experientes, que tenha já 

vivenciado alguma situação que eu tenha problemas ou não queira ter, pergunto onde eu 

posso pesquisar. 

6 – Os fóruns têm funcionado bastante nos cursos online, é importante porque a gente 

conversa com professores da mesma área, ou até de áreas diferentes. 

7 – Sim, sempre eu tento trazer eles para a realidade da cidade deles, para a realidade da 

família, eles comentam sobre conhecimentos do senso comum, coisas que a vó falou, um 

conta uma história, outro conta outra e eu tento desmistificar e levo para o conhecimento 

científico, sem criticá-los. Eu digo: todos crescemos ouvindo histórias familiares. Eles se 
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sentem bem falando sobre suas histórias. 

8 – Não. 

9 – Acho que falta isso, tem muita coisa boa que já foi feito, que desconhecemos. Quando 

comentamos que pretendemos fazer algo, algum professor comenta que já fez, mas não 

tem nenhum registro, se o professor vai embora, leva o conhecimento com ele, e mesmo 

que o professor permaneça na escola, está só na cabeça dele. 

10 – Sim, porque ciência é muito visual, muita imagem, vídeo, muita notícia do que está 

acontecendo agora, para trazer para a realidade. 

11 – Sim, sempre pergunto se já ouviram falar sobre o tema que pretendo trabalhar, eles 

contam histórias e uma história puxa a outra e vou conduzindo sem criticar. 

12 – Não. 

13 – Sim, é o que mais a gente faz. Falamos sobre os alunos, sobre o que podemos fazer 

sobre determinada situação, como o outro está lidando sobre como melhorar um conteúdo, 

como trabalhar esse assunto, como trabalhar a interdisciplinaridade. No espaço informal 

trocamos mais informações. 

14 – Sim, trabalho filme, trabalho vídeo, trabalho pedacinhos de experimentos para 

reproduzir, trabalho animação. 

15 – Sim, as vezes busco na internet, atividade de um outro professor, como um 

experimento, boas práticas de outros professores. 

16 – Eu sinto uma dificuldade nisso, porque o conteúdo de ciências não vem muito claro 

nas avaliações oficiais. Comparo só informalmente. Às vezes, faço comparação por turma. 

E9 

1 – Não. 

2 – Não, rede social não. 

3 – Sim, A partir do momento que você usa recursos tecnológicos como objetos 

mediadores para o conhecimento há possibilidade que essa aprendizagem seja mais efetiva, 

porém, se não tiver uso adequado não há aprendizagem. Todo recurso tecnológico é bem 

vindo para o conhecimento. 

4 – Bem poucos. Mais o portal da SEED, do MEC. 

5 – Não. 

6 – Presenciais sim, mas virtuais não. Participo de alguns grupos de formação docente que 

fazemos discussões pertinentes relacionadas às questões das tecnologias, como o 

conhecimento se processa tanto na psicologia como na filosofia. 

7 – Se for pensar em história da ciência, sim, agora se for pensar em questão de literatura, 
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só em alguns momentos. Recentemente trabalhei com o livro da Carolina Maria de Jesus, 

ela traz toda uma narrativa de uma contação de história do que ela viveu dentro de um 

processo histórico, então eu acredito que sim, relacionado com o conteúdo do cotidiano 

para contextualizar alguns fatos relacionados ao conteúdo de biologia. 

8 – Sim, os espaços virtuais estão aí, mas para ter a interação dos docentes tem que estar 

aceitando estes espaços virtuais, agora, para se ter interação humana e prática pedagógica 

até reconheço, mas faço bem pouco uso desse espaço. 

9 – Da escola não existe nada, que eu conheço. 

10 – Sim, sempre. 

11 – Sim, até porque eu compartilho de uma pedagogia onde a questão cultural que o 

indivíduo traz é primordial, então eu compartilho de uma perspectiva da construção do 

conhecimento a partir do conhecimento que ele já tem, que são os conhecimentos prévios, 

conhecimentos espontâneos, conhecimento de concepções alternativas, para que ele possa 

se libertar depois a partir do momento em que o conhecimento seja dialogado em sala de 

aula. Se liberta de um conhecimento prévio para um conhecimento escolar ou científico. 

12 – Eu faço algumas atividades interdisciplinares com alguns professores, mas espaço 

físico, o espaço que temos para trabalhar são os ambientes da sala de aula, laboratório e 

sala dos professores, e fazemos essa troca de conhecimento, que é o físico, mas os virtuais 

não. 

13 – Não. 

14 – Não. 

15 – Sim, quase sempre trabalho com recursos midiáticos para problematizar os conteúdos, 

filmes comerciais, de animação, documentário bem pouco. Vídeo é uma constante nas 

minhas aulas. O vídeo traz diferentes linguagens e cabe ao professor a interpretação dessas 

linguagens, linguagem verbal, linguagem não verbal, tem a questão da música que também 

é um tipo de linguagem, gestos, e temos a linguagem multimodal nos vídeos que é a mais 

difícil de você trazer como recurso para poder subsidiar o conhecimento dos alunos. 

16 – Eu prefiro fazer minhas organizações de atividades, reproduzir, bem pouco. Eu mais 

construo produtos para organizar minhas atividades pedagógicas. Eu penso que reprodução 

é um processo de adaptar o que você está trabalhando com o que já esta pronto. Eu prefiro 

produzir material a reproduzir. 

E10 

1 – A rede estadual do Paraná disponibiliza um espaço online para que isso aconteça, 

entretanto nós não temos esse acesso em hora atividade, ele não acontece de forma real 
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não. As vezes a gente observa o que está lá, mas troca entre os pares não. 

2 – Sim. As redes sociais a gente usa, devido a gente as vezes não conseguir conversar 

pessoalmente com os professores, conversamos pelo WhatsApp, pelo Facebook, nós 

vamos trocando informação dessa forma 

3 – Sim e não. No meu ponto de vista tem as duas situações. Tem transformação, desde 

que eu esteja aberto a transformar. Porque muitas vezes propomos uma situação de ensino- 

aprendizagem envolvendo a tecnologia, mas o aluno está preocupado em ter acesso à 

tecnologia só para entretenimento e não para o aprendizado. Os nossos alunos da escola 

regular de ensino fundamental eles não tem preocupação com a tecnologia enquanto a 

ferramenta para estudo, mas só para entretenimento. O uso consciente das novas 

tecnologias não existe. 

4 – Sim, utilizo. O Google Academy é um dos que uso porque ele é mais seguro para 

fazermos algum levantamento e vem de pesquisas que foram desenvolvidas por 

instituições que podemos confiar. Eu uso o dia a dia educação também e já encontrei 

algumas coisas interessantes lá, como publicações, artigos do PDE. 

5 – Trocamos bastante informações quando conseguimos, porque não temos horas 

atividade no mesmo horário, com professores da nossa disciplina sim. Compartilhamos 

informações, pede informação, isso ajuda muito. 

6 – Só quando tem alguma formação, fora do curso de formação, não. Quando tinha os 

cursos do PDE, era interessante quando participávamos do fórum. Hoje temos bem menos 

acesso aos cursos que de para participar de fóruns. 

7 – Quando é pertinente ao conteúdo a ser abordado, sim. Quando dá para fazer, faço, mas 

não é frequente. 

8 – Sim, inclusive, na minha prática eu utilizo a sala virtual do Google, por exemplo. Lá dá 

para você postar, dá para trocar informações, dá para trabalhar online com o aluno, criar 

formulários, tudo isso uso com os alunos e eu “linko” professores para que eles observem 

dê sugestões do que pode melhorar, é uma das ferramentas que utilizo. 

9 – Registros, que eu tenha conhecimento não. Tem algumas situações que são pontuadas 

no Facebook da escola e quando tem as reuniões pedagógicas a gente partilha também 

algumas ações que deram certo nas formações pedagógicas, mas nada fica registrado. Seria 

bom se houvesse. 

10 – Sim. Só não me vem a mente em qual site ou página na internet. 

11 – Sim, eu acho isso muito importante. Não chegar apresentando o conteúdo, e sim, 

questionando sobre o tema para poder seguir em frente. Dar uma palavra chave para a 
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partir dali ter que voltar no conteúdo para fazer um apanhado, uma retrospectiva para 

poder dar sequência. 

12 – Espaço colaborativo ainda não conseguiu executar, tentei com um terceiro ano, mas 

não fluiu. Trabalhar em construção em conjunto para eles é complicado. Se formos 

considerar o offline que é quando fazemos uma atividade para uma feira de ciências, então 

até tenho um trabalho colaborativo físico acontecendo, mas no online ainda não consegui 

fazer acontecer ainda não. No trabalho para feira da ciência, dia da consciência negra, tem 

sempre trabalho em grupo e cooperação, na sala de aula, às vezes eles trabalham em 

colaboração, um ajudando ao outro. 

13 – Se considerarmos todas as trocas de experiências pelas redes sociais, no corredor, na 

saída da escola, na sala dos professores nos momentos de intervalos. 

14 – Depende, se o conteúdo permite, dá para explorar, mas não é todo o momento, nunca 

o vídeo pelo vídeo, se você fizer isso, nunca mais conseguirá trabalhar com eles. Usar o 

vídeo para matar o tempo, nem pensar, se usar o vídeo porque choveu e vieram poucos 

alunos, é uma falácia. Às vezes até o professor fica mal acostumado com essa matacão de 

tempo. Quando trabalho com vídeo, é com propósito. 

15 – Sim, se eu souber que dá para aproveitar, eu reaproveito mesmo, adapto, eu acho que 

o que é bom tem que ser partilhado e continuado, não pode deixar perder não. 

16 – Em alguns momentos, quando a gente está em discussão sobre as avaliações a gente 

acaba fazendo isso, mas ter um tempo para fazer essas comparações, não. Não que eu não 

saiba da importância, só que no dia a dia, na correria que a gente trabalha, não dou conta. 


