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RESUMO 

 

PAIVA, William Leonardo Detoni de.  Desafios na formação continuada dos 
professores e o uso de ferramentas digitais no Ensino Fundamental I / 
William Leonardo Detoni de Paiva. Pouso Alegre: 2017. 103 f.  

 

 
As tecnologias digitais chegam às escolas e criam outras formas de construção 
do conhecimento, ampliando assim o acesso à informação e reconfigurando o 
espaço de aprendizagem. Este estudo teve por objetivo investigar a inserção, a 
recepção e usos das tecnologias digitais de informação e comunicação entre 
os docentes e equipes pedagógicas da rede municipal de educação de uma 
cidade do sul de Minas Gerais. Pretendeu-se verificar os impactos das TDIC na 
redefinição dos conhecimentos docentes e das práticas pedagógicas utilizadas. 
Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório fundamentado na 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK), segundo Mishra e 
Koehler (2006). Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários no 
Google Forms, prévios à realização de quatro oficinas em laboratório de 
informática da referida rede pública de ensino, com uso de sites e software 
educacionais e, aplicado um terceiro questionário para efeito comparativo com 
o segundo. Os dados foram analisados com base em aspectos da análise de 
conteúdo (BARDIN, 2011). Este estudo permite afirmar que com o advento da 
tecnologia e a criação de diferentes ferramentas e recursos digitais é possível 
tornar o processo de ensino e de aprendizagem mais agradável e dinâmico 
para os alunos, como fora apontado pelas participantes desta pesquisa. 
Contudo, elas acreditam que há a necessidade de outros cursos de 
capacitação para o uso de TDIC, pois a inserção das tecnologias nas escolas, 
confirmada pela literatura, vem ocorrendo ainda de forma tímida, e, 
consequentemente, a preparação dos professores para esses usos também. 
Embora o uso das TDIC propicie outras aprendizagens, elas não são 
suficientes por si só, não substituem o professor e seu papel de mediador no 
processo de ensino e de aprendizagem, sendo assim, torna-se, necessário, 
cursos de capacitação e formação docente para preparar professores, sejam 
eles atuantes no ensino fundamental ou não, para interações com o uso das 
tecnologias digitais tão presentes na sociedade do conhecimento. 

 
 

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Tecnologias Digitais. 
Ensino Fundamental I. TPACK.  
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ABSTRACT 

 

PAIVA, William Leonardo Detoni de. Challenges in continuing teacher 
education and the use of digital tools in Elementary School I / William 
Leonardo Detoni de Paiva. Pouso Alegre: 2017. 103 f. 

 

The digital technologies have arrived at schools and have created new forms of 
knowledge construction, thus increasing access to information and 
reconfiguring the learning space. This study aimed to investigate the insertion, 
reception and use of digital information and communication technologies among 
teachers and pedagogical teams of the municipal education network of a city in 
the south of Minas Gerais State in Brazil. It intended to verify he impacts of 
DICT digital information and communication technology in the redefinition of 
teaching knowledge and pedagogical practices used. It is about a qualitative 
and exploratory study based on the Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK), according to Mishra and Koehler (2006). In order to 
collect data, two questionnaires were used from Google Forms, prior to the 
accomplishment of four workshops in a computer lab of a public school system, 
using websites and educational software, and a third questionnaire was applied 
for comparative purposes with the second. The data were analyzed based on 
aspects of content analysis (BARDIN, 2011). This study allows to affirm that 
with the advent of technology and the creation of different tools and digital 
resources it is possible to make the teaching-learning process more pleasant 
and dynamic for students, as pointed out by the participants of this research, 
however, they believe that there is a need for other training courses for the use 
of DICT, since the insertion of the technologies in the schools, confirmed by the 
literature, is still occurring in a shy way, and, consequently, the teachers' 
preparation for their use also. Although the use of DICTs leads to new learning, 
they are not sufficient for themselves, it doesn’t replace the teacher and his role 
of mediator in the teaching and learning process, therefore, it becomes 
necessary, training and teacher training courses to prepare teachers, whether 
They act in elementary school or not, to interact with the digital technologies so 
present in society of kwoledge. 

 

Key words: Continued formation of teachers. Digital Technologies. Elementary 
School. TPCK.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XX com o desenvolvimento das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) emerge uma nova 

organização econômica, social, política e cultural que modifica a maneira de 

trabalhar, pensar, aprender, viver, comunicar e se relacionar das pessoas. 

As tecnologias digitais se apresentam enquanto componentes de 

sociabilidade e de troca de informação/conhecimento produtoras e produto do 

mundo contemporâneo. A utilização dos recursos computacionais, sobretudo 

quando são potencializados a partir da internet, insere-se junto às atividades 

referentes ao entretenimento, ao lazer, aos negócios, e, do mesmo modo, à 

educação. As TDIC são, em síntese, tecnologias que se amparam em 

ferramentas computacionais e na utilização da internet, compondo o universo 

do digital que vem modificando as interações sociais atualmente e o cenário 

educacional.  

Para Darnton (2010) o futuro da humanidade será digital. Essa evolução 

tecnológica assistida nos últimos trinta anos trouxe consigo, tamanho o seu 

impacto, a denominação sociedade da informação. Trata-se de uma ambiência 

cujo signo máximo é o do fluxo de informação ilimitado proporcionado pelos 

aparatos e pelos recursos digitais. Com a evolução das redes de 

telecomunicações, tem-se a possibilidade de efetuar, sem muita dificuldade, 

em ritmo veloz e democrático o compartilhamento de dados e de saberes. 

A inserção de computadores na educação brasileira teve início na 

década de 1970, tendo como referência países como os Estados Unidos e a 

França (BENTO, 2010). De acordo com Nascimento (2007), discussões sobre 

o uso de computadores no curso de física da USP (São Carlos) foram 

registradas em 1971, em um seminário promovido em parceria com a 

Universidade de Dartmouth/EUA. Em relação às primeiras investigações sobre 

a adoção de computadores na área de educação foram realizadas na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a pioneira nesse segmento 

com uso de computadores em atividades acadêmicas pelo Departamento de 

Cálculo Científico, criado em 1966 que, posteriormente, deu origem ao Núcleo 
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de Computação Eletrônica (NCE). Por meio dessas ações, o computador passa 

a ser objeto de pesquisa, o que vem dar início a criação de uma disciplina com 

foco ao ensino na informática (NASCIMENTO, 2007). 

Já em 1973 iniciam-se ações quanto ao uso da informática em 

atividades acadêmicas. Na Universidade do Rio de Janeiro por meio do Núcleo 

de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes) e o Centro Latino-Americano 

de Tecnologia Educacional (Clates), começam os primeiros experimentos 

(simulações) na disciplina de química com o uso da informática.  Nesse mesmo 

ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul começa a usar a informática 

no contexto educacional na graduação por meio da disciplina de Física. 

Destaca-se o desenvolvimento do Software SISCAI, com foco na avaliação de 

alunos de pós-graduação em educação (NASCIMENTO, 2007). 

Até o ano de 1980 as experiências foram realizadas com computadores 

de grande porte e o computador era visto como um recurso auxiliar na área de 

ensino e avaliação. No ano de 1975, a UNICAMP se torna pioneira em 

iniciativas quanto ao uso da informática na educação. Nesse mesmo ano, uma 

equipe de pesquisadores da UNICAMP, sob a coordenação do Ubiratan 

D’Ambrósio, escreve um documento intitulado “Introdução de Computadores 

nas Escolas de 2º Grau”. Trata-se de um projeto que foi financiado pelo 

Ministério da Educação e pelo Banco Internacional de Desenvolvimento – BID 

(NASCIMENTO, 2007).  

Em 1976 a UNICAMP, após sua equipe de pesquisadores visitar o 

MEDIA - Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos Estados Unidos 

MIT/EUA, criou um grupo interdisciplinar com especialistas em várias áreas, o 

qual desenvolveu as primeiras investigações em relação ao uso de 

computadores na área da educação, com uma linguagem de programação 

chamada “Logo”, que é utilizada com grande sucesso como ferramenta de 

apoio ao ensino regular e por aprendizes em programação de computadores. 

A partir de 1977, o projeto passou a envolver crianças sob a 
coordenação de dois mestrandos em computação. No início de 1983, 
foi instituído o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à 
Educação (Nied) da Unicamp, já com o apoio do MEC, tendo o 
Projeto Logo como o referencial maior de sua pesquisa, durante 
vários anos (NASCIMENTO, 2007, p.13). 
Ainda no final da década de 1970 e início de 1980, novas 
experiências, apoiadas nas teorias de Jean Piaget e nos estudos de 
Papert, surgiram na UFRGS, destacando-se o trabalho realizado pelo 
Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) do Instituto de Psicologia da 
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UFRGS, que explorava a potencialidade do computador usando a 
linguagem logo. Esses trabalhos foram desenvolvidos, 
prioritariamente, com crianças de escola pública que apresentavam 
dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo, procurando 
compreender o raciocínio lógico-matemático dessas crianças e as 
possibilidades de intervenção como forma de promover a 
aprendizagem autônoma delas (NASCIMENTO, 2007, p.13-14). 

 
Nesse contexto, o aparelhamento tecnológico do sistema escolar é um 

caminho natural que justifica uma série de programas federais que foram 

postos em circulação pelo Ministério da Educação.  

Têm início, a partir da década de 70, pelo governo federal, ações para 

informatização da sociedade brasileira. Pouco se pode desenvolver no início do 

referido projeto, pois adquirir equipamentos e software estrangeiro não era 

possível. Não existia ainda uma política que apoiasse essa iniciativa e os 

equipamentos que existiam eram muitos caros. As primeiras iniciativas no uso 

de informática na área educacional foram realizadas por escolas particulares e 

por universidades. Já, por parte do governo, foram desenvolvidas ações sob a 

responsabilidade de integrantes da Secretaria Especial de Informática (SEI), do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep) (NASCIMENTO, 2007).  

O uso da informática nas atividades escolares foi tema discutido no I 

Seminário Nacional de Informática Educacional de 1981 que teve por objetivo 

mostrar aos profissionais da educação que o computador poderia ser uma 

possibilidade de ampliação de conhecimento e não como um substituto aos 

professores. Por meio desta iniciativa foram criados vários projetos pilotos em 

todo Brasil, com maior destaque nas regiões Sudeste e Sul. O objetivo foi 

promover o mesmo ensino das escolas particulares nas escolas públicas.  

Com essa iniciativa se começam as primeiras pesquisas educacionais 

sobre o uso das TIC na área educacional. Em 1983 a comissão da SEI cria o 

Projeto EDUCOM e sua base de estruturação surge com o Programa Nacional 

de Informática Educativa – PRONINFE, efetivado em outubro de 1989, pela 

Portaria Ministerial no 549/GM e tinha por finalidade: 

Desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e 
atividades, articulados e convergentes, apoiados em fundamentação 
pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade 
política, técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e 
investimentos envolvidos (NASCIMENTO, 2007, p. 25). 
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O Proninfe foi uma base para que ações como o investimento na área da 

educação com o uso de tecnologias da informação fossem expandidas. Para 

que o programa pudesse continuar dependia de investimentos do MEC e assim 

foi criado o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Esse 

programa, criado pelo Ministério da Educação por meio da Portaria nº 522 em 

09/04/1997, tem por finalidade de promover o uso da tecnologia como 

ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e 

médio.  

O funcionamento do ProInfo se dá de forma descentralizada, existindo 

em cada unidade da Federação uma coordenação estadual, dotados de 

infraestrutura de informática e comunicação que reúnem educadores e 

especialistas em tecnologia de hardware e software (NASCIMENTO, 2007). 

De acordo com informações constantes no site1 do FNDE, outra 

iniciativa do governo para promover o uso pedagógico das TDIC foi o projeto 

“Um Computador por Aluno” (UCA) implantado com o objetivo de intensificar o 

uso das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas escolas, com a 

distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. 

Foi um projeto que complementou as ações do MEC referentes às tecnologias 

na educação, em especial os laboratórios de informática, produção e 

disponibilização de objetos educacionais na internet, no âmbito do “ProInfo 

Integrado” que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de 

Ensino Fundamental e ensino Médio. Para que o projeto UCA fosse 

implementado foi criado o “Programa Um Computador por Aluno” (PROUCA)2, 

instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, e tem por objetivo 

promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas 

brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados 

laptops educacionais. Para Chiofi e Oliveira (2014) mais que a inclusão digital, 

a tecnologia educacional pública, pode promover oportunidades para alunos da 

                                                           
1 Fonte: MEC. Disponível: em http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-
tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca.  Acesso em 10 
jun 2016. 
2 Fonte: MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-
tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca.  Acesso 
em 07 jun 2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca
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Educação Infantil ao Ensino Médio, pois a tecnologia conecta o estudante ao 

mundo. 

Com a finalidade de que ações descritas tivessem melhor resultado no 

uso das TDIC, foi lançado no dia 04 de abril de 2008, pelo governo federal, por 

meio do decreto 6424 o “Programa Banda Larga nas Escolas” (PBLE)3 com 

intuito de que todas as escolas públicas urbanas tivessem acesso à internet. O 

programa prevê o atendimento de todas as escolas públicas urbanas de nível 

fundamental e médio, participantes dos programas E-Tec Brasil, além de 

instituições públicas de apoio à formação de professores: Polos da 

Universidade Aberta do Brasil, Núcleo de Tecnologia Estadual (NTE) e Núcleo 

de Tecnologia Municipal (NTM). 

Outra iniciativa que teve como objetivo o uso das TDIC nas escolas é o 

projeto “Tablets”4 que prevê o fornecimento de tablets para professores. Por 

meio do “ProInfo Integrado” é previsto que tablets sejam distribuídos para 

professores de escolas estaduais de ensino médio. Para que possam receber 

os equipamentos é obrigatório que a escola esteja situada na área urbana e 

seja de ensino médio, tenha internet banda larga, laboratório do ProInfo e rede 

sem fio (wi-fi).  

Para adquirir os tablets, os estados incluem o pedido de aquisição na 

adesão ao “Plano de Ações Articuladas” (PAR). Após a adesão e com a 

aprovação do PAR, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) repassa recursos para os estados. São os estados que realizam a 

aquisição do equipamento diretamente com as empresas vencedoras do 

pregão. 

Com essas ações e programas é possível observar um entrelaçamento 

entre as políticas nacionais, educacionais e tecnológicas que, por conseguinte, 

demandam que docentes e equipes pedagógicas em geral se adequem às 

transformações colocadas pelas TDIC. A postura governamental, que optou e 

priorizou pela dimensão da aprendizagem em suas políticas educacionais, 

iniciou a inserção das TDIC “ao implementar os microcomputadores fixos e 
                                                           
3 Fonte: MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-
tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-banda-larga-nas-escolas-pble, acesso em 07 
jun 2016. 
4 Fonte:MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-
tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-tablets. Acesso em 07 jun 2016. 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-banda-larga-nas-escolas-pble
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-banda-larga-nas-escolas-pble
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-tablets
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-tablets
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móveis nas escolas, defendendo que sua inserção na educação melhoraria o 

desempenho dos alunos” (SILVA, 2013, p.15).  

Nessa direção, o desenvolvimento, a recepção e os usos das TDIC em 

educação, que são responsáveis por redimensionar o saber produzido e as 

formas de acessibilidade à informação, tendem a se estabelecer como um dos 

sustentáculos mais proeminentes junto à prática e a transposição do ensino no 

mundo contemporâneo. Porém, há incertezas sobre a presença e uso das 

TDIC nas salas de aula e, também, a ainda uma incipiente projeção 

relacionada às suas potencialidades em se tratando da conciliação possível 

entre a didática mediadora de saberes e a sua instrumentalização propriamente 

dita.  

A revolução causada pelas TIC faz parte de uma longa série histórica 
de transformações, que inclui o surgimento da linguagem oral 
humana, a criação de signos gráficos para registrá-la, o evento da 
imprensa e, finalmente, a moderna geração de meios eletrônicos e de 
digitação. Nenhuma tecnologia tem, no entanto, efeitos apenas 
objetivos e não ocorre dissociada de um contexto social, político e 
econômico. Este contexto tem, sobre ela, efeitos propulsores ou 
impeditivos (OLIVEIRA; REGO; VILLARDI; 2007, p.1415). 
 

É necessário avaliar a realidade sociocultural dos alunos, as 

características dos currículos de cada disciplina e, acima de tudo, as 

competências apropriadas face à formação docente. Entretanto, são muitos os 

desafios decorrentes da presença das TDIC na escola e na sociedade 

envolvidos na aproximação entre os campos da tecnologia e da educação. Em 

outras palavras: acredita-se que a inserção paulatina dessas tecnologias no 

contexto escolar possui, sim, grande potencial no fomento qualitativo frente ao 

processo de ensino e de aprendizagem, porém, deve-se levar em consideração 

a recepção e os usos dessas tecnologias (SOUSA, 2016). 

A educação brasileira vem inovando o ensino com instalações de 

máquinas e rede de internet, criando software educacionais e projetos 

financiados pelo Governo Federal em parceria com estados e municípios, 

sendo o mais ativo o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo).  

Esta inserção do computador e da internet na vida dos alunos tem 

modificado as salas de aula e trazido uma avalanche de informações que 

exigem adaptação das escolas ao uso de TDIC, e é um desafio para os 

educadores, pois muitos não possuem domínio dessas ferramentas 

tecnológicas (OLIVEIRA; MOURA, 2015). 
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Esse exercício de pensamento se faz necessário porque as primeiras 

iniciativas, em se tratando de políticas educacionais, que se propuseram a 

implementar as TDIC no processo de ensino e de aprendizagem, se inseriram 

no panorama da educação internacional das últimas décadas, vislumbrando o 

forte combate ao decréscimo dos índices qualitativos do ensino de maneira 

global. Nesse sentido, a revolução tecnológica “que está ocorrendo perante 

nossos olhos e que modificou profundamente nossa existência mesmo nos 

aspectos mais triviais do dia-a-dia, deve ser analisada em suas implicações” 

(GINZBURG, 2010). Todavia, a sua assimilação junto ao cotidiano escolar 

provocou interrogações acerca dos seus usos e dos seus impactos.  

Conforme mencionam Oliveira e Moura (2015), com o uso de TDIC é 

possível tornar as aulas mais atrativas, proporcionar aos alunos uma forma 

diferenciada de ensino, mas para que isso se concretize a questão das TDIC 

deve estar bem consolidada no ambiente escolar, de forma que o ensinar e o 

aprender possam ser beneficiados, por exemplo, pelo uso da internet, que traz 

uma diversidade de informações, mídias e software, que podem auxiliar na 

aprendizagem  

Considerando esses pressupostos, emerge uma questão norteadora 

desta investigação: Quais são os desafios que os professores, mais 

especificamente, os das primeiras séries de escolaridade, enfrentam para a 

recepção e inserção das TDIC em suas práticas pedagógicas? Que 

conhecimentos consideram necessários para atuarem com o uso dessas 

tecnologias na prática pedagógica?  

Na direção de responder a essas indagações, o objetivo deste estudo é 

investigar a inserção, a recepção e usos das tecnologias digitais de informação 

e comunicação entre os docentes e equipe pedagógica da rede municipal de 

educação de uma cidade do sul de Minas Gerais, verificando os impactos das 

TDIC na redefinição dos conhecimentos docentes e das práticas pedagógicas 

empregadas, bem como, buscar auxiliá-los na compreensão dos canais da fala 

e comunicação, próprios da referida comunidade escolar, no que se refere às 

suas percepções sobre o uso das TDIC e ao conhecimento pedagógico que se 

impõe à prática docente mediada por recursos computacionais.  
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Por isso, a próxima parte deste estudo irá desenvolver um 

aprofundamento sobre as bases teóricas e conceituais do uso das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação na educação. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

  

Com o avanço da informática, das redes de telecomunicações com a 

expansão da internet, as Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação 

(TDIC) têm sido ferramentas de grande relevância para a vida de seus 

usuários. Quase todas as atividades realizadas hoje estão ligadas ao uso das 

tecnologias digitais.  

Em ambientes educacionais é comum ver crianças e jovens utilizando as 

TDIC, por meio das quais é possível se comunicar via de computadores, tablets 

e smartphones, registrar momentos, receber e enviar fotos e vídeos, além de 

trocar arquivos por aplicativos, de forma prática e objetiva. Entretanto, de 

acordo com Soares (2006, p. 25):  

Ao mesmo tempo em que identificamos avanços nas relações 
integradas pelos meios de comunicação e às tecnologias de 
informação em direção ao conhecimento, denunciamos o 
distanciamento ainda em processo de ampliação, que exclui 
culturalmente as camadas da população de seus benefícios. 
 

Embora seja possível efetuar, e sem muita dificuldade, o 

compartilhamento de informações com o uso das TDIC, muitos são os motivos 

pelos quais essas tecnologias ainda não foram inseridas nas práticas 

pedagógicas dos professores, que vai desde a infraestrutura inadequada até a 

formação inadequada dos professores para esses usos.  

De acordo com Lima (2013), é urgente um redimensionamento das 

práticas educativas, que exige do educador uma consciência crítica para se 

apropriar das tecnologias, conhecendo os seus benefícios para a educação, 

com consequente inovação das práticas pedagógicas então empreendidas. 

Nessa conjuntura as mídias digitais são ferramentas que podem auxiliar o 

processo de ensino e de aprendizagem, mas sua implementação em sala de 

aula, está em grande parte dependente da formação do professor no sentido 

de estabelecer relações entre os seus conhecimentos de conteúdo e 

pedagógico, já existentes, e o conhecimento tecnológico, de forma bem 

articulada. 
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2.1 CONHECIMENTO DO CONTEÚDO, PEDAGÓGICO E TECNOLÓGICO 

 

As rotinas e práticas dos professores da atualidade têm sofrido 

considerável tranformação devido ao advento da tecnologia digital, o que tem 

sido motivo para previsões de mudanças no processo de ensino e de 

aprendizagem nas escolas. Para Mishra e Koehler (2006, p.1018), a realidade 

educacional encontra-se um tanto distante do que se espera da educação, 

havendo “[...] uma tendência a olhar apenas para a tecnologia e não como ela 

é usada. Apenas a introdução de tecnologia para o processo educativo não é 

suficiente” [tradução nossa].  

Em relação à integração das tecnologias na educação a atenção tem 

sido colocada no que os professores precisam saber para que isso ocorra, 

entretanto, os estudos giram em torno da forma como as tecnologias são 

utilizadas. Mishra e Koehler (2006) apontam uma falta de fundamentação 

teórica sobre o desenvolvimento ou compreensão de como se dá a integração 

das tecnologias na educação. Referem-se também a estudos que tratam de 

práticas mais adequadas para essa implementação e ainda à concepção de 

ferramentas que possam ser utilizadas para auxiliar no processo de ensino e 

de aprendizagem. Esses estudos podem auxiliar na construção sólida do 

conhecimento e contribuir teoricamente para o desenvolvimento e identificação 

de temas e construtos aplicáveis a diferentes casos e exemplos da vida 

escolar. Selfe (1990, p.119, apud MISHRA; KOEHLER, 2006, p.1018) se refere 

à limitação na utilização das tecnologias: 

 
[Uma] perspectiva ateórica. [...] Não apenas constrange nossos atuais 
usos de computadores, mas também limita seriamente a nossa visão 
do que pode ser realizado com a tecnologia computacional em um 
contexto social, cultural ou educacional. Até que examinemos o 
impacto do tecnologia computacional [...] A partir de uma perspectiva 
teórica, vamos continuar, miopes e não sistemáticos, para definir as 
peças isoladas do puzzle em nossas salas de aula separadas de 
estudos discretos de pesquisa. Até compartilharmos alguma visão 
teórica sobre esse tema, nunca iremos ter uma visão mais ampla que 
poderia dar direção e significado aos nossos esforços cotidianos em  
sala de aula. [tradução nossa]. 

 

Desenvolver uma teoria relativa à tecnologia educacional não é tarefa 

fácil, pois exige uma compreensão das complexas relações presentes em cada 

contexto. Assim, depois de cinco anos de pesquisas e estudos referentes a 
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esse tema,  Mishra e Koehler  (2006)  apresentam o caminho percorrido para o 

desenvolvimento da teoria Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPCK) traduzida como “Conhecimento do Conteúdo Pedagógico e 

Tecnológico”, que visa fundamentar as pesquisas que relacionam tecnologia e 

educação. Dessa forma, apresentam os conhecimentos que o professor deverá 

possuir para que possa contribuir na integração da tecnologia na educação. A 

base considerada nesse quadro é que sendo o ensino uma atividade altamente 

complexa, exige uma habilidade cognitiva complexa, que se dá apenas em um 

ambiente dinâmico. Desse modo,  fundamentam-se em diversos tipos de 

conhecimento que consideram essenciais para o ensino (MISHRA; KOEHLER, 

2006). 

Mishra e Koehler (2006) remetem à formação dos professores conforme 

colocado por Shulman (1986) para o qual tem centralidade no conhecimento do 

conteúdo por parte do professor. Com o passar do tempo o foco da formação 

dos professores muda para a pedagogia, evidenciando as práticas 

pedagógicas de sala de aula com base no conhecimento de conteúdo o que 

representam por dois círculos independentes um do outro, conforme Figura 1. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Misha e Koehler (2006, p.1020). 

 

Observa-se que as abordagens relativas à formação de professores 

colocavam ênfase no conhecimento pedagógico (P) ou no conhecimento do 

conteúdo (C), independentes. Entretanto, os avanços nos estudos de Shulman 

(1986;1987) apontavam que o foco das investigações era o conhecimento 

subjetivo e pedagógico do professores. Dessa forma, por meio de programas 

de capacitação de professores Mishra e Koehler (2006) propõem que o 

conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo fossem trabalhados 

juntos e não mais com ênfase em apenas um ou no outro, introduzindo a noção 

de Conhecimento do Conteúdo e Pedagógico (PC).  

C P 

Figura 1: Conhecimento Pedagógico (P) e Conhecimento do conteúdo (C). 
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Mishra e Koehler (2006) afirmam que a intersecção do conhecimento do 

conteúdo e conhecimento pedagógico possibilitaria uma melhor compreensão 

do conteúdo, de como deve ser organizado, adaptado e representado para o 

ensino. Mas somente ter conhecimento do conteúdo e desenvolver estratégias 

pedagógicas, embora sejam necessárias, são insuficientes para identificar os 

conhecimentos em bons professores. Esses estudiosos, sugerem que os 

professores compreendam a interação entre o conteúdo e o conhecimento 

pedagógico, para estruturar, planejar e reformular os assuntos, a fim de torná-

los compreensíveis aos outros. Desse modo, para o bom desenvolvimento de 

habilidades de ensino os professores teriam que enfrentar as questões 

referentes aos conteúdos e a pedagogia, o que os tornaria mais bem sucedidos 

em suas práticas pedagógicas. E assim, a partir da compreensão do professor 

ele cria formas e maneiras diferentes de tornar o conteúdo mais acessível a 

seus aprendizes. 

Segundo Misha e Koehler (2006) os conceitos do PCK apresentados por 

Shulman (1986) não se restringia apenas ao conhecimento do conteúdo e 

conhecimento pedagógico, e sim também em outras categorias como 

conhecimento de currículos e conhecimento dos contextos educativos. 

Shulman (1986, p.8) dá ênfase ao PCK como, 

[...] conhecimento do conteúdo e pedagógico é de interesse especial 
porque identifica os corpos distintos de conhecimento para o ensino. 
Representa a mistura de conteúdo e pedagogia em uma 
compreensão de como temas particulares, problemas ou questões 
são organizados, representados, e adaptados para os diversos 
interesses e habilidades dos alunos, e apresentados para a instrução 
(apud MISHRA; KOEHLER, 2006). 

  

Desde que foi introduzido em 1987 o conceito do PCK ganhou destaque 

por meio da publicação de outros estudiosos e sua utilização em documentos 

de reformas educacionais. Sua abordagem o tornou bastante utilizado e útil, 

em especial para a formação e desenvolvimento de professores. A 

representação de Shulman (1986) possibilita uma melhor compreensão da 

intersecção PCK, uma interação entre conhecimento pedagógico e 

conhecimento do conteúdo. É possível observar os temas, assuntos e ideias 

mais destacados por professores, seus métodos e ferramentas utilizados de 

forma a tornar o conteúdo mais compreensível para os outros (apud MISHRA; 

KOEHLER, 2006).  
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De acordo com Mishra e Koehler (2006) o conhecimento tecnológico não 

foi discutido por Shulman (1986) juntamente com os conhecimentos de 

conteúdo e pedagógico, embora não devesse tê-lo considerado sem 

relevância. A questão de como a tecnologia é discutida hoje é totalmente 

diferente de anos atrás. Mesmo com o uso de materiais didáticos e tecnologias 

(projetores) na forma tradicional e isso ter se tornado comum, não eram 

considerados como tecnologias. De acordo com os autores a tecnologia está 

associada ao uso de computadores e sistemas operacionais, ou outros 

mecanismos e não como parte de uso comum. 

 

 
Figura 2: Conhecimento do Conteúdo e Pedagógico 

Fonte: Adaptado de Misha e Koehler (2006, p.1022) 

 

Mesmo com todo o desenvolvimento de tecnologias, desde a década de 

1980, a disponibilização desses meios digitais, ainda é discutida em políticas 

de discursos educacionais e em relação à sua aplicação no ensino. As 

tecnologias tem o potencial de transfomar a sala de aula tradicional em um 

ambiente mais interativo. O conhecimento pedagógico e do conteudo, 

alinhados a essa nova realidade pode possibilitar uma melhor compreensão de 

determinado conteúdo, de forma mais acessível e objetiva (MISHRA; 

KOEHLER, 2006). 

Existe ainda uma grande resistência de professores quanto ao uso de 

tecnologias digitais como o medo dessas mudanças, falta de tempo e falta de 

apoio, conforme relatam Mishra e Koehler (2006). A evolução exige que o 

professor não só aprenda técnicas e habilidades quanto ao uso das tenologias 

como também crie mecanismos que as tornem ativas, e não obsoletas. Para 
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isso é necessário que o professor concentre sua atenção na relação existente 

entre os conhecimentos do conteúdo, pedagógico e tecnológico. 

Mesmo com todas as mudanças nas tecnologias, a alteração no perfil de 

professores, as discussões sobre o conhecimento tecnológico continuam as 

mesmas abordadas por Shulman nos anos 1980. Trata-se de um período em 

que se defendeu a independência  entre os conhecimentos do conteúdo e 

pedagógico, como está sendo tratado o conhecimento tecnológico, de forma 

separada em relação ao conhecimento pedagógico e do conteúdo. Shulman 

(1986) abordava essa representação em três circulos, nos quais o 

conhecimento do conteúdo e pedagógico se sobrepunham e o conhecimento 

tecnológico deveria ser tratado em separado desses outros dois (MISHRA; 

KOEHLER, 2006). 

 Mishra e Koehler (2006) descrevem que mesmo que haja complexidade 

na relação entre conhecimento de conteúdo, pedagógico e tecnológico, o 

último se torna inadequado se trabalhado à parte. Ressaltam ainda que mesmo 

havendo esse contraste (conforme mostra a figura 3), é possível observar 

(conforme figura 4) a necessidade de interação entre os processos, conexão 

entre os fatores de conhecimento do conteúdo, pedagógico e tecnológico para 

uma boa prática de ensino. A figura 3 auxilia na compreensão do que foi 

descrito anteriormente.  

 

 

Figura 3: Conhecimento do Conteúdo e Pedagógico, com independência do tecnológico. 
Fonte: Adaptado de Mishra e Koehler (2006, p.1023) 

 

 

O que difernecia a abordagem de Mishra e Koehler (2006) é que os 

conhecimentos  são vistos isoladamente e articulados aos pares: conhecimento 
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do conteúdo e pedagógico (PCK), conhecimento do conteúdo e  tecnológico 

(TCK), conhecimento pedagógico e tecnológico (TPK) e os três tomados em 

conjunto como Conhecimento do Conteúdo, Pedagógico e Tecnológico 

(TPCK), conforme representado na figura 4.  

Trata-se de uma abordagem semelhante a de Shulman(1986) em que 

considerava a relação entre o conhecimento de conteúdo e pedagogia 

denominado por conhecimento de conteúdo pedagógico. Entretanto Mishra e 

Koehler (2006) introduzem dois pares de intersecção e uma nova tríade, 

conforme explicam detalhadamente essas relações e conhecimentos. 

 

 

Figura 4: Conhecimento do Conteúdo, Pedagógico e Tecnológico. 
Fonte: Adaptado de Mishra e Koehler (2006, p.1023) 

 

Para que o processo de ensino aprendizagem tenha êxito, o profissional 

da educação precisa ter conhecimento do conteúdo (CK) a ser ensinado e 

avaliar a sua real necessidade. Independente do ambiente que será ministrado 

o conteúdo é necessário que o professor desenvolva diferentes métodos de 

aplicação para um melhor entendimento por parte dos alunos. A falta de 

domínio do conteúdo por parte do professor pode prejudicar o processo de 

aprendizagem (MISHRA; KOEHLER, 2006). 

 De acordo com Mishra e Koehler (2006) o conhecimento pedagógico 

(CK) está vinculado ao conhecimento dos métodos e práticas pedagógicas que 

serão utilizados nos processos de ensino e aprendizagem. Esse tipo de 

conhecimento abrange a gestão da sala de aula, estratégias de ensino, 
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planejamento das aulas, modos de avaliação, conhecimento das teorias de 

desenvolvimento da aprendizagem e suas aplicações nas aulas, bem como das 

capacidades e dificuldades dos alunos. Permite ao professor compreender 

como os alunos adquirem habilidades, constroem o conhecimento, 

desenvolvem o cognitivo para a aprendizagem.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo tem foco no conteúdo a ser 

desenvolvido. Inclui identificar quais os conteúdos serão aplicados, quais os 

elementos serão desenvolvidos, se esse conteúdo é específico e atende às 

práticas a serem realizadas e, ao final, buscar proporcionar um ensino de 

melhor qualidade. É necessário que o professor tenha um conhecimento prévio 

dos alunos, conheça as suas experiências, e por meio de estratégias de ensino 

tenha um embasamento teórico que promova a compreensão daquilo que 

deseja desenvolver (MISHRA; KOEHLER, 2006).  

Em meio a tantos aparatos tecnológicos, é necessário o conhecimento 

sobre tecnologias que requer identificar quais habilidades são necessárias para 

que se possa trabalhá-los. Requer dos profissionais não só apenas conhecer 

sobre as tecnologias (hardwares, softwaree demais aplicativos) e sim como 

elas funcionam. Como toda e qualquer tecnologia tem seu processo de início e 

fim, sendo necessário aos profissionais que utilizam das tecnologias de 

informação sempre estarem atualizados com as tendências e suas mudanças, 

como aprender e adaptar-se as tecnologias (MISHRA; KOEHLER, 2006).  

De acordo com Mishra e Koehler (2006) o denominado conhecimento do 

conteúdo e tecnológico (TCK) envolve a forma como a tecnologia e o conteúdo 

são relacionados. Embora o uso da tecnologia possa restringir a certas 

aplicações, possibilita aos alunos buscarem formas de acesso aos conteúdos 

em variadas representações. Para isso é necessário que os professores 

tenham conhecimento prévio do conteúdo a ser utilizado, inclusive por meio do 

uso das tecnologias. Para esses autores, o uso de ferramentas tecnológicas no 

ensino da geometria, por exemplo, pode tornar mais dinâmica e fácil a 

construção de provas padrão dos conceitos. Essas ferramentas 

computacionais possibilitam a construção de novos meios de representação 

matemática não possíveis sem o uso da tecnologia. 

Quando se utiliza de ferramentas tecnológicas e se alia conhecimento 

pedagógico às práticas a serem desenvolvidas, é possível criar um ambiente 
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mais propício à interatividade entre os usuários. Para tanto, em meio as 

ferramentas existentes para o desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem, deve-se buscar aquelas que estejam mais alinhadas à sua 

competência, e objetivo da aula  e demaismétodos, como exemplo, quadro de 

discussão, salas de conversa, entre outros atributos que possibilitem uma 

maior interação dos envolvidos (MISHRA; KOEHLER, 2006). 

De acordo com Mishra e Koehler (2006) é necessário para a difusão e 

compreensão do conhecimento alinhar três componentes: conteúdo, pedagogia 

e tecnologia. Para esses autores (2006, p.1029): 

TPCK é a base de ensino com tecnologia e requer uma compreensão 
da representação de conceitos utilizando tecnologias; técnicas 
pedagógicas que usam tecnologias de maneira construtivas para 
ensinar o conteúdo; do conhecimento de conceitos difíceis ou fáceis 
de aprender e como a tecnologia pode ajudar corrigir alguns dos 
problemas que os alunos enfrentam; conhecimento do conhecimento 
prévio dos alunos e teorias de epistemologia; e conhecimento de 
como as tecnologias podem ser usadas para construir sobre o 
conhecimento existente e desenvolver novas epistemologias ou 
fortalecer as antigas. 

 

Esse modelo de integração da tecnologia no ensino e na aprendizagem, 

mostra que para o desenvolvimento de bons conteúdos é necessário um 

entrelaçamento dos principais conhecimentos: tecnológico, pedagógico e do 

conteúdo. Para Mishra e Koehler (2006) não existe uma única alternativa 

tecnológica que pode ser aplicada por cada professor, cada curso e cada tipo 

de ensino. A qualidade do ensino requer uma compreensão da relação 

existente entre os três conhecimentos tecnológico, do conteúdo e pedagógico e 

essa compreensão poderá auxiliar em estratégias durante o processo de 

ensino e aprendizagem, e sempre considerar os três conheciementos não de 

forma isolada mas em um sistema integrado (MISHRA; KOEHLER, 2006).  

Ainda conforme Mishra e Koehler (2006), se houver um isolamento entre 

o conhecimento do conteúdo, pedagógico e tecnológico na construção do 

conhecimento do docente poderá trazer prejuízo ao processo de ensino e de 

aprendizagem. É necessário pensar qual conteúdo será desenvolvido, e como 

as práticas pedagógicas e tecnológicas serão aliadas a essas atividades. Deve-

se pensar todas as questões que possam ocorrer no desenvolvimento do 

conteúdo, e se ao final estará atendendo ao verdadeiro objetivo proposto, a 

aprendizagem, pois nesse contexto será a tecnologia que impulsionará as 
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decisões tomadas acerca do conteúdo e da pedagogia (MISHRA; KOEHLER, 

2006). 

Por isso, durante todo o desenvolvimento de um novo projeto, como 

exemplo desenvolver pela primeira vez cursos online, é necessário o 

envolvimento de todos os participantes na proposta, identificação do que será 

desenvolvido, como será aplicado, o que é possível criar nesse ambiente. A 

TPCK é uma forma de conhecimento que os professores especialistas podem 

utilizar a qualquer momento no processo de ensino. Pode às vezes não ficar 

evidente principalmente se as tecnologias convencionais estiverem sendo 

utilizadas. As recentes tecnologias muitas vezes perturbam a conjuntura, 

exigindo dos docentes uma reconfiguração não só de seu entendimento de 

tecnologia, mas dos outros conhecimentos, de conteúdo e pedagógico 

(MISHRA; KOEHLER, 2006). 

 

2.1.1 Aplicação da TPACK  

 

Mishra e Koehler (2006) criticam algumas formas de os professores 

adquirirem conhecimentos das relações complexas entre conteúdo, pedagogia 

e tecnologia, como em treinamentos quanto ao uso da tecnologia. Trata-se de 

uma visão que considera usar tecnologia como uma habilidade universal, como 

se para ter esse conhecimento bastassem habilidades básicas quanto às 

tecnologias digitais (hardwares e software), o que tem em manuais de 

hardwares e software implementados. Acredita-se que por meio dessas ações 

os professores terão a possibilidade de desenvolver atividades em salas de 

aulas como o uso das tecnologias.  

Como consequência dessa concepção, Mishra e Koehler (2006) afirmam 

que são inúmeras iniciativas políticas de capacitação dos profissionais da 

educação por meio de cursos de formação de professores e workshops quanto 

a aplicação de tecnologias em atividades práticas, que na verdade são nulas 

em relação a conteúdos e atribuem uma crítica a essas iniciativas que tratam o 

desenvolvimento profissional dos professores de forma fragmentada como se 

as habilidades tivessem lugar para serem apreendidas e aplicadas.   
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Observa-se que métodos de treinamento com uso de tecnologias para 

professores no sentido de auxiliá-los a se tornarem usuários inteligentes de 

tecnologia para a prática pedagógica, é preciso, mas para formar as 

competências necessárias para ensinar com tecnologias é uma problemática, 

por vários motivos, conforme menciona Mishra e Koehler (2006), de acordo 

com os tópicos descritos abaixo: 

• As rápidas mudanças tecnológicas. Treinamentos dos 

professores para o uso das tecnologias torna seus 

conhecimentos muito específicos para serem ampliados. Com 

as rápidas mudanças das tecnologias corre-se o risco de 

aprender sobre um software ou hardware, e em pouco tempo 

se tornar ultrapassado. 

• Projeto inadequado de software. Em sua maioria, as 

ferramentas de software que são utilizadas no mercado são 

elaboradas com foco a atender as organizações e pouco se 

tem para a área de educação. As poucas criadas são 

desenvolvidas para fins pedagógicos. Com essa situação, 

observa-se que os professores acabam se envolvendo em 

ferramentas de tecnologias específicas.  

• A natureza situada da aprendizagem. O uso das tecnologias 

em sala de aula está diretamente ligado ao contexto, sendo 

dependente do assunto, nível de escolaridade e tipos de 

ferramentas tecnológicas disponíveis. Porém o uso genérico 

das tecnologias pode distanciar o usuário de seu potencial para 

aquisição de conhecimentos de matérias de conteúdos 

específicos. Essas soluções genéricas não valorizam a 

individualidade do professor, levando a crer que o conteúdo 

será aplicado sempre da mesma forma.  

• Uma ênfase sobre o quê, não como. Identificar quais as 

habilidades os professores necessitam ter para o uso dessas 

ferramentas tecnológicas é um fator importante, mas oferece 

poucas sugestões sobre como os professores podem adquirir 

essas habilidades. Como o foco está em atender as normas, se 
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torna difícil oferecer situações de aprendizagem com a 

integração das tecnologias. A falta de recursos talvez seja o 

fato mais grave que deve ser abordado de modo que os 

professores integrem a tecnologia em suas salas de aula.  

 

 Durante a análise do TPCK, os autores Mishra e Koehler (2006) 

fizeram uma abordagem quanto às habilidades tecnológicas (o '' T '' no 

modelo), em relação aos demais conhecimentos como o pedagógico 

tecnológico, conhecimento do conteúdo tecnológico ou conhecimento do 

conteúdo pedagógico tecnológico. Para os autores é necessário preparar os 

educadores para que possam desenvolver os conhecimentos do TPCK e 

incentivá-los na elaboração de atividades específicas de acordo com suas 

necessidades e implementá-las às suas práticas. 

 

2.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A base de conhecimento na formação de um professor consiste de um 

aglomerado de conhecimentos e habilidades que são necessários para que 

possa aprender e ensinar, nas mais diversas áreas do conhecimento e 

modelos de ensino. Para a atuação profissional é necessário e indispensável 

um conhecimento aprofundado, o que não ocorre nos cursos de formação 

inicial. O aprofundamento vem na formação adquirida por meio da experiência 

profissional com os estudos dos conteúdos abordados na sala de aula 

(MIZUKAMI, 2004). 

Quando se fala de conhecimento de conteúdo, refere-se ao 

conhecimento substantivo e sintático que o professor utiliza para ensinar. As 

estruturas substantivas de uma área de conhecimento incluem paradigmas 

explicativos utilizados por essa área, e as estruturas sintáticas referem-se aos 

novos conhecimentos introduzidos e aceitos pela comunidade, que envolvem o 

conhecimento pelos quais a disciplina é construída (MIZUKAMI, 2004). 

Em se tratando de conhecimentos do professor para minitrar uma 

disciplina escolar, deve possuir uma compreensão mínima e básica da matéria 

a ser lecionada para um público diversificado. Embora o conhecimento do 
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conteúdo seja necessário ao ensino, o domínio de tal conhecimento, por si só, 

não garante que o mesmo seja ensinado e aprendido com sucesso. É 

necessário, mas não suficiente. Todavia, é importante que o professor 

construa, constantemente, conhecimentos ao ensinar os conceitos de 

determinada matéria. É uma forma de conhecimento que inclui a compreensão 

do que significa abordar um conteúdo específico de uma disciplina específica, 

assim como os princípios e técnicas que são necessários para tal ensino 

(MIZUKAMI, 2004).  

Tardif (2010) defende ser necessário para o professor um conhecimento 

amplo, que engloba os saberes, as competências, as práticas e as ações dos 

docentes, ou seja, aquilo que muitas vezes foi atribuído de saber, de saber 

fazer e de saber ser. Esses saberes quando remetem a base para o ensino, 

servem como base, tais como são observados pelos professores, não devendo 

se restringir apenas aos conteúdos mais elaborados, que somente dependem 

de um conhecimento especializado. Os saberes atuam em uma grande 

variedade de objetos e questões relacionados ao trabalho do professor. 

De acordo com Nóvoa (2009) apesar das inúmeras tentativas de 

reelaboração nas teorias e práticas educativas na década de 90, não era da 

práxis que os professores se libertassem de suas origens comportamentalistas 

e instrumentais. Porém, ao longo do tempo, esses personagens foram se 

adaptando às políticas da qualificação dos recursos humanos, da 

empregabilidade e da formação ao longo da vida. Para esse autor existe uma 

tônica numa (pré) disposição que é construída, “na definição pública de uma 

posição com forte sentido cultural, numa profissionalidade docente que não 

pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor 

“(NÓVOA, 2009, p. 3). 

Na atualidade com as implicações do uso das tecnologias na educação 

é necessário que os professores  se preparem para enfrentar diferentes 

desafios que lhes são colocados. Nóvoa (2009, p.13) aponta que os desafios 

vieram para revolucionar o dia-a-dia da sociedade e das escolas, pois os 

professores  no século XXI são considerados elementos insubstituíveis “[...] 

não só na produção das aprendizagens, mas na construção de processos de 

inclusão que responda aos desafios da diversidade e no desenvolvimento de 

métodos apropriados de utilização das novas tecnologias”. 
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Nóvoa (2009) afirma que há uma necessidade de mudança na 

educação, mas atribui uma crítica, evidenciando que nem sempre se consegue 

encontrar um rumo, devido ao excesso de discursos repetitivos, que se 

traduzem na ausência das boas práticas. Para esse autor, o campo da 

formação de professores está particularmente exposto a esse efeito discursivo, 

sendo portanto, necessário um esforço na construção de propostas educativas 

que possam definir o processo formativo de professores para o futuro. Para 

esse autor, algumas competências devem existir na prática docente para definir 

o “bom professor”, e “esta abordagem conduziu, já na segunda metade do 

século XX, à consolidação de uma trilogia que teve grande sucesso: saber 

(conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saber-ser (atitudes)” (NÓVOA, 

2009, p. 29). 

Ainda para Nóvoa (2009) o conhecimento, a cultura profissional, o tato 

pedagógico, o trabalho em equipe e o compromisso social, são cinco 

disposições essenciais para a definição dos professores. Para esse autor 

essas disposições servem de base para a elaboração de propostas na 

formação de professores, que se forem devidamente contextualizadas, podem 

auxiliar na renovação dos programas e das práticas de formação. 

Um professor não pode possuir somente uma única concepção de sua 

prática, mas várias concepções, na busca da sua realidade cotidiana e de suas 

reais limitações, pois se o conhecimento docente possui certa lógica ela não 

advém apenas de sua bagagem teórica e conceitual, mas do conjunto de 

conceitos e práticas adquiridas ao longo de sua vida docente.  

De acordo com Ponte (1992), o interesse pelo estudo das concepções 

dos professores, fundamenta-se no pressuposto de que existe uma base 

conceitual que impõe um determinante no pensamento e na ação. Essa base 

tem natureza diferenciada dos conceitos específicos constituindo-se em uma 

forma dos professores organizarem, enxergarem o mundo e pensarem. As 

concepções não se redimem a aspectos observáveis de imediato não se 

revelando com facilidade aos outros e a si próprio. Para esse autor: 

As concepções têm uma natureza essencialmente cognitiva. Atuam 
como uma espécie de filtro. Por um lado, são indispensáveis pois 
estruturam o sentido que damos às coisas. Por outro lado, atuam 
como elemento bloqueador em relação a novas realidades ou a 
certos problemas, limitando as nossas possibilidades de atuação e 
compreensão. As concepções formam-se num processo 
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simultaneamente individual (como resultado da elaboração sobre a 
nossa experiência) e social (como resultado do confronto das nossas 
elaborações com as dos outros) (PONTE, 1992, p.1). 

 

Para o estudo das concepções dos professores o investigador deve se 

fundamentar num quadro teórico referente à natureza do conhecimento. A 

atividade docente é assinalada pelo acumulo de experiências práticas em 

determinada área e será mais eficiente se for sustentada por conhecimentos de 

ordem científica. O conhecimento do professor baseia-se de um lado no 

conhecimento científico e de outro em uma dimensão tácita e intuitiva 

desenvolvida por meio da prática e reflexões sobre essa prática (PONTE, 

1992). 

Na construção do conhecimento vulgar têm ação decisiva os processos 

de socialização, que estão articulados com as experiências mais imediatas. 

Têm força nesse processo as crenças, cujo papel está condicionado pela 

impregnação do conhecimento científico e profissional, da cultura social e pelas 

vivências pessoais. De acordo com Ponte (1992, p.8) as crenças intervêm em 

todo o conhecimento. Para além da racionalidade humana existe o domínio das 

crenças, elementos indispensáveis para que o ser humano seja capaz de 

realizar suas ações. Dessa forma, as diferenciações entre os variados tipos de 

conhecimento se dão pela “diferente articulação entre as crenças de base e os 

outros tipos de pensamento (baseados no raciocínio e na experiência) ”. 

As crenças são compatíveis com o conhecimento, na verdade é uma 

parte pouco elaborada do conhecimento. No conhecimento prático, mais 

elaborado, predominam aspectos das experiências realizadas e no teórico 

predomina a argumentação racional. Nesse contexto as concepções podem 

entendidas como uma base organizadora dos conceitos, quadros conceituais 

correspondentes ao quadro teórico utilizado pelos cientistas. Assim, as 

concepções agem condicionando a forma que são abordadas as tarefas e 

estão diretamente ligadas às atitudes, expectativas e o entendimento que cada 

um tem de seu papel em uma situação (PONTE, 1992). 

No processo de construção do conhecimento existe a componente 

individual e a coletiva, tendo a segunda um aspecto decisivo no que tange aos 

saberes que intervêm significativamente nas práticas sociais, em especifico das 

práticas educativas. As concepções e os saberes encontram sua origem nas 
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relações institucionais; nas estruturas organizativas e nas dinâmicas funcionais 

em que os seres humanos estão integrados. As concepções são geradas nas 

interações inter-individuais e sua evolução é abalizada pelas dinâmicas 

coletivas. Dessa forma, depreende-se que no processo de construção do saber 

a impregnação de elementos sociais avigora a perspectiva de existência de 

uma relação interativa entre as práticas e as concepções. 

Como descreve Tardif (2010, p.15)  

[...] os saberes profissionais dos professores têm uma certa unidade, 
não se trata de uma unidade teórica ou conceitual, mas pragmática: 
como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da 
mesma caixa de ferramentas, porque o artesão pode precisar deles 
no exercício de suas atividades. A natureza da relação entre o 
artesão e todas as suas ferramentas é, portanto, pragmática: essas 
ferramentas constituem recursos concretos integrados ao processo 
de trabalho, porque podem servir para fazer alguma coisa específica 
relacionada com as tarefas que competem ao artesão. Ocorre o 
mesmo com os saberes profissionais dos professores: eles estão a 
serviço da ação [...] e é na ação que assumem seu significado e sua 
utilidade. 

 
O conhecimento serve de parâmetro para que o ensino não se limite 

somente ao sistema cognitivo, como um computador que processa informações 

a partir de um programa anteriormente definido, pois os fundamentos do ensino 

são, em um só tempo, existenciais, sociais e pragmáticos. Dessa forma, os 

fundamentos são existenciais, no sentido de que o professor pensa de acordo 

com o que viveu durante o relacionamento social, com o que acumulou em 

termos de experiência de vida, pensa a partir de sua história, não somente 

intelectual, mas também emocional, afetiva, pessoal e interpessoal (TARDIF, 

2010). 

Os fundamentos do ensino são sociais porque os saberes profissionais 

são plurais, provém de fontes sociais diversas e são adquiridas em diferentes 

tempos, da infância da escola, da formação profissional, do ingresso na 

profissão e na carreira. São pragmáticos, porque os conhecimentos que 

servem de base ao ensino, estão particularmente ligados tanto ao trabalho, 

quanto à pessoa do trabalhador, referindo-se aos conhecimentos ligados ao 

labor e às funções dos professores. Pois é por meio da execução dessas 

atividades que esses profissionais são mobilizados, lapidados e conquistados. 

Desse modo, os professores são atores competentes, sujeitos ativos, devendo 

admitir que a sua prática não é somente um espaço de aplicação de seus 
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saberes teóricos, mas um espaço de produção de saberes específicos que 

foram formados conforme a sua prática (TARDIF, 2010). 

De acordo com Castilho (2009), a escola de hoje precisa de um 

professor com conhecimento vasto e múltiplo para dominar o conteúdo a ser 

desenvolvido na sala de aula. Um docente que possua competências especiais 

para atuar em espaços tão diversos, já que o público ouvinte tem muito a 

solicitar.  

Para Vagula (2007), o professor precisa ser visto como um ator que 

assume a prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá. Seu trabalho 

exige conhecimentos específicos à sua profissão, então, sua formação deve, 

em boa parte, basear-se em seus conhecimentos cuja construção depende 

muito diretamente de suas concepções.  

De acordo com Ponte (1992), as concepções influenciam as práticas dos 

docentes, apontando caminhos e fundamentando decisões e as práticas 

pedagógicas, condicionadas por múltiplos fatores, induzem de forma natural à 

construção de concepções compatíveis com essas práticas e com 

enquadramento conceitual. Nesse contexto é essencial fazer a distinção entre 

o saber, que foi imposto ao indivíduo, e o saber que ele desenvolveu ou 

apropriou como seu. Dessa forma, tão decisiva como a dimensão social é essa 

dimensão individual, em relação ao pertencimento e apropriação do 

conhecimento. As concepções dos professores: 

[...] não constituem um todo relativamente homogêneo. Diferenciam-
se claramente pelos níveis de ensino, pela sua origem profissional 
(isto é, pelo tipo de formação inicial, formação científica e formação 
pedagógica), pela sua inserção social e pelas suas opções 
ideológicas e educativas. Além disso, as concepções não constituem 
uma entidade estática. A instituição escolar está presentemente 
sujeita a uma grande pressão para se tornar mais flexível e 
adaptativa. Mais do que organizativas ou tecnológicas, as mudanças 
que se perfilam são sobretudo culturais, respeitantes aos seus 
grandes objetivos e valores. Tudo isto são fatores que tornam ainda 
mais problemático este domínio (PONTE,1992, p. 34). 

 

As concepções dos professores em relação à formação científica e 

pedagógica não é uma tarefa fácil. A leitura de materiais educativos, das 

orientações curriculares e a participação de cursos de formação podem 

desencadear outras perspectivas no que tange à prática pedagógica. 

Entretanto, existe uma tendência nos professores de acomodação desses 
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novos elementos modificando-os apenas de modo a deixar aquelas estruturas 

quase inalteradas. Dessa forma, somente abalos fortes podem provocar 

mudanças profundas no sistema de concepções por gerarem grandes 

desequilíbrios, o que ocorre quando há mudança de escola de região ou de 

profissão. E ainda permanecendo na mesma escola, porém participando 

intensamente de um programa de formação ou de uma experiência com fortes 

dinâmicas de grupo. Assim sendo, “a mudança de concepções e de práticas 

constitui um processo difícil e penoso em relação ao qual as pessoas oferecem 

uma resistência natural e de certo modo saudável” (PONTE, 1992, p. 27). 

Na formação continuada dos professores já em serviço os problemas 

são diferentes. Tem a chance de efetuar reflexões sobre uma prática concreta, 

porém pode incidir como esmagadora, não possibilitando que os docentes 

formulem alternativas. Outro ponto é que os professores nem sempre estão 

motivados e a disponíveis para esse tipo de formação. No caso de formação 

para uso das tecnologias não há um corpo de conhecimento estável em 

relação à sua utilização educativa dada a rápida evolução. Desse modo, o que 

se nota é que não há ciência fundamental em que se possa basear uma 

racionalidade profissional. Dessa forma, os professores que possuem uma 

postura reflexiva necessitam se envolver em experiências pioneiras no âmbito 

de projetos que contribuam para a inovação do desenvolvimento e da pesquisa 

na educação. Ponte (1992, p.34) elenca elementos fundamentais que devem 

ser considerados nos processos de formação de professores: 

 (a) o quadro teórico geral, necessariamente com referência à 
Didáctica da disciplina; (b) a dinâmica do processo, envolvendo 
trabalho de grupo e uma saudável relação entre todos os 
participantes, incluindo aqueles que têm responsabilidades na 
formação; e (c) as actividades, proporcionando uma interacção com 
as práticas do professor e suscitando as oportunidades adequadas de 
reflexão [...]. No entanto, a formação não deve ser vista como 
podendo só por si conduzir à mudança das concepções e das 
práticas, sendo o seu alcance dependente do contexto geral em que 
se desenvolve. 
 
 

 O estudo das concepções encontra com problemas metodológicos, pois 

os participantes das investigações raramente estão à vontade para expor o que 

lhe é de mais íntimo. Além disso há, por parte dos docentes, uma dificuldade 

para expressarem as suas concepções, especificamente em relação a 

assuntos não habituais sobre os quais não pensam reflexivamente. Dessa 
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forma, para a identificação das concepções é necessário que o pesquisador se 

utilize de uma abordagem especialmente imaginativa, por meio de entrevistas, 

e propicie situações, com atividades e questões indiretas, porém reveladoras, 

que auxiliem as concepções emergirem. Além disso, recorrer às observações e 

à análise de documentos fazendo uma cuidadosa intersecção de todos os 

dados obtidos. 

A compreensão das realidades escolares é uma condição essencial para 

que ocorram mudanças nessas realidades. Aos pesquisadores não cabe 

determinar normativas sobre a nova cultura profissional dos professores ou 

sobre a função docente. Pode sim, a partir de seu esforço em compreender 

essa realidade e projetando para a sociedade, concretizar relevantes 

consequências na evolução da educação. 

 

2.2.1 A Formação Continuada Docente  e o Uso das TDIC 

 

No Brasil, entre o final da década de 1960 e o início dos anos 1970, 

ocorreu a massificação do ensino público, quando o país passava por intensa 

urbanização, o que veio a demandar um número maior de escolas e de 

professores; e a reforma universitária, que consolidava um sistema de pós-

graduação almejando mais pesquisas e formação de bacharéis para o mercado 

(ABRUCIO, 2016). 

Em 1982 foi criado o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento 

do Magistério (Cefam) que formava profissionais preocupados em trabalhar 

suas próprias especialidades, com a ampliação dos conteúdos ensinados na 

Educação Básica (ABRUCIO, 2016). 

A Educação começou a ganhar mais relevância em tempos recentes. Foi 

somente com a Constituição de 1988, que grandes transformações ocorreram 

e a educação se tornou, finalmente, um direito de todos os cidadãos brasileiros. 

No ano de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB veio 

para fortalecer os cursos de Pedagogia e as Licenciaturas, pois apostou em 

mais qualidade na formação do corpo docente da Educação Básica. Desde 

então, aumentou o índice de professores formados (ABRUCIO, 2016).  
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No ano de 2006 foi criada a Universidade Aberta do Brasil para as 

universidades públicas, visando à formação inicial e continuada de professores; 

além da instituição do Plano Nacional de Formação da Educação Básica 

(Parfor), voltado à licenciatura e à formação pedagógica (ABRUCIO, 2016). 

Atualmente, quase 80% dos alunos de Pedagogia estudam em 

faculdades particulares com a ajuda dos programas governamentais: Programa 

Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies). Outro ponto estratégico que tem contribuído para a formação dos 

professores é a Educação a Distância (EAD) que surgiu na última década, 

tanto em instituições públicas, quanto em privadas, o que veio facilitar para 

aqueles que não dispõem de horários fixos para o estudo, possibilitando assim 

maior adesão de licenciados aos cursos superiores (ROSSI; HUNGER, 2012). 

A atuação prática dos professores e seu desejo por novos 

conhecimentos, além da busca por qualidade no ensino, têm sido tema de 

muitos estudos. A formação como um processo contínuo ao longo da carreira, 

ou seja, a formação continuada e tudo que permeia a vida escolar é vista pelos 

estudiosos como fundamental para melhorar o que abrange a prática docente 

(ROSSI; HUNGER, 2012). 

Os saberes docentes são constituídos e mobilizados cotidianamente 

pelos professores para desempenharem as tarefas subjacentes à ação 

professoral no ambiente escolar. A formação inicial propicia ao professor um 

conjunto de saberes técnicos e teóricos relativos à sua profissionalidade, 

porém esses saberes ainda ficam distantes do ambiente escolar, onde se 

encontra as diferenças entre a natureza dos saberes teóricos e os saberes 

práticos. De outro modo, a prática docente é firmada por meio do ensino de 

conteúdos teóricos e metodológicos e de procedimentos didáticos, que serão 

apreendidos para a futura docência pelos alunos das licenciaturas, mas mesmo 

que a formação inicial seja teórica e o aprendizado docente seja prático é 

necessário relacionar sempre a teoria com a prática e vice-versa, o que pode 

ser auxiliado pela formação continuada (SILVA, 2009).  

No que tange à formação de professores aliada ao uso das TDIC é um 

tema cuja discussão ainda é relativamente recente, por isso, é comum surgirem 

incertezas, inseguranças e conflitos no contexto da formação continuada e 

utilização de tecnologias digitais. Lopes (2004) afirma que é um tema que 
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desencadeia novos conceitos e reflexões que levem a repensar o processo de 

formação do profissional da educação, que pode ser considerada sob vários 

pontos de vista.  

Essas reflexões advêm tanto da ausência de recursos financeiros e da 

falta de preparação dos professores, quanto da presença, muito recente, de 

ferramentas tecnológicas em sala de aula. Segundo Francez, Oliveira e Tezani 

(2015), a sociedade possui hoje ao seu redor diversos aparelhos tecnológicos 

refletindo a inerência de tais ferramentas no dia a dia das pessoas: 

Dentro de um universo repleto de tecnologias temos à nossa 
disposição: ultrabooks, Wi-Fi, ambientes virtuais de aprendizagens 
(AVA), tecnologias integradas ao corpo, casas inteligentes, realidade 
virtual, computadores movidos pelo cérebro, impressoras 3D, drones, 
smartphones, armazenamento nas nuvens e tantas outras 
tecnologias (2014, p.02). 

 

Os computadores chegaram às escolas como ferramentas auxiliares no 

processo de ensino e de aprendizagem. A utilização de sites de pesquisas, 

jogos, redes sociais, software, templates, entre outros, criaram nas escolas da 

atualidade, formas diferenciadas de transmitir conteúdos pedagógicos, 

ampliando assim o acesso dos alunos à informação, reconfigurando, um novo 

espaço de aprendizagem e é comum ver crianças e jovens utilizando-as em 

ambientes educacionais (SENA, 2011). 

Assim, para que o professor se utilize de novos instrumentos 

pedagógicos, principalmente, no que se refere às ferramentas digitais, é 

importante que ele propicie aos seus alunos situações que lhes permitam a 

compreensão do mundo no qual estão inseridos, o que é facilitado com uma 

prática pedagógica que utiliza as TDIC. Desse modo, ao educando passam a 

ser oferecidas outras formas de aprendizagem que não se resumem à cópia e 

memorização de textos. Entretanto, os “professores não estão preparados para 

lidarem com o uso das tecnologias em sua prática docente, necessitando de 

capacitação” (FRANCEZ; OLIVEIRA; TEZANI, 2015, p. 02). 

A necessidade de integração das tecnologias digitais na prática 

pedagógica é defendida por Ribeiro, Castro e Regattieri (2007) que afirmam ser 

tecnologias que integram cada vez mais o cotidiano das pessoas e sua 

integração no processo educativo pode ser propiciada pelos educadores no 

âmbito do currículo escolar. 
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Segundo Barbosa e Freitas (2015), as tecnologias servem como apoio 

para a educação, em suas mais diversas modalidades, uma ferramenta auxilia 

no ensino presencial, outra no ensino à distância, algumas, em qualquer nível 

de ensino, outras já se mostram mais específicas. Mas, apesar de toda a 

mudança os autores criticam dizendo que muitos projetos, com o intuito de 

melhorar a prática pedagógica, tem auxiliado, em certos momentos, o processo 

de ensino-aprendizagem, porém os resultados na prática são poucos e a 

educação formal, continua, em sua essência, sem mudanças. 

Nessa corrida tecnológica, muitas escolas privadas já produzem o seu 

próprio sistema computacional para auxiliar na interação do professor com o 

aluno nos deveres que esse leva para casa. É o caso das monitorias online, ou 

tutorias. A LDB (1996) trata a escola online, tal como a presencial com total 

igualdade, lhe proporcionando liberdade nos projetos pedagógicos, o que 

permite ao corpo docente utilizar-se de recursos tecnológicos nas disciplinas 

mais diversas (SOFFA; ALCANTARA, 2008). Dessa forma, sugere-se às 

escolas integrar as TDIC no processo educativo, objetivando a aprendizagem 

do aluno e não apenas o desenvolvimento dos conteúdos pertencentes à grade 

curricular.  

Segundo Kenski (2005) independente do uso mais ou menos intensivo 

de tecnologias nas salas de aula, professores e alunos tem contatos 

diariamente com mídias, como filmes, programas de rádio e televisão, 

atividades em computadores e celulares, e acesso intenso à internet. Com as 

diversas informações e descobertas, os resultados dessa prática tendem a ser 

significativos nas escolas e salas de aula. Nessa direção, Lucena et al (2015, p. 

04) descreve que “as tecnologias não devem vir a substituir o método 

tradicional de ensino, mas sim para contribuir e reforçar o conteúdo tanto para 

os professores, como para os alunos e toda a escola”, pois com o uso eficiente 

das TDIC no ambiente educacional, novos caminhos são abertos para a 

cosntrução do conhecimento. 

Fernandes (2011) descreve que a utilização de TDIC no ambiente 

escolar apresenta-se como um meio de contribuição no aprendizado do aluno, 

permitindo que ele passe de sujeito passivo, para sujeito ativo, na busca de 

conhecimento, haja vista, que são inúmeros os recursos oferecidos pela 

internet para esse fim. Tornar uma atividade escolar prazerosa depende de 
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vários fatores, sendo a motivação uma das mais importantes, como aponta 

Knuppe (2006), que descreve que o que motiva as crianças nos estudos são as 

encantadoras tecnologias como, por exemplo, o vídeo-game e jogos 

eletrônicos, mas que muitas vezes não estão disponíveis na escola ou não são 

utilizadas pelos docentes. Entretanto, uma condição prévia para que a 

aprendizagem de tecnologias digitais faça parte do cotidiano escolar, é a 

escola se preocupar com a formação continuada de seus professores.   

Francez, Oliveira e Tezani (2015) afirmam que, em se tratando de 

tecnologia em âmbito educacional, é preciso que os professores sejam 

preparados para utilizá-las de forma correta com os discentes. E acrescentam 

que existe certa lentidão no que diz respeito a investimentos tecnológicos se 

comparado a investimentos na formação de docentes para o uso de 

tecnologias. 

A fim de que os docentes utilizem as TDIC, de modo que tais aparatos 

sejam aproveitados de um modo pleno, é essencial que os docentes e gestores 

mudem seu pensamento no que diz respeito ao uso da tecnologia em sala de 

aula. De acordo com Ferreira e Mota (2014) a sala de aula tradicional faz do 

professor um ator, que ocupa o protagonismo, e os alunos formam sua plateia, 

pois todos os olhares estão voltados para o professor, o que faz dos alunos 

somente coadjuvantes que registram e intervém com uma pequena atuação 

oral (MATTE, 2009 apud FERREIRA; MOTA, 2014).  

Com as TDIC muita coisa mudou, de acordo com Sihler (2011), o 

aprendizado, que antes era adquirido apenas em sala de aula, com o professor 

ocupando o papel central no ensino, com o advento da internet passa agora a 

ocorrer em frente ao computador e/ou celular, partindo da observação e 

interação direta com o equipamento tecnológico. De acordo com Carvalho 

(2009), com a presença das tecnologias o professor se vê diante de outras 

possibilidades de ensino, podendo modificar aulas repetitivas e concentrar-se 

em aspectos mais relevantes da aprendizagem, mas para isso, torna-se 

necessário que o professor desenvolva habilidades tecnológicas, e outras 

concepções pedagógicas para o uso dos novos recursos tecnológicos sejam 

formadas, ou seja, essa prática poderia promover mudanças no currículo nos 

seus diversos campos dentro do sistema educacional, de modo que a 

educação se torne mais estimuladora. 
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Para Carvalho (2009), não basta que a escola adquira recursos 

tecnológicos e materiais pedagógicos modernos, e que os professores sejam 

treinados para o uso desses recursos. De acordo com Paiva (2001) a figura do 

professor nas comunidades virtuais de aprendizagem não é mais vista como o 

centro do processo de aprendizagem estabelecendo assim uma construção 

social da aprendizagem por meio de práticas colaborativas entre os alunos, 

pois muitas vezes as dúvidas são respondidas também pelos colegas, 

deixando de ser responsabilidade exclusiva do professor. Para Ponte (1992) 

[...] no que respeita às Novas Tecnologias, em vez de se pretender 
que estes adoptem um conjunto pré-definido de orientações e 
metodologias de trabalho, deverá antes visar-se o seu crescimento 
profissional. Interessa que o professor se torne num profissional 
capaz de colaborar de forma efetiva com os outros, seja capaz de 
formular e resolver problemas pedagógicos, e de procurar os 
recursos necessários à sua atividade. Nesta perspectiva, poderemos 
vê-los apropriando-se de novas ideias e instrumentos de trabalho, 
dominando-os progressivamente, e ficando assim com mais amplas e 
mais profundas possibilidades de ação e reflexão. 

 

Essa relação do homem com o saber, com a produção do conhecimento 

e com as tecnologias, está redimensionando profundamente os objetivos da 

educação. E uma das possibilidades para facilitar a aquisição de 

conhecimentos, na escola, é a utilização da Internet, uma fonte de informação 

ou recurso que ajuda o aluno a resolver problemas para ele significativos 

(OLIVEIRA; REGO; VILLARDI, 2007). A internet é o recurso que mais facilita 

os alunos se sentirem motivados pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa 

e novidades que ela oferece por meio de jogos e filmes educativos, blogs, 

enciclopédias virtuais, interação nas redes sociais, enfim, inúmeras 

possibilidades que auxiliam no cotidiano dos professores e alunos. Para esses 

autores “há abundância de materiais apropriados para aprender, o que amplia, 

inclusive, as chances de êxito na autoaprendizagem” (FERREIRA; MOTA, 

2014, p. 192). 

A Internet e seus muitos recursos contribuem para a formação de uma 

inteligência coletiva, como definida por Lévy (1998, p. 28), “uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 

real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Sendo assim, 

utilizar-se das TDIC pode contribuir para uma melhor interação e coletivização 

dos indivíduos. 
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De acordo com Kenski (2005) com as TDIC muitas mudanças positivas 

ocorreram no ambiente escolar. Independentemente de sua utilização ser em 

sala de aula ou não, os produtos midiáticos são acessados durante todo o dia 

nos mais diversos campos escolares. Para Thomaz e Nunes (2010, p. 01) o 

desenvolvimento das TDIC “tem influenciado as mais diversas áreas do 

conhecimento, revolucionando a forma do ser humano se comunicar com o 

mundo e com ele mesmo”. 

Considerando esses pressupostos, urge a necessidade de promover 

reflexões acerca da formação continuada dos professores no sentido de se 

configurar como uma oportunidade de construir saberes, uma formação que 

venha contribuir com a formação inicial. Francez, Oliveira e Tezani (2015) 

descrevem que a formação continuada é importante no momento presente da 

prática do docente que necessita relacionar os conhecimentos adquiridos na 

formação à prática pedagógica. Assim sendo, quando o docente não recebe 

uma formação adequada sobre como utilizar a tecnologia em sala de aula, não 

há naturalmente bons resultados nessa utilização. Essa formação deve visar o 

atendimento dos anseios dos professores em relação ao uso das tecnologias. 

As TDIC abarcam as inovações pedagógicas, desde a educação básica 

até o ensino superior. Dessa forma, é necessário, que o professor veja a 

tecnologia como aliada, aproveitando-se de seus benefícios no processo de 

ensino e de aprendizagem. Como o surgimento das TDIC propiciaram-se 

diferentes formas de se comunicar, as redes sociais, por exemplo, modificaram 

o modo de interação das pessoas e, consequentemente, as relações entre os 

indivíduos, dando origem a diversificadas maneiras de se pensar o processo 

educativo. 

O professor deve participar dos desafios pedagógicos que emergem no 

ambiente educacional, isto é, o profissional da educação deve obter 

conhecimentos e habilidades, de forma que ele esteja preparado para atuar 

como um adepto das atuais ferramentas tecnológicas disponíveis, 

considerando, principalmente, que hoje em qualquer lugar o professor está 

diante de um aluno constantemente conectado (FRANCEZ; OLIVEIRA; 

TEZANI, 2015). 

Nesse contexto, o uso das tecnologias tem exigido uma nova postura 

dos educadores. Para Moura e Brandão (2013, p. 02), “o ensino hoje requer 
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mudança no papel do profissional de educação que possa estimular o aluno a 

buscar e selecionar as fontes de informação voltadas ao ensino e à pesquisa, 

estudando-as e recriando-as”, visto que o uso das TIC precisa ser visto pelos 

professores, como um aliado para a promoção do aprendizado, e não como um 

empecilho, pois compete ao professor além do planejamento de suas aulas 

com a determinação do conteúdo e metodologias de ensino, a avaliação da 

aprendizagem do aluno. 

Esta avaliação no ensino básico é descrita por Sousa (2013, p. 18) como 

aquela em que o objetivo exclusivo não é de apenas “verificar o rendimento da 

criança, mas acompanhar o seu desenvolvimento em todos os aspectos: 

cognitivo, afetivo, psicomotor e social”. Nessa avaliação, o acompanhamento 

pode ser efetuado com o uso da observação diária e os registros de cada 

criança, pois assim é possível que o professor examine as dificuldades, os 

avanços e as conquistas. Desse modo, pode-se conjecturar que essa 

observação e direcionamento dados pelo professor na sala de aula, quando da 

utilização das TDIC, seja para o aluno um meio mais eficaz de chegar ao 

aprendizado.  

Araújo e Yoshida (2010) descrevem que diante das tecnologias, da 

globalização, da transição de produtos e o do próprio educador há a 

necessidade de propostas pedagógicas que reformulem o sistema educacional 

atual, e que um dos maiores desafios na formação dos professores seja acabar 

com a ideia de um modelo único de ensino. Ainda para estas autoras, é 

imprescindível que a escola acompanhe todas as transformações que vem 

ocorrendo no ensino. Ao educador, é necessário que esteja atento e aberto 

para as mudanças que lhe estão sendo exigidas, pois essas são fundamentais 

para o fortalecimento da profissão e para a sua própria sobrevivência, 

enquanto educador (ARAÚJO; YOSHIDA, 2010). 

Para Kenski (2005), a interação entre professores, alunos, pessoas, 

objetos e informações envolvidos no processo de ensino, redefine toda a 

dinâmica da sala de aula, pois muitos são os desafios que os professores vêm 

enfrentando, e dentre eles, há a necessidade de saber interagir com os alunos 

que já possuem um conhecimento ampliado das tecnologias. Conforme aponta 

Silva (2013), o professor necessita de uma combinação dos diferentes tipos de 

conhecimento, para reformular sua prática e não se restringir apenas à sua 
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disciplina, utilizando-se da interdisciplinaridade e dos recursos digitais na 

direção de aprimorar e qualificar sua atuação docente,  

Sendo assim, é necessário avaliar, a realidade sociocultural dos alunos, 

as características dos currículos de cada disciplina e, acima de tudo, as 

competências apropriadas frente à formação de cada docente. Nesse sentido, 

a revolução tecnológica que está ocorrendo deve ser analisada em todas as 

suas implicações que serão apontadas e analisadas neste trabalho na tentativa 

de aproximar os campos da tecnologia e da educação na prática escolar. Em 

outras palavras, acredita-se que a inserção das tecnologias no contexto escolar 

possui, sim, grande potencial no fomento qualitativo frente ao processo de 

ensino e de aprendizagem, porém, deve-se levar em consideração a recepção 

e os usos dessas tecnologias.  

O capítulo seguinte abordará a metodologia utilizada para a pesquisa, 

que consta na descrição dos procedimentos, local, participantes, coleta de 

dados e estratégia adotada para a análise dos resultados. 
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3 METODOLOGIA 

 

 O foco da presente pesquisa é além do uso das TDIC na prática 

pedagógica dos professores, analisar as concepções dos professores nesses 

processos. O estudo tem cunho qualitativo e exploratório. A pesquisa 

qualitativa possibilita entender um fenômeno específico em maior profundidade, 

trabalhando com descrições, comparações e interpretações.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), é por meio da pesquisa qualitativa que 

o pesquisador pode se apropriar de compreensões sobre as atitudes e reações 

dos participantes. O estudo exploratório visa familiarizar o pesquisador com o 

assunto investigado e pouco explorado (GIL, 2008). 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA E PARTICIPANTES 

 

Para a realização deste projeto optou-se por pesquisar em uma escola 

localizada em uma cidade do sul de Minas Gerais tendo como foco as séries 

iniciais do ensino fundamental I. Foi feito o contato com a Secretaria Municipal 

de Educação que aceitou prontamente a realização desta pesquisa com os 

professores dos anos iniciais desse nível de ensino. Participaram deste estudo 

22 (vinte e dois) professores das cinco séries iniciais do Ensino Fundamental 

de uma cidade do sul de Minas Gerais.  

Após a exposição dos objetivos e da metodologia que seria utilizada para 

a coleta de dados, foi feita uma visita ao laboratório de informática dessa 

escola nos quais seriam realizados os minicursos. Foi feita ainda a 

apresentação dos software educativos que seriam utilizados para 

providenciarem a instalação nos computadores. 

3.2 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

O trabalho de campo foi realizado em três fases. Na primeira fase, foram 

apresentados aos professores participantes os objetivos da investigação e 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os mesmos 

responderam a dois questionários: “Perfil dos Professores” (Apêndice A) que 
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objetivou coletar dados referentes ao perfil dos professores participantes do 

estudo como: a formação acadêmica, a formação para o uso das tecnologias 

digitais no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos curriculares; e 

“Concepções dos professores sobre o uso das TDIC” (Apêndice B) que buscou 

conhecer as concepções dos pesquisados acerca do uso TDIC na prática 

pedagógica. 

Esses questionários foram feitos no Google forms, uma plataforma que 

possibilita aos usuários, realizar pesquisas por meio de questionários, na forma 

estruturados e semiestruturados. No caso deste estudo optou-se pelo 

questionário semiestruturado, com questões apresentando alternativas de 

resposta e questões abertas. Para Gil (2008), o questionário auxilia o 

pesquisador a buscar resposta a diversos aspectos da realidade. Desse modo, 

durante a formulação das questões é importante que o pesquisador observe os 

seguintes aspectos: a) perguntas formuladas de maneira clara, concreta e 

precisa; b) deve-se levar em consideração o sistema de preferência do 

interrogado, bem como o seu nível de informação; c) a pergunta deve 

possibilitar uma única interpretação; d) a pergunta não deve sugerir respostas; 

e) as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez. 

O questionário “Concepções dos professores sobre o uso das TDIC” 

(Apêndice B) contém as cinco (5) questões: 1) Apresente as concepções sobre 

a relevância das TDIC em cursos de formação continuada de professores; 2) 

Apresente sua opinião sobre a afirmativa: “os ambientes informatizados são 

ferramentas de grande potencial e nesses ambientes, as ações, reflexões e 

abstrações dos aprendizes, se tornam intensas” (GRAVINA; SANTARROZA, 

1998, p.21); 3) Você concorda com a afirmativa: “O uso das tecnologias no 

processo de ensino nas series iniciais do Fundamental pode propiciar ao aluno 

uma aprendizagem mais significativa”. Por favor, comente sua resposta; 4) O 

uso das tecnologias faz a diferença no desenvolvimento das atividades com os 

alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental? Comente; 5) Apresente 

suas expectativas com relação a sua prática pedagógica com o uso das TDIC 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

A segunda fase do estudo foi dividida em duas etapas. A primeira 

consistiu em apresentar e detalhar a função dos software gratuitos utilizados na 

investigação, quais sejam: “Fazenda Rived”, “Viagem Espacial alfabetização” 
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presentes na internet para jogar online e ou fazer download e o “GCompris” 

para download. Os mesmos foram apresentados aos professores participantes 

no Laboratório de Informática da referida Rede Municipal de Ensino. Num 

segundo momento dessa segunda fase, foram realizadas no Laboratório de 

Informática, quatro (4) oficinas com uso de cada um dos software apresentados 

anteriormente. Cada oficina teve duração de no máximo duas horas-aula. 

Nessas oficinas foram propostas atividades aos professores participantes, com 

uso dos referidos software, de modo que pudessem interagir e refletir sobre as 

especificidades e eficiência de cada um, no trabalho com as crianças das 

séries iniciais do Ensino Fundamental I. Cabe salientar que os professores 

participantes desta pesquisa responderam depois dos minicursos, três 

questões referentes a cada um dos software utilizados para que descrevessem 

suas impressões acerca da relevância dessas ferramentas para os professores 

e alunos e quais as habilidades e competências que podem desenvolver nos 

usuários.  

 Na terceira e última fase, os professores novamente responderam o 

questionário (Apêndice B) “Concepções dos professores sobre o uso das TDIC” 

para efeito comparativo com os dados obtidos nesse mesmo questionário antes 

dos minicursos.  

 

3.3 O SOFTWARE EDUCATIVO E OS MINICURSOS 

 

Nos minicursos com as professoras participantes deste estudo, como já 

mencionado, foram explorados os software educativos: Fazenda Rived, Viagem 

Espacial Alfabetização e o Gcompris. Tais dispositivos foram escolhidos pela 

facilidade e gratuidade de acesso e pela didática que apresentam em suas 

diversas atividades, o que pode facilitar as aulas e servir como apoio 

pedagógico ao professor. 

 

3.3.1 Fazenda Rived 

O software Fazenda Rived é um programa gratuito do Ministério da 

Educação, situado no site do Banco Internacional de Objetos Educacionais que 

funciona por meio do Linux e Windows no endereço 
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http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15134 (na versão offline, 

que requer instalação do programa) ou no endereço eletrônico 

<http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/fazenda/mat1_ativ1.swf> (na 

versão online, que requer o uso da internet).  

Em sua ficha de apresentação técnica, descrito pelo ME (2009) (ver 

quadro 01), o software é apontado como um recurso de animação e 

simulação e tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento e a aplicação 

prática dos conceitos de ordenação numérica, contagem, agrupamento e 

quantificação. Pode auxiliar na educação infantil, pois permite à criança 

relacionar a matemática estudada e a natureza. Pode ser utilizado nas 

disciplinas de Português, Ciências, Geografia, e principalmente, em 

Matemática. A figura 05 mostra a página inicial do Fazenda Rived. 

 
Figura 5: Página inicial do Fazenda RIVED 

Fonte: GUIA DO PROFESSOR. Fazenda RIVED. (2009, p.5). 

 

Ao clicar nessa tela inicial se tem acesso à segunda tela (Figura 06) na 

qual estão os sete ambientes da fazenda, oferecendo cada um uma atividade 

diferenciada. Não tem uma sequência para a realização das atividades pois os 

objetivos de cada atividade são específicos. Entretanto é relevante que os 

alunos realizem todas as atividades oferecidas por esse dispositivo. 

Observa-se que o Fazenda Rived é um objeto de aprendizagem que tem 

como cenário uma fazenda. Tem um curral em que a criança deve comparar a 

quantidade de vacas que entraram e o número de vacas que saíram desse 

ambiente e no final informar se alguma delas ainda permanece no curral. Em 

um pomar estão quatro árvores dispostas enfileiradas e quatro escadas com 



50 

 

 

distintas alturas para que a criança relacione as escadas com as árvores pela 

respectiva altura. 

 

 
Figura 6: Ambientes do Fazenda RIVED. 

Fonte: GUIA DO PROFESSOR - Fazenda RIVED. (2009, p.5). 

 

Em um cercado coletivo, estão diversos animais, a criança tem que 

contar a quantidade de animais que fogem desse cercado e em um cercado 

individual precisa organizar e comparar a quantidade de animais. Na casa da 

fazenda, uma atividade com cinco cestas com frutas distintas solicita a 

ordenação numérica. No cercado com palhas são propostas atividades de 

correspondência de mãe e seu respectivo filhote e no galinheiro a 

organização e agrupamento de pintinhos que se escondem no ambiente. 

 

3.3.2 Viagem Espacial Alfabetização 

 

 O Viagem Espacial Alfabetização é um software voltado mais para a 

língua portuguesa, e assim como a Fazenda Rived utiliza o Linus e Windows 

para seu funcionamento, sendo também gratuito. É um programa construído 

pela Universidade Estadual de São Paulo – UNESP, em parceria com o 

Ministério da Educação. 

Destinado ao Ensino Fundamental Inicial, na alfabetização, esse 

software pode ser instalado no computador ou acessado com o uso da internet. 
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Trata-se de uma animação /simulação que propicia atividades de codificação e 

decodificação do código escrito, de nível pré-silábico, silábico e alfabético. 

O Viagem Espacial Alfabetização possui personagens que interagem 

com o usuário em relação aos caminhos que deverá seguir em sua viagem 

(Figura 07). 

Esses personagens narram sobre as atividades/desafios, inicialmente 

como se preparar para a viagem e depois como acessar três “planetas”, um de 

cada vez 

 

Figura 7: Tela inicial Viagem Espacial Alfabetização 

 Fonte: GUIA DO PROFESSOR - Viagem Espacial Alfabetização (2009, p.5). 

 

Passada a fase inicial em que ele monta sua mala, aparece a tela onde 

estão os três mundos. Entretanto o aluno apenas poderá acessar o mundo de 

nível inicial, que tem atividades de nível pré-silábico. 

Feitas todas as atividades desse primeiro mundo o aluno poderá entrar 

no segundo mundo que tem atividades de nível silábico. Feitas todas as 

atividades desse segundo mundo poderá passar ao terceiro com atividades de 

nível alfabético. Dentro de cada um desses mundos, existem diferentes 

ambientes com atividades distintas.  

Os comandos desse Objeto de aprendizagem são todos narrados, 

havendo ainda a versão escrita em balões de fala do personagem. Existe 

também em cada tela de atividade o botão de ajuda em caso de dúvidas 

acerca da atividade. 
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3.3.3 O software “Gcompris” 

 

O software “Gcompris” pode ser utilizado para a educação infanto-

juvenil, 02 a 10 anos, funciona com o Linux e Windows e também é gratuito. 

Segundo Melo (2012) o GCompris acompanha o pacote educacional do Linux 

Educacional, onde estão disponíveis 136 atividades, já na versão do sistema 

operacional Windows, apenas 77 estão disponíveis, as restantes encontram-se 

bloqueadas. 

 O Gcompris age como um incentivador e estimulador do 

desenvolvimento do pensamento lógico da criança. Apresenta uma interface 

prática e amigável, divertida e colorida o que favorece um aprendizado 

dinâmico e prazeroso. Melo (2012) explica que para ocorrer relação entre os 

jogos oferecidos por esse software e os conteúdos ensinados em sala de aula, 

conforme os objetivos da disciplina, há a necessidade de intervenção do 

professor. 

De acordo com Junior e Fernandes (2013), esse software possui um 

conjunto de aplicativos contendo diversas atividades, como: o funcionamento 

do computador, a utilização do mouse e do teclado, conhecimentos gerais, 

leitura, escrita, idiomas estrangeiros, álgebra, bem como outras atividades, 

como jogos de memória e lógica, experimentos científicos, etc. A figura 08 

mostra a tela inicial do GCompris. 

 

 

Figura 8: Tela inicial do GCompris 

Fonte: Página GCompris 
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Ao clicar em qualquer um dos ícones animais constantes no topo dessa 

tela inicial do GCompris, são abertas as atividades nele contidas. Esses ícones 

são: Gato, Pinguim, Porco, Dinossauro, Ovelha, Urso Panda, Vaca e Sapo. 

Cada ícone traz um conjunto de diferenciadas atividades que intentam auxiliar 

no desenvolvimento cognitivo do aluno. Nessa tela, clicando no ícone Vaca, por 

exemplo, abrem todas as atividades mostradas na figura 09.  

 

 

Figura 9: Imagem da tela do GCompris referente à alfabetização. 

Fonte: Página GCompris 
 

No GCompris as atividades possuem níveis diferenciados de 

dificuldades. Todas as atividades estão narradas em áudio. Em cada atividade 

há instruções de como realizá-la e também um personagem nomeado TUX (um 

pinguim) que dá instruções e ainda aparecem outros animais para dar ao aluno 

o feedback quando acerta ou erra a atividade. 

3.4 ESTRATÉGIA DE ANÁLISES DOS DADOS 

 

Para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto de pesquisa, 

foram realizados 5 encontros com as professoras participantes. 

No primeiro dia foi marcado com as professoras uma reunião para 

apresentação do projeto. Devido às professoras terem módulos e atividades 
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em outras escolas, nesse primeiro dia compareceram 22 professores, que após 

apresentação do projeto de pesquisa, fizeram os preenchimentos dos 

formulários TCLE e responderam a dois questionários: “Perfil dos Professores” 

(Apêndice A) e “Concepções dos professores sobre o uso das TDIC” (Apêndice 

B). Era previsto o preenchimento do mesmo via google forms, mas nesse dia a 

internet não funcionou na unidade e aos professores participantes foi entregue 

material impresso contendo o TCLE e os Questionários. E foi esse número de 

professoras que ficou até o fim desta pesquisa.  

No segundo dia aos professores foram apresentados sites e as 

ferramentas que utilizariam nas atividades dos minicursos. Foi disponibilizado 

pela Secretaria de Educação da referida rede municipal de ensino, apostilas 

impressas referentes aos software Viagem Espacial Alfabetização e Fazenda 

Rived, de forma pudessem conhecer mais sobre essas ferramentas. Do 

Gcompris não foi apresentada apostila, mas foi-lhes fornecido o link para 

conhecimento das ferramentas disponíveis nesse software. 

No terceiro e quarto as professoras participaram dos minicursos Fazenda 

Rived e Viagem Espacial Alfabetização. Foram realizadas atividades que 

podem ser desenvolvidas por elas em sala de aula com seus alunos nas séries 

iniciais de escolaridade. As professoras tiveram maior dificuldade no Viagem 

Espacial, em relação aos demais software, por ser dividido em módulos e para 

prosseguir, é necessário passar pela fase anterior. No dia do Minicurso 

GCompris, no quinto dia, foi necessária a atualização da internet, o que gerou 

um pequeno atraso nas atividades. Outra ocorrência foi que a participação das 

professoras foi menor, pois neste dia, algumas tinham compromisso com 

outras escolas.  

Vale ressaltar que um empecilho encontrado pelas participantes em cada 

etapa da pesquisa com uso das TDIC, foi a infraestrutura da referida escola. A 

mesma possui laboratório do PROINFO, entretanto, o uso em rede das 

ferramentas fica prejudicado, uma vez que faltaram computadores para todas 

as participantes e uma rede de internet de qualidade. Como o laboratório 

possui uma CPA interligada a três monitores, o que sobrecarrega o 

processamento das máquinas, foi necessário agrupar as professoras em 

duplas. Outro problema encontrado foi que a escola toda utiliza 1 (um) mega de 

internet para laboratório e demais atividades da escola, deixando o acesso 
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durante os minicursos muito lento, principalmente para o uso do GCompris que 

é um software que necessita da internet para seu uso.  

Dada tais circunstâncias, foi apresentado à direção da escola sugestões 

para aquisição de novas máquinas, caixa de som ou fones - pois muitas 

atividades presentes nos software possuem som, além das imagens - e ainda, 

melhoria na qualidade da internet para que, os alunos possam desenvolver as 

atividades com mais qualidade e o professor possa conduzir as aulas com mais 

suporte tecnológico. 

São aspectos que mostraram às participantes que o uso de TDIC em 

suas aulas tem grandes desafios e por vezes inconvenientes, entretanto, a aula 

tem que acontecer com ou sem as tecnologias já que a rotina escolar não pode 

parar. Desse modo, ao preparar uma aula para usar TDIC em seu 

desenvolvimento o professor deve ter sempre outra estratégia caso isso ocorra.  
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4 OS PROFESSORES E OS SOFTWARE UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

 

Durante os minicursos foram muitas as considerações feitas pelos 

professores em relação aos software utilizados e as habilidades e 

competências que podem ser ofertadas aos alunos que os utilizam. Assim, no 

final de cada minicurso, foi aplicado um questionário referente a cada software 

utilizado para que registrassem essas impressões, o que pode auxiliar 

professores e pesquisadores que optem por utilizar esses mesmos recursos 

em aulas ou em outras pesquisas.  

A seguir será apresentado o perfil dos participantes e posteriormente, 

descritas as impressões acerca do uso dos software e as habilidades e 

competências que esperam que sejam desenvolvidas com os alunos em sala 

de aula 

 

4.1 PERFIL DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DESTE ESTUDO 

 

Os vinte e dois professores participantes desta pesquisa são do sexo 

feminino. Entretanto, havia um participante do sexo masculino no corpo 

docente, porém não pode participar da pesquisa por incompatibilidade de 

horário não podendo frequentar os minicursos.  

Em relação ao tempo de serviço, uma participante foi recentemente 

contratada, enquanto as demais estão de 3 a 24 anos como docentes nessa 

escola, sendo que a maioria já foi efetivada na docência nessa escola a mais 

de 18 anos e apenas cinco professoras participantes deste estudo são 

contratadas. Com relação à carga horária semanal de trabalho dessas 

docentes, houve a predominância de 24 horas semanais, como mostra o 

gráfico 1.  
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Figura 10: Gráfico 1- Atuação dos professores na escola. 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Em relação ao primeiro curso superior, 68% fizeram licenciatura, 9% 

realizaram bacharelado e 23% não responderam. 50% delas possuem um 

segundo curso superior em Licenciatura e 50% não responderam ou não 

possuem (Gráfico 02). Com relação à pós-graduação 60% das professoras 

pesquisadas já realizaram um curso de pós-graduação, 27% não realizaram e 

13% não responderam.  

 

 

Figura 11: Gráfico 2- Primeiro Curso Superior das Professoras. 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

No que se refere à utilização de recursos tecnológicos, entre as 22 

professoras participantes da pesquisa, a maioria possui acesso às tecnologias.  

95,46% participantes disseram possuir computador em casa; 86,36% disseram 

preparar suas aulas com a utilização do computador; 95,46% possuem acesso 
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à internet e 100% utilizam a internet como um recurso para preparar suas 

aulas.  

No que diz respeito ao uso de TDIC na formação e atuação do 

profissional no cotidiano escolar, quando questionadas sobre terem tido algum 

componente curricular no decorrer de seu (s) curso (s) superior (es) e/ou na 

pós-graduação que as preparasse para uso de tecnologias digitais na prática 

docente, 13,63% das professoras participantes não responderam; 54,54% 

delas responderam que não tiveram essa preparação e 31,81% disseram que 

sim. Quando questionadas se na formação acadêmica houve alguma disciplina 

específica que dizia como utilizar a informática na educação, 68,18% 

professoras participantes disseram que não; 13,63% não responderam e 

18,18% responderam que sim, que tiveram disciplinas em que foi abordado 

como utilizar a informática. 

No que se refere à participação em cursos de formação continuada que 

as preparasse para uso das TDIC na prática docente, as professoras 

pesquisadas responderam predominantemente “não” e apenas 9,09% 

professoras disseram que participaram desse tipo de curso. 

No questionamento feito sobre se na escola em que atuam existem 

recursos tecnológicos que podem contribuir com as demandas de suas 

disciplinas, apenas 4,54% respondeu que não, 9,09% não responderam e 

86,36% disseram que sim, que possuem recursos tecnológicos em seu 

ambiente de trabalho. Em relação aos recursos tecnológicos que as 

professoras participantes utilizam em sala de aula, foram assinalados 

predominantemente o computador, internet, data show, celular, software 

educativos, tablet e lousa.  

No que tange ao uso de tecnologias na escola em que atuam se existem 

software educativos instalados nos computadores do laboratório de informática 

que podem ser utilizados na disciplina que lecionam 18,18% participantes 

responderam que a escola não possui software educativos instalados em seus 

computadores; 72,72% responderam que a escola possui e 9,09% não 

responderam. 

Já sobre a frequência de utilização do laboratório de informática em suas 

aulas, 13,63% professoras não responderam; 45,45% responderam que nunca 
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utilizaram; 22,72% responderam que utilizam sempre e 18,18% que utilizam 

esporadicamente, conforme gráfico 3. 

 

 
Figura 12: Gráfico 3: Uso do Laboratório de Informática nas Aulas 

 Fonte: Resultados da Pesquisa  
 
 

Observa-se que a maioria “não respondeu” ou respondeu que “nunca 

utilizou” as TDIC em suas aulas. Ao que parece, as que utilizaram em sala de 

aula, foram aquelas que já participaram do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa – PNAIC, programa assumido pelo governo federal em parceria 

com os governos estaduais e municipais, que busca assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do 

ensino fundamental. Esse programa estimula a utilização dos materiais 

didáticos como jogos e software de apoio à alfabetização, o que pode ter 

influenciado algumas das participantes a utilizarem com maior frequência a 

tecnologia a favor de suas aulas. 

Ainda nesse questionário foi solicitado que as professoras participantes 

dessem exemplos de atividades, subsidiadas pelo uso das TDIC, que realizam 

com seus alunos. Das vinte e duas professoras participantes, 50% não 

responderam e 50% apresentaram as seguintes respostas: 

 “Na sala do ProInfo utilizo jogos educativos, raciocínio lógico, quebra cabeça” 
(P02); 

“Jogos educativos com uso do Data show, documentários com uso do Data 
show” (P03); 

 “As crianças têm aula de informática com professor específico” (P03); 

“Utilizo vários sites educativos” (P04); 



60 

 

 

“Jogos, pesquisa, vídeos educativos e slides” (P06); 

“Juntamente com a professora do laboratório de informática, reforçamos o que 
é estudado em sala de aula” (P07); 

“As aulas são realizadas pela professora do ProInfo” (P09); 

“Com o Data show: histórias e músicas. Som aulas e música e esquema 
corporal” (P09); 

“Pesquisa sobre animais. Jogos de alfabetização (sala do ProInfo)” (P11); 

“Pesquisas nas diversas disciplinas escolares e vídeos educativos’ (P15); 

‘Jogos, pesquisas, vídeos educativos, slides’ (P19); 

“Pesquisas relacionadas à disciplina; Educação Física” (P21). 

  

Observa-se que elas utilizam as TDIC em suas aulas para diversos fins 

como pesquisa, como entretenimento para o desenvolvimento integral do 

aluno; no âmbito do programa Proinfo os jogos educativos, raciocínio lógico, 

quebra cabeça; pela professora do laboratório de informática; sites educativos 

para pesquisa; jogos e documentários por meio do data show. O que se nota é 

que a responsabilidade de utilização do laboratório ainda está relegada ao 

professor do laboratório de informática e ao professor do ProInfo, o que poderia 

ser modificado, visto que com a capacitação todas essas professoras podem 

utilizar esses ambientes e recursos disponíveis na escola.  

Em relação aos motivos que têm para a utilização ou a não das TDIC em 

sua prática pedagógica, 27,27% professoras participantes deste estudo não 

responderam e 72,72% apresentaram as seguintes respostas: 

“O motivo principal quanto ao uso das TDIC é inovação das aulas, pois as 
crianças se interessam mais pelos conteúdos passados pelos meios 
eletrônicos, principalmente aqueles que não têm acesso” (P03); 

“Um bom plano de aula para aplicação de atividades, uma boa interação com 
os professores regentes um acompanhamento, uma análise dos resultados 
diferentes as aplicações, administração do tempo antes e pós-aula, para 
preparar a sala” (P04); 

“Utilizo para melhorar o ensino e sanar a dificuldades apresentadas pelos 
alunos” (P02); 

“Resgatar alunos desmotivados” (P12); 

“Dinamismo, motivação, criatividade” (P06); 

“Para ilustrar e tornar as aulas atraentes e dinâmicas” (P07); 

“Tornar as aulas atraentes para os alunos. Aulas mais de acordo com esta 
geração” (P09); 
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“Eu acredito que a tecnologia em especial computador, aparelho de som, 
Pendrive, data show, contribuem para que a aula se torne mais dinâmica, 
interessante e atrativa” (P15); 

“Auxilia no entendimento do assunto; fácil entendimento com vídeos e imagens 
dos esportes e jogos” (P21). 

 

São afirmativas que transparecem os anseios e interesses que essas 

professoras possuem em relação ao uso das TDIC com seus alunos no sentido 

de pode transformar a realidade da sala de aula. Entretanto existem aquelas 

que relegam essa responsabilidade da utilização das TDIC somente às 

professoras da sala de informática, como se os conhecimentos tecnológicos 

não pudessem ter uma interseção com os conhecimentos de conteúdo e 

pedagógico que são de seu domínio. Outras ainda disseram que o não preparo 

para esses usos, a falta de formação faz com que se sintam inseguras.  

“Meus alunos já possuem um horário no laboratório de informática com 
professor especifico que comenta os conteúdos dados na sala com atividades 
indicas e interativas no laboratório” (P10); 

“Os motivos que tenho para utilização é que servirá como suporte pedagógico 
de uma maneira lúdica e quanto a não utilização é o medo de conduzir de 
maneira errada e cair na mesmice” (P11); 

“Utilização: atualidade dos alunos inovação no ensino. Não utilizo, não há uma 
formação para este fim, falta de preparo adequado” (P13); 

“Os motivos para utilizar são muitos, mas destaco aqui: o aumento do interesse 
pelas aulas e aprendizagem satisfatória” (P20); 

“Adquirir a prática de utilizar estes meios tecnológicos que só nos ajudam a 
preparar as aulas” (P22). 

 

E por fim, foram também elencadas pelas participantes, as dificuldades 

na realização de atividades com uso das TDIC com seus alunos. Das vinte e 

duas professoras participantes, 31,81% não responderam e 68,18% 

apresentaram em suas respostas seus anseios e por vezes até desabafo, 

como a P07, por exemplo, que disse: “Somente meus alunos e eu não temos 

um horário disponível. Somente com a professora do laboratório, pois todas as 

turmas utilizam o laboratório”.  

Outra docente referiu às dificuldades que seus alunos apresentam em 

relação ao uso das TDIC, embora considere construtivo esse tipo de aula “Eles 

apresentam algumas dificuldades nas realizações de alguma atividade, mas é 



62 

 

 

uma aula prazerosa onde todos aprendem de forma lúdica e educativa” (P02) e 

P11 que evidencia que não há compreensão para utilizar as TDIC “Falta de 

compreensão para utilizar a ferramenta”; e P12 que refere que para ensinar 

com tecnologias é preciso o “Conhecimento da tecnologia”, como também 

colocado por P13 que afirmou “Prática da tecnologia, ensino preso no 

tradicional, capacitação de docente mobilização, medo da ferramenta” 

evidenciando reconhecer a necessidade de capacitação para superar o medo 

dessas ferramentas. 

Outras ainda referiram à infraestrutura da escola, como P18 que 

mencionou haver “Falta de espaço adequado para vídeos e imagens”; P21 que 

aponta ter “Poucos computadores disponíveis para as aulas”; P03 abaliza 

outros problemas enfrentados como “Pouco data show na escola, insegurança 

para utilização de celulares, a maioria das crianças possuem um tablet, por 

exemplo, para levar na escola, pouco acesso dos regentes ao laboratório de 

informática”; P04 vai mais longe e delineia que além da infraestrutura é preciso 

haver mais interação entre as professoras de sala de aula e as do laboratório 

de informática: “Falta de retro-projetor, TV para ministrar a aula, falta de 

manutenção, falta de equipamentos tipo: estabilizadores, mouse e tomadas, ter 

mais interação com os professores regentes”; 

Pode-se trazer ainda as respostas das professoras que atribuem essa 

função de utilizar as TDIC aos professores do ProInfo e professores da sala de 

informática “Com os meus alunos é difícil às vezes porque eles já têm um 

momento semanal na sala de Proinfo e somos cobrados em relação ao uso do 

livro didático e caderno” (P20); “Como é o professor do Proinfo que realiza as 

aulas no laboratório não temos horários com os computadores” (P09);“A 

utilização de computadores em atividades extraclasse, atividade desenvolvida 

por um especialista em informática, cuja função é desenvolver atividades 

escolares” (P16). 

A seguir serão apresentadas as impressões das professoras 

participantes dos minicursos sobre os software educativos utilizados. 

Impressões essas que podem auxiliar os professores em suas aulas e os 

pesquisadores que queiram explorar esses software em suas investigações. 
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4.2 AS IMPRESSÕES DOS PROFESSORES DOS SOFTWARE UTILIZADOS 

 

Conforme já referido anteriormente, além do Questionário (Apêndice B) 

que se refere às concepções dos professores participantes sobre o uso das 

TDIC em suas aulas, que os pesquisados responderam antes e depois dos 

minicursos, ainda lhes foram apresentadas três questões referentes a cada um 

dos software utilizados nos minicursos. Foi-lhes solicitado que descrevessem 

suas impressões acerca da relevância desses software para os professores e 

alunos e das habilidades e competências que podem desenvolver nos 

usuários.  

Nas oficinas, no âmbito do Minicurso “Viagem Espacial Alfabetização”, 

as questões feitas aos participantes, por escrito, foram: “Qual a relevância 

desse jogo para o professor em uma aula de Português?”, “Qual a relevância 

desse jogo para o aluno em uma aula de Português?” e “Quais as habilidades e 

competências que esse jogo desenvolve na criança?”.  

Em relação ao software “Fazenda Rived” foram feitas as seguintes 

questões: “Qual a relevância desse jogo para o professor em uma aula de 

matemática?”, “Qual a relevância desse jogo para o aluno em uma aula de 

matemática?”  Entretanto, pediu-se também que fossem dadas suas 

impressões sobre as habilidades e competências que esse jogo desenvolve na 

criança, em cada uma das sete atividades que oferece.  

No que se refere ao software Gcompris foi feito o mesmo 

questionamento, contudo solicitou-lhes que apontassem as habilidades e 

competências que esse jogo desenvolve na criança em cada uma de quatro 

atividades desse software, selecionadas pelos próprios participantes deste 

estudo. 

As análises dos dados coletados com essas questões serão 

apresentadas a seguir, por software. Pretende-se mostrar como as professoras 

participantes conseguiram articular, seus conhecimentos de conteúdos e 

pedagógicos, com os conhecimentos tecnológicos adquiridos com o uso dos 

software. 
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4.2.1 O software “Viagem Espacial Alfabetização” 

 

As professoras participantes desta pesquisa apresentaram suas 

impressões acerca de cada um dos software utilizados nas oficinas dos 

minicursos. Em relação à relevância do software “Viagem Espacial 

Alfabetização” para o professor em sala de aula em uma aula de Português, de 

um modo geral as professoras evidenciaram sua forma dinâmica e lúdica de 

trabalhar o português; que possibilita ao professor verificar a aprendizagem dos 

alunos; que pode facilitar o dia a dia do professor; que permite trabalhar a 

oralidade e a escrita; que propicia despertar o interesse dos alunos e tornar a 

aula atraente; e ainda que consiste em uma ferramenta bastante útil e em um 

meio de desenvolver uma aula diferenciada. 

Pode-se evidenciar algumas considerações mais específicas das 

professoras sobre participantes deste estudo em relação ao software “Viagem 

Espacial Alfabetização”. As professoras P08 e P105 disseram que se trata de 

um jogo que permite ao professor: “trabalhar com gênero textual, lista, bilhete. 

Fonemas e grafemas. Imagens e palavras. Produção de texto, tudo isso 

brincando e estimulando o interesse do aluno”. As professoras P13 e P15 

afirmaram ser um software que facilita a realização de “atividades pré-silábicas, 

silábicas e alfabéticas de vários níveis” influenciando no processo de 

alfabetização em que é essencial que o aluno, além de realizar as atividades 

propostas, participe da construção do conhecimento sobre a língua estudada.  

As professoras P03 e P04 mencionaram que esse software pode nortear 

o trabalho do professor auxiliando os alunos no conhecimento das letras, 

silabas e palavras, em um “trabalho lúdico que instiga o raciocínio lógico dos 

seus alunos que passam a se interessar mais pelas aulas de português”.  As 

professoras P11 e P07 disseram que esse software pode auxiliar os 

professores no processo de ensino e de aprendizagem em casos “de alunos 

que possuem muitas dificuldades de aprendizagem e precisam de diferentes 

estímulos para aprender”. A professora P22 referiu à importância desse jogo 

principalmente na “formação de palavras e no reconhecimento de sílabas, bem 

                                                           
5As professoras participantes serão identificadas neste estudo pela letra P seguida de 
numeração sequencial distinta. Por vezes as professoras participantes ficaram em duplas ou 
grupos de até 4 para realizarem as atividades, de acordo com o número de computadores 
disponíveis naquele dia. 



65 

 

 

como para o entendimento da ordem alfabética, associação de som a imagem 

e reconhecimento de diferentes gêneros textuais”. 

No que tange à relevância do software “Viagem Espacial Alfabetização” 

para o aluno em uma aula de português, de um modo geral, as professoras 

participantes deste estudo evidenciaram várias características desse software 

na formação das crianças. Disseram ser “importante para o reconhecimento 

das letras, das palavras, silabas, raciocínio lógico, atenção, reconhecer 

imagem, espaçamento das palavras nas frases”. Além disso, apontaram que as 

“atividades têm propriedades para estimular a coordenação e a atenção dos 

alunos, por serem atrativas, lúdicas e ainda auxiliar crianças que apresentam 

dificuldades de concentração e memorização” (P10; P06, 2017). E ainda:  

“É importante para o reconhecimento das letras, das palavras, silabas, 
raciocínio lógico, atenção, reconhecer imagem, espaçamento das palavras nas 
frases, além de estimular a coordenação e atenção dos alunos, já que as aulas 
ficam mais atrativas, lúdicas e de grande estímulo para a criança que tem 
dificuldades de concentração e memorização” (P10; P06, 2017). 

 

Esse tipo de software permite ao aluno que aprenda brincando, pois 

desperta-lhe o interesse para uma aprendizagem com significado, disseram as 

professoras. De acordo com as professoras P18 e P05 com o uso desse 

software “o aluno aprende brincando, desperta-lhe o interesse e tem uma 

aprendizagem significativa, e que o movimento dos jogos faz com que a 

curiosidade fique mais intensa buscando assim acertos”. E ainda “o movimento 

dos jogos faz com que a curiosidade fique mais intensa buscando assim 

acertos”. 

Para P16 e P17, a relevância da “Viagem Espacial Alfabetização” é que 

“desenvolve no aluno a atenção de maneira divertida e prazerosa, trazendo 

uma aprendizagem de maneira lúdica”, e para P02 e P20, o aluno também é 

capaz de “desenvolver a atenção, a ortografia e melhorar a leitura de uma 

maneira divertida, além de trazer uma aprendizagem mais significativa”. 

P07 e P09 descreveram que a relevância de tal software para a 

educação, é de que ele é capaz de “mostrar para o aluno que para escrever se 

utilizam letra e que estas têm um lugar específico para que seja produzida uma 

palavra que tenha sentido, e o mais importante é que o aluno se sinta atraído 

pelo processo de alfabetização”. 
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A resposta de P08, P11, P13 e P19 é que esse software faz toda a 

diferença, pois o “uso da tecnologia, das mídias, da imagem visual, da 

comunicação, do jogo, da ortografia, da memorização, da identificação de 

sílabas e da leitura é capaz de despertar e potencializar a capacidade do aluno 

em aprender”. P12 e P14 compartilham desta mesma ideia quando disseram 

“jogos atrativos despertam o interesse do aluno facilitando a aprendizagem, 

através da escrita, associação das silabas, da coordenação e da 

concentração”. 

De acordo com P21 e P01, o “Viagem Espacial Alfabetização” “melhora 

o aprendizado ao associar o som à imagem, melhora a compreensão na 

formação das palavras, e as atividades estimulam o interesse do aluno para 

que tenha um bom desempenho”. P22 e P15 afirmaram que para o aluno esse 

software “se torna uma atividade atrativa, com recursos visuais e sonoros, 

facilitando a associação de letra com o som, e ajuda na ortografia”. P03 e P04 

apontaram que “o aluno se sentirá mais capaz de realizar as atividades, além 

de aprender com mais facilidade os conteúdos de alfabetização”. 

No que se refere às habilidades e competências que o software “Viagem 

Espacial Alfabetização” desenvolve na criança, foram diversificadas as opiniões 

das professoras pesquisadas. Elas apresentaram que esse software pode 

desenvolver na criança habilidades e competências como: 

 
“Conhecer o alfabeto, identificar as letras do alfabeto, sílabas e espaçamento 
de palavras nas frases; Reconhecimento das vogais, consoantes e letras nas 
palavras. Identificação de palavras, junto às sílabas, lista, consciência 
fonológica”. (P10 e P06). 

“Leitura, oralidade, ortografia, fonema e grafema. Coordenação motora, 
formação de palavras, espaço entre palavras”. (P18 e P05). 

“Leitura, ortografia, escrita, audição, coordenação motora fina e concentração”. 
(P16 e P17). 

“Atenção, concentração, leitura, escrita, coordenação motora, audição, 
discriminação fonética”. (P02 e P20). 

“Escrita, leitura, oralidade, nomear letras, diferenciar letras de imagem, 
hipótese de escrita, separação entre palavras, todas as silabas são formadas 
por vogais, letra inicial, diferentes gêneros textuais, concentração e saber ouvir 
com atenção, coordenação motora”. (P07 e P02). 

“Leitora, fonema e grafema, organização da escrita, linguagem oral, produção 
da escrita”. (P08 e P13). 

“Distinção entre imagem e palavras. Identificação da palavra com se valor 
sonoro e com o objeto correspondente. Formação de palavras. As palavras de 
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separação entre si. Desenvolver a capacidade de distinção entre letras e sons. 
Produção de texto e leitura”. (P12 e P14). 

“Dominar o alfabeto, reconhecer à presença das vogais em todas as palavras, 
reconhecer as sílabas. Reconhecer os diferentes gêneros textuais”. (P21). 

“A oralidade Leitura, escrita. Formação de palavras. Produção de texto escrito”. 
(P22 e P15). 

“Formar palavras. Separar sílabas. Aprimorar a escuta e atenção. Nomear 
palavras a partir de sua imagem. Alfabeto maiúsculo e minúsculo”. (P03 e P04). 

“Leitura, fonema, e grafema, organização da escrita, linguagem oral produção 
da escrita”. (P11 e P19). 

 

Nota-se que as professoras pesquisadas conseguiram reconhecer as 

características inerentes a esse software para a aprendizagem dos conceitos 

pelos alunos. Para a utilização das TDIC em sala de aula, o professor deve 

estar preparado, de acordo com Francez, Oliveira e Tezani (2015), e esse 

preparo permite que possam utilizá-las de forma correta com os discentes, o 

que mostra a necessidade de investimento na formação de professores para o 

uso de tecnologias. 

 

4.2.2 O Software “Fazenda Rived” 

 

A seguir serão apresentadas as impressões que os professores 

participantes tiveram sobre o software “Fazenda Rived” em relação ao que 

pode propiciar o seu uso nas aulas de matemática e até de outras disciplinas.  

Para os professores, esse jogo virtual é bastante significativo, pois pode 

tornar as aulas mais atrativas, dinâmicas, e prazerosas, além de estimular a 

criatividade dos alunos (P02, P05, P18 e P20). Trata-se de um jogo que 

“desperta mais o interesse das crianças relativo à aprendizagem” (P16 e P17). 

Outro ponto é que, em todos os setores da fazenda (Cenário do jogo) as 

atividades propostas trabalham habilidades matemáticas como: noção de 

conjunto, raciocínio lógico, numerais e quantidades, associação de quantidades 

como um a um, dois em dois e assim sucessivamente (P03 e P04). 

Outras características desse software foram apontadas pelos 

professores pesquisados: o jogo “Fazenda Rived” é de: 

“suma importância, pois trabalha vários conteúdos” (P14 e P12).  
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“é motivador e empolgante, e desenvolve o raciocínio lógico e matemático, e 
estimula a contagem, enfim, um jogo maravilhoso, que permite ao professor 
desenvolver uma aula com um excelente recurso didático” (P15 e P22). 

“algo mais criativo, com o conteúdo sendo trabalhado de forma lúdica” (P11 e 
P19). 

“torna a aula de matemática mais atraente e significativa, pois para atingir os 
alunos desta nova geração tecnológica, precisamos desta ferramenta em sala 
de aula” (P01 e P09).  

 

Além dessas, outros atributos foram dados a esse software pelos demais 

professores:  

 

“É um grande contribuinte para o professor no ensino da soma, subtração, 
sequência numérica, memorial e memorização”. (P02 e P21).  

“De grande relevância, pois o ensino com o tipo de recurso utilizado favorece 
ao aluno a percepção de quantidade, sequência crescente e decrescente, 
grandezas”. (P08 e P12). 

“É uma forma de chamar a atenção dos alunos de forma lúdica e concreta”. 
(P06 e P10). 

“Associar um a um, contar, sistema de medidas, ordem crescente e 
decrescente. Quantidade mais ou menos, memória”. (P13). 

 

Quando abordados sobre a relevância do jogo “Fazenda Rived” no 

ensino de matemática, alguns professores afirmaram ser esse jogo capaz de 

“[...] desenvolver concentração, atenção, raciocínio lógico, coordenação 

motora, noção de ordem, quantidade, associação 1 a 1, memória, inclusão de 

classes, noções de conjuntos, etc”. (P02, P05, P18 e P20). Destaca-se para a 

atribuição a esse software feita pelos professores P04 e P03:  

 
“Esse jogo torna a aula de matemática mais interessante, ele se sente 
motivado e capaz de realizar todas as atividades. Principalmente os alunos que 
possuem dificuldades de aprendizagem esses jogos são importantes aliados na 
busca pela reação lógica da matemática”. 

 
As impressões sobre esse jogo não pararam por aí. P16 e P17 

descreveram que o aluno “aprende brincando e com isso fixa mais o conteúdo 

trabalhado”. P14 e P12 acreditam que esse software pode auxiliar no 

desenvolvimento do “raciocínio lógico, coordenação, percepção, e 

concentração do aluno, as quais são positivamente afetadas”. P15 e P22 

alegaram que tal jogo “permite ao aluno calcular, desenvolver o raciocínio e 
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promover o entendimento das operações matemáticas”. Outros apontamentos 

feitos pelas professoras pesquisadas sobre o “Fazenda Rived”, foram:  

 

“Ele ajuda na associação um a um, na ordem crescente e decrescente e na 
memorização dos sistemas de medidas” (P11 e P19). 

“Com essa ferramenta de ensino atingimos o interesse de todos os alunos 
principalmente alunos com baixo desempenho escolar” (P07 e P09). 

“Leva o aluno ao raciocínio lógico, à atenção e concentração, trabalha a 
memória visual associando a imagem ao número” (P21).  

“O professor poder usufruir do recurso para que seja trabalhado o lúdico e 
poderá fazer com que o aluno aproveite e aprenda com uso do laboratório, 
técnicas e jogos que incentivem a sua compreensão”. (P08 e P12). 

“Através do lúdico e possível trabalhar a socialização entre os alunos, e facilita 
a aprendizagem” e P13 responde que “trabalhar o conteúdo de forma lúdica 
aproveitando o laboratório de informática”. (P06 e P10). 

 

 Com relação às habilidades e competências que esse jogo desenvolve, 

os professores as apresentaram por atividade proposta pelo software e 

trabalhadas durante os minicursos. São sete as atividades.  

A primeira atividade que o “Fazenda Rived” apresenta um “Celeiro” em 

que o aluno deve comparar a quantidade de vacas que entram no celeiro com 

as que saem. É uma atividade “bastante útil, devido à associação que é feita 

uma a uma, como: contar, registrar, somar, subtrair, resolver situações e 

problemas”, afirmaram as professoras: P02, P05, P18 e P20. 

Os pontos observados e descritos pelos professores nesta pesquisa, em 

relação às habilidades e competências são que essa atividade “celeiro” do 

“Fazenda Rived” desenvolve nos alunos que o utilizam, são:  

 

“Habilidade de associação de quantidades” (P04 e P03).  

“Adição e subtração” (P16 e P17).  

“Comparação e ordenação pela quantidade de elementos” (P14 e P12). 

“Diferentes estratégias para identificar o número de entrada e saída de 
animais” (P11 e P19).  

“Associação um a um. Desenvolve a ideia da adição e subtração, mais e 
menos e sequência numérica. Estimula a concentração”. (P07 e P09).  

“Operação com números, equiparando os elementos”. (P21).  

“Percepção de quantidade, associação” (P08 e P12).  

“Associar a entrada e saída de vacas e contagem” (P13). 
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A segunda atividade do jogo tem como cenário um “Galinheiro” com 

palhas e uma galinha chocando e os ovos. Os pintinhos nascem e são 

propostos a organização e o agrupamento de pintinhos que se espalham nesse 

ambiente. Em relação à essa atividade as professoras destacaram que 

desenvolve habilidade de: 

 

“Relacionar número e quantidade, contar, resolver problemas, localizar objetos 
(animais), etc”. (P02, P05, P18 e P20).  

“Associação de quantidades e a coordenação motora”. (P03 e P04).  

“Associar a quantidade de ovos com a quantidade de pintinhos” (P16 e P17). 

“Associação um a um”. (P14 e P12), (P15 e P22) e (P08 e P12).  

“Jogo da memória, ordenação de coleções pela quantidade de elementos”. 
(P11 e P19) e (P13).  

“Associação um a um, desenvolve a ideia de quantidade, seriação, conjunto, 
comparação”. (P07 e P09).  

“Raciocínio lógico” (P21).  

“Atenção, correspondência, quantidade de pintinhos” (P06 e P10). 

 

A terceira atividade envolve o cenário de um “Curral” na qual, o usuário 

deve estabelecer comparação entre o número de vacas que entram e saem 

desse ambiente e observando, no final dizer se há permanência de alguma 

vaca no curral.  As habilidades e competências que essa parte pode 

desenvolver nos alunos, foram assim descritas pelas professoras:  

 

“Agrupar animais da mesma espécie”. (P02, P05, P18 e P20). 

“Habilidade de inclusão de classes e noção de conjuntos”. (P03 e P04). 

“Maior que, e menor que, conjuntos, adição e subtração, separação por 
espécie”. (P16 e P17).  

“Organização em agrupamentos para facilitar a contagem e a corporação entre 
grandes coleções. Inclusão de classes e noção de conjuntos”. (P12 e P14). 

“Noção de conjuntos (inclusão de classes)”. (P15 e P22). 

“Inclusão de classes e noção de conjunto. Desenvolve conceitos atrás, sobre, 
igual e diferente e percepção”. (P07 e P09) e (P11 e P19). 

“Associação de imagem (quantidade) ao número”.  (P21) e (P13). 

“Conjuntos numéricos, quantidade” (P08 e P12). 

 “Noção de conjunto, seriação e corporação, números e quantidades” (P06 e 
P10). 
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A quarta atividade tem como cenário um “Cilo” e envolve jogo de 

memória estabelecendo correspondência entre a mãe e os filhotes animais. Os 

animais estão todos cobertos, o usuário clica em dois, se for mãe e filhote 

ficam descobertos. Se o usuário erra os animais são cobertos novamente até o 

acerto. Em relação à essa atividade as professoras relataram que se trata de 

um momento que propicia ao aluno desenvolver as seguintes habilidades e 

competências:  

 

“Memorizar e raciocinar diante de figuras”. (P02, P05, P18 e P20). 

“Habilidade de desenvolver o pensamento lógico e numérico por meio do jogo 
da memória”.  (P03 e P04). 

“Memória, par, fases da vida”. (P16 e P17). 

“Desenvolve o pensamento lógico e numérico por meio do jogo da memória”. 
(P14 e P12). 

“Desenvolver o pensamento lógico e numérico por meio do jogo da memória”. 
(P15 e P22) e (P11 e P19). 

“Jogo da memória. Desenvolve o pensamento lógico e numérico. Noção de 
pares correspondentes. Representação mental”. (P07 e P09). 

“Memorização visual”. (P21). 

“Memorização, pensamento lógico”. (P08 e P12). 

“Pensamento lógico, seriação, comparação classificação.” (P06 e P10). 

“Vacas a contar e formar conjuntos (animais)”. (P13). 

 

A quinta atividade tem como cenário um “Pomar” e nesta atividade os 

alunos deverão atribuir as escadas a todas as árvores pela respectiva altura, 

visto que são dispostas quatro árvores e quatro escadas com alturas distintas. 

De acordo com as professoras participantes propicia aos alunos condições 

para desenvolver as seguintes atividades:  

 

“Habilidade de conceitos de correspondência biunívoca e ordenação.” (P03 e 
P04).  

“Ordem e coordenação biunívoca.” (P12 e P08). 

“Atenção, concentração, correspondência e ordenação.” (P06 e P10). 

“Frutas e escada- descobrir que a escada (tamanho), corresponde à 
quantidade de frutas.” (P13). 
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A sexta atividade, o cenário “Mangueira” um trator derrubou a cerca e os 

animais estão fugindo. Assim, o usuário conta esses animais e tem disponível 

um botão soma ou subtrair e tem um feedback com os animais que fugiram 

representados por bolinhas. As professoras também destacaram habilidades e 

competências diversas que essa atividade pode desenvolver nos alunos:  

“Conceito de correspondência biunívoca e ordenação.” (P15 e P22). 

 “Contar e registrar animais.” (P02, P05, P18 e P20). 

 “Ordenação, comparando a quantidade de elementos ao número.” (P21). 

“Desenvolve a memória, a quantidade e percepção visual. Rapidez no 
raciocínio.” (P07 e P09). 

 “Adição e subtração, quantidade.” (P16 e P17). 

 “Conceitos de correspondência biunívoca e ordenação. Utilização de 
diferentes estratégias para identificar números em situações que envolvem 
contagem.” (P14 e P12). 

 

E por fim, a última atividade, a sétima atividade, tem como cenário a 

“Casa da fazenda”. Trata-se de uma atividade de ordenação numérica, por 

meio de frutas distintas distribuídas em cinco cestas. As professoras 

participantes deste estudo afirmaram que essa atividade desenvolve nos 

alunos diferenciadas habilidades como:  

“Ordenar do menor para o maior (ordem crescente).” (P02, P05, P18 e P20). 

“Habilidade de ordenação (quantidade crescente e decrescente.).” (P03 e P04). 

“Quantidade e ordem crescente.” (P16 e P17).  

“Ordenação. Comparação e ordenação de coleções pela quantidade de 
elementos.” (P14 e P12) e (P15 e P22). 

“Correspondência biunívoca e ordenação.” (P11 e P19) e (P13).  

“Ordenação. Desenvolve a ideia da crescente ou decrescente. Quantidade.” 
(P07 e P09); “Sequência numérica e ordenação”.  (P08 e P12) e (P21). 

“Ordem crescente, decrescente e quantidade”. (P06 e P10). 

 
 O jogo “Fazenda Rived” oferece muitas possibilidades de promoção do 

ensino de matemática, trabalhando vários conteúdos que podem ser 

potencializados com a dinâmica constante nesse jogo, e ao professor compete 

à instrução e direcionamento dos alunos durante todas as atividades, para que 

desse modo o aluno o tenha como um suporte que pode promover seu 

aprendizado. 
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4.2.3 O Software “GCompris” 

 

A seguir serão apresentadas as considerações das professoras 

participantes sobre o software “GCompris” também utilizado nos minicursos, 

um software educacional que compreende inúmeras atividades para crianças 

com idade entre 2 e 10 anos. Pode auxiliar os professores em suas aulas, 

conforme afirmaram as professoras pesquisadas.  

Conforme já referido, após a apresentação do GCompris às 

participantes, algumas perguntas lhes foram dirigidas sobre a relevância desse 

software para professores e alunos, e quais habilidades e competências pode 

favorecer na aprendizagem do aluno. 

Com relação à relevância do GCompris para os professores, as opiniões 

foram similares e positivas, quais sejam:  

“A relevância consiste em oferecer ao professor um arsenal de possibilidades 
para aprofundar o ensino da escrita da leitura e da matemática, bem como dos 
demais componentes curriculares”. (P15 e P22). 

“Jogo importante, pois contém estratégias que facilitam a aprendizagem”. 
(P12). 

“Através dos jogos online educativos: é uma ferramenta essencial para a 
prática pedagógica. Onde o professor verifica as dificuldades apresentadas por 
cada criança. Os jogos GCompris facilitam a aprendizagem de forma prazerosa 
e significativa”. (P03 e P04). 

“Mais um recurso diferenciado para despertar a aprendizagem no aluno”. (P17 
e P16). 

“Levar a tecnologia para a sala de aula tornando as aulas mais interessantes e 
criativas. Consolidar as habilidades trabalhadas em sala. Nesse jogo, podemos 
consolidar as competências e habilidades necessárias para a alfabetização 
com metodologia diferenciada”. (P09 e P07). 

“São instrumentos de aprendizagem que levam o aluno a alcançar suas 
habilidades e desenvolver suas competências de maneira mais lúdica e 
satisfatória. Facilita o trabalho do professor nos quesitos prender a atenção e 
despertar o interesse”. (P10 e P05). 

“A maneira de ensinar com o uso de tecnologia, inovação na prática 
pedagógica; aprendizagem de forma prazerosa”. (P08 e P13). 

“É permitida ao professor uma variedade de atividades para o desenvolvimento 
da aprendizagem de forma lúdica e interativa”. (P14). 

“Introdução da tecnologia na sala de aula como um processo dinâmico, 
interativo em que os atores envolvidos sejam sujeitos ativos nesse processo”. 
(P19). 
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Quando questionadas em relação à relevância do GCompris para o 

aluno, as professoras pesquisadas, fizeram diferentes afirmações: 

 
“A relevância se dá no sentido de despertar o interesse dos alunos através de 
atividades lúdicas com possibilidades de aprimoramento de escrita e leitura e 
coordenação motora”. (P15 e P22). 

“Haverá melhor aprendizagem através do lúdico”. (P12). 

“A criança passa a adquirir as habilidades de aprendizagem, raciocínio lógico, 
atenção sequência, percepção visual, conhecimento, letras, quantidades”. (P03 
e P04) 

 “Atenção- concentração- coordenação motora saber distinguir letra maiúscula 
e minúscula – lateralidade”. (P17 e P16) 

“Desenvolver atitudes e disposições favoráveis e significativas a leitura escrita, 
números e cores conceitos matemáticos, de forma lúdica, tecnológica e 
totalmente prazerosa para o aluno”. (P09 e P07) 

“Desperta a atenção, insere os alunos. Facilita o aprendizado. Sai da rotina do 
caderno. Trabalha de forma interdisciplinar. Desenvolve junto com as 
competências e habilidades a coordenação motora”. (P10 e P05) 

“É a facilidade que o aluno tem em lidar com a tecnologia. E despertar a 
curiosidade da criança”. (P08 e P13) 

“Compreende o alfabeto e os numerais (letras cadentes). Desenvolve a 
concentração, coordenação motora”. (P14) 

“Introdução da tecnologia na sala de aula como um processo dinâmico 
interativo em que os atores envolvidos sejam sujeitos ativos nesse processo”. 
(P19) 

 

 Ao analisar as respostas das docentes, podemos perceber que a 

importância dos jogos e das atividades primeiramente se manifesta ao auxiliar 

na atenção dos alunos que conseguem manter o foco por mais tempo num 

único raciocínio. Como é uma atividade divertida, os discentes terão mais 

prazer em participar, e assim, as atividades listadas acima, nas respostas dos 

professores, se desenvolvem de forma menos penosa.  Como é 

multidisciplinar, uma habilidade auxilia na outra, e o foco não fica restrito a 

apenas uma forma de aprendizado nem a um único assunto.  

Isso também ajuda no tempo em que o professor gasta para 

determinadas tarefas, pois ao praticar uma que auxilie em várias disciplinas, se 

torna necessário apresentar nas outras, entretanto os alunos já terão uma boa 

noção daquele conceito.  

Além da coordenação motora, o aluno melhora em Língua Portuguesa, 

ao reconhecer as letras, e na matemática, ao reconhecer os números e as 



75 

 

 

operações. Necessário enfatizar também que esses estudos por meio das 

tecnologias, atualmente tão necessários, pois já acompanham o aluno desde 

cedo, idade em que o cérebro está mais preparado para o início e 

aprofundamento das atividades cognitivas. E, por fim, proporciona ao 

professor, outras formas de atuação, com as quais, “pode quebrar a rotina”, 

pois se pratica atividades mais atualizadas aos recursos com os quais os 

alunos já possuem contato. 

No que tange às habilidades e competências que o GCompris pode 

desenvolver nos alunos serão apresentadas por atividade que foi selecionada 

pelas professoras pesquisadas para ser explorada. A proposta do minicurso 

era escolherem quatro atividades e trabalharem em duplas, embora algumas 

professoras tenham feito de forma individual, por ausência da colega de seu 

grupo em um dia ou outro que ocorreram os minicursos.  

Abaixo serão apresentados o nome das atividades escolhidas do 

GCompris e a percepção das professoras sobre as habilidades e competências 

que podem ser desenvolvidas nos alunos que vierem a trabalhar nessa 

atividade. Algumas professoras escolheram a mesma atividade para explorar, 

havendo uma junção de suas afirmativas. 

Letras cadentes: “Trabalhar a alfabetização” (P14); “reconhecimento das letras, 
coordenação motora e concentração” (P19); “reconhecer e diferenciar letras e 
números, letras maiúsculas e letras minúsculas; concentração e agilidade; 
coordenação motora discriminação visual; compreender diferenças entre a 
escrita alfabética e outras formas de grafia” (P09 e P07); “trabalhar a 
alfabetização, através do reconhecimento das letras” (P15 e P22); “habilidades 
de leitura e escrita, concentração (P17 e P16); identificar as letras maiúsculas e 
minúsculas” (P17 e P16). 

Desenhar números: “Habilidades, coordenação motora, sequência percepção 
visual, conhecer números” (P03 e P04); “traçar corretamente os números; 
reconhecer os números; reconhecer e comparar as quantidades” (P10 e P05); 
“coordenação motora, localização e atenção” (P08 e P13). 

Clique em uma letra maiúscula: “Dominar as letras do alfabeto” (P12). 

Lateralidade, linha reta: “Trilhar caminhos” (P17 e P16). 

Conhecer animais da fazenda: “Trabalhar a associação de sons com os 
respectivos animais; sensibilização visual e auditiva” (P15 e P22), (P14). 

Contagem de itens: “Classificar, selecionar números e quantidades; reconhecer 
números” (P10 e P05). 

Ciclo da água: “Desenvolver o conhecimento sobre o ciclo da água, através de 
instruções do jogo” (P08 e P13). 
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Letras de uma palavra (ABC): “Selecionar todas as palavras que contem a letra 
pronunciada; identificar em qual palavra pronunciada esta localizada a letra 
identificada” (P03 e P04). 

Desenhar números e letras: “Identificar os números de 0 a 9; sequência 
numérica; alinhamento e traçado correto dos números” (P09 e P07); “traçar 
corretamente as letras; reconhecer as letras do alfabeto; dominar o alfabeto” 
(P10 e P05). 

Jogue a bola para o Tux: “Coordenação motora” (P19). 

Jogo da memória: “Memorização de imagem” (P12); “concentração e 
memorização” (P15 e P22); “manipulação do mouse; percepção visual e 
memória para identificar os pares” (P03 e P04); “trabalhar a concentração e 
memorização” (P14). 

O relógio: “Contagem de tempo, identificar segundos, minutos e horas” (P12). 

O chapéu mágico: “Operar com números naturais, subtração; utilização de 
estratégias (desenhos) para realizar a subtração; compreender a subtração” 
(P09 e P07). 

Letra de uma palavra: “Dominar o alfabeto; reconhecer as letras do alfabeto; 
identificar vogais e consoantes, identificar letras na palavra; Identificar 
palavras” (P10 e P05); “reconhecer letras dentro de uma palavra” (P12); 
“soletrar, reconhecer letras; dominar o alfabeto; reconhecer e nomear a as 
letras do alfabeto; identificar as letras do alfabeto isoladamente, em sequência 
ou no contexto de palavras” (P09 e P07). 

Encontre os detalhes: “Trabalhar a visualização de detalhes e a apresentação 
de obras de arte, bem como artistas e suas biografias” (P15 e P22). 

Completar o quebra-cabeça: “Arrastando cada peça do conjunto a esquerda 
para o espaço correspondente no quebra-cabeça; trabalha a visualização; 
coordenação; aproveitar a oportunidade para trabalhar “artes visuais”, pintura 
em tela e seu artista (pintor)” (P14); “manipular o mouse; arrastar as partes das 
figuras que estão do lado esquerdo e montar” (P03 e P04). 

Contar um conto - viagem a lua: “Identificar as imagens na sequência correta” 
(P17 e P16). 

Jogo da velha: “Saber ganhar e perder (emoção), memória visual raciocínio, 
compreensão” (P08 e P13). 

 

Como é possível perceber pelas afirmativas expostas acima, as 

professoras admitiram que podem ter auxílio do software para iniciar a 

alfabetização de seus alunos. Essa atividade, que antes era feita pela 

professora, no quadro ou no papel, ganha mais criatividade e dinamismo com o 

advento das tecnologias. Os próprios alunos, atualmente, já trazem um 

determinado conhecimento e uma curiosidade sobre os dispositivos 

tecnológicos.  

A visualização de uma letra maiúscula no computador, em comparação 

com a minúscula, às vezes se torna mais fácil para diferenciar do que a escrita 
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em um quadro pela professora.  Observa-se que as professoras pesquisadas, 

baseando-se na prática pedagógica e conhecimentos já existentes, observaram 

em cada atividade desse software o quanto é relevante para a aprendizagem 

dos alunos, o que vai de encontro ao que coloca Fernandes (2011) em relação 

à utilização das TDIC no ambiente escolar. Trata-se de um meio de 

contribuição para a aprendizagem do aluno permitindo-lhe a participação na 

construção do conhecimento. 
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5 O USO DE SOFTWARE EDUCATIVO E OS DOCENTES 

 

Os professores constroem ao longo de suas vidas concepções sobre 

fatos que vivenciam na prática pedagógica, influenciados pela cultura na qual 

estão imersos. Dessa forma, o estudo das concepções de professores deve 

estar fundamentado na própria cultura implicando considerar as motivações, 

valores e principais eixos do pensamento dos atores do processo educativo 

(PONTE,1992).  

Segundo Soffa e Alcântara (2008), o uso da informática já é irreversível 

nas salas de aula e em qualquer prática docente. O uso de computadores, 

software, é imprescindível na interação professor-aluno. Os autores salientam 

que além de ensinar e aprender, os alunos se divertem. Ao serem 

reproduzidos, muitos desses programas, já trazem a diversão junto ao 

ensinamento. Para esses autores, os software são utilizados enquanto 

materiais didáticos, com a intenção de provocar melhorias nos processos 

cognitivos. 

Muitos software educativos são capazes de auxiliar os alunos na 

construção de um determinado conhecimento referente a um determinado 

conteúdo didático, pois existem ferramentas que têm como objetivo favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem, e tem como foco principal o caráter 

didático (SOFFA; ALCÂNTARA, 2008).  

 

5.1 CONCEPÇÕES DOCENTES SOBRE O USO DE SOFTWARE 

EDUCATIVOS  

Retomando os objetivos deste estudo, pretendeu-se investigar a 

inserção, a recepção e uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação entre os docentes e equipe pedagógica e verificar os impactos 

das TDIC na redefinição dos conhecimentos docentes e das práticas 

pedagógicas empregadas após contato prévio com conteúdos digitais. 

Desse modo, para as análises, um primeiro olhar foi lançado para a 

tentativa de buscar, nos conteúdos das mensagens colocadas pelas 

professoras participantes deste estudo nos dois questionários, indicadores que 

propiciassem fazer a inferência sobre aspectos que possam revelar suas 
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concepções acerca do tema estudado. Buscou-se conhecer aspectos da 

formação das professoras pesquisadas em relação ao uso das TDIC em sala 

de aula, de modo específico sobre o uso de software e as relações 

estabelecidas entre essa formação e a prática pedagógica dos professores. 

Intentou-se identificar as dificuldades enfrentadas para o uso de software 

educativo na prática pedagógica. 

Assim sendo, serão apresentadas as análises dos dados conforme as 

concepções evidenciadas pelas professoras participantes desta pesquisa em 

relação ao uso de software educativo em sala de aula. Esses dados foram 

coletados antes, durante e depois dos minicursos. 

Após cuidadosas e atentas leituras, temas foram levantados de modo a 

subsidiar a interpretação das entrelinhas constantes nas respostas das 

professoras registradas nos questionários, aplicados antes e depois dos 

minicursos. As mensagens foram decompostas e reconstruídas, com base no 

cenário que se formou com a realização desta investigação.  

 

Quadro 1: Temas e subtemas emergentes das respostas aos 
questionários 

TEMA 1 AS TDIC NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

Subtema 1.1 As TDIC nos cursos de capacitação 

Subtema 1.2 As TDIC na prática pedagógica  

TEMA 2 AS TDIC NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

Subtema 2.1 AS TDIC como ferramentas na construção do conhecimento 

Subtema 2.2 As TDIC e seu uso na educação fundamental 

TEMA 3 AS TDIC E AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO 

Subtema 3.1 As TDIC como metodologia de transformação na educação 

Subtema 3.2 A inovação na educação com as TDIC  

 

Conforme mostra o Quadro 1, das análises empreendidas com base nas 

respostas dadas pelas professoras ao questionário desta pesquisa constante 

no Apêndice B (aplicado antes e depois dos minicursos), emergiram três 

grandes temas, subdivididos em dois subtemas cada um. Esses temas 
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nortearam as discussões e reflexões e refletem os anseios, expectativas, 

realidade vivida, formação e melhorias pretendidas na qualidade da educação 

nesse nível de ensino por essas professoras.  

Nas análises feitas à luz dos referenciais teóricos que subsidiaram esta 

pesquisa, buscou-se elementos que contribuam para amenizar as dificuldades 

encontradas pelos professores em suas práticas pedagógicas. Dar voz aos 

professores vai além desse simples ato, sendo necessário que se deixe 

ressoar outras vozes nascidas no cotidiano, resultante de recusa e 

contradições, de resistência e esperança, do buscar sempre (KRAMER,1994). 

 

5.1 TEMA 1: AS TDIC NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

O tema 1 “As TDIC na formação continuada de professores” tem sido 

foco de vários estudos como os de Silva (2013), Moura e Brandão (2013), 

Lucena, et al. (2015), Ferreira e Mota (2014), Francez, Oliveira e Tezani (2015) 

que discutem os desafios e implicações do uso das TDIC na educação e na 

formação continuada de professores e no ambiente escolar como forma de 

auxílio na didática aplicada. 

E para contextualizar esta temática, fez-se necessário subdividir o tema 

1 “As TDIC na formação continuada de professores” em dois subtemas 1.1 “As 

TDIC nos cursos de capacitação” e 1.2 “As TDIC na prática pedagógica” onde 

a formação continuada se faz presente e fundamental para ampliar 

possibilidades frente às tecnologias atuais. 

De acordo com Francez, Oliveira e Tezani (2015) a formação continuada 

é importante na prática do docente que necessita relacionar seus 

conhecimentos teóricos com a prática pedagógica, pois quando o docente não 

recebe uma formação adequada sobre como utilizar a tecnologia em sala de 

aula, não há bons resultados. Para Ferreira (2008) a tecnologia é inevitável 

sendo preciso aceitá-la, pois, a escrita é uma ferramenta tecnológica que gerou 

uma resistência pelas sociedades primitivas e veio para auxiliar, assim como as 

TDIC que certamente podem transformar a educação. 

A importância da formação docente para o uso das TDIC é mencionada 

por P21, que afirmou: “A formação continuada de professores é fundamental no 
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que diz respeito ao uso das TDIC, pois o mundo está em constante 

transformação e precisamos acompanhar tais mudanças, levando para os 

alunos uma aula mais atraente e dinâmica”. Essa necessidade de formação 

continuada é evidenciada por uma das professoras pesquisadas ao afirmar 

“Acredito que quanto mais informação possuirmos sobre a tecnologia, mas 

capazes nos tornamos frente a este universo de inovações” (P16) e outra 

evidencia que “É importante que os cursos em educação apresentem este 

instrumento (TDIC), para que possamos trabalhar de forma mais direta e 

diminuir nossa margem de erros, na hora de encontrar os sites adequados” 

(P11). 

Tais descrições expõem a importância de se criar e manter cursos de 

capacitação e formação de professores para a utilização das diversas fontes 

tecnológicas e digitais disponíveis, pois, de acordo com Bento (2010), o contato 

com o computador e suas ferramentas faz com que o professor não se intimide 

frente ao uso da tecnologia, ao contrário, ele se lança aos novos desafios para 

estar em comunhão com seus alunos. Mas, vale ressaltar que tal comunhão só 

é possível se houver interesse por parte dos professores, que devem “querer” 

essa atualização e inovação tecnológica em suas aulas, pois de nada adianta a 

participação em cursos, se não houver o interesse em dar seguimento a prática 

pedagógica com uso das TDIC. 

Em relação ao tema 1 “As TDIC na formação continuada de professores” 

na segunda aplicação do questionário, as professoras pesquisadas elencaram 

vários elementos que lhes são relevantes nesse tipo de formação: necessidade 

de se especializar sempre; necessidade de acompanhar a evolução das 

tecnologias; necessidade de aceitar as mudanças e adaptar-se a elas; a 

tecnologia oferece suporte para o acesso a informação e formação de 

docentes; cursos de formação continuada com TDIC são muito importantes 

para o professor melhorar sua pratica pedagógica estimulando a 

aprendizagem. P19, por exemplo, salientou que a formação continuada “é de 

suma importância, tendo em vista que nos dias atuais a tecnologia ajuda 

muitos alunos e professores no processo ensino aprendizagem”. P13 afirmou 

que “a partir de cursos ficamos mais capacitadas e com certeza nossos alunos 

terão uma aprendizagem satisfatória”.  
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Esses dizeres das professoras vêm ao encontro do que Silva (2013) 

aponta: que a inserção das TDIC na educação provém de várias relações de 

políticas para implementação de computadores nas escolas, para que assim 

aconteça a (re) construção dos saberes docentes pela autonomia didática do 

professor, que necessita ser inserida na realidade do contexto escolar. E 

embora a cultura escolar tenha como base a oralidade e a escrita, para Silva 

(2013), a implementação de TDIC nas escolas desafia os professores a 

adquirirem novos repertórios de conhecimentos, pois o que se espera de um 

ensino mais modernizado é que ele seja, oral, escrito e informatizado. 

Para que haja a inserção das TDIC nas escolas, Alves (2016) sugere 

que ocorram modificações nas práticas e concepções docentes, tendo em vista 

que os professores devem se envolver em programas de formação continuada 

que os instrua a utilizar as tecnologias agregadas a sua didática, pois conforme 

apontado por Lopes (2004, p. 1), “a tecnologia não causa mudanças apenas no 

que fazemos, mas também em nosso comportamento, na forma como 

elaboramos conhecimentos e no nosso relacionamento com o mundo”. 

No que tange ao subtema 1.1 “As TDIC nos cursos de capacitação”, 

Bento (2009) descreve que o trabalho com o computador na educação requer 

habilidades particulares de professores e alunos, para sua utilização no 

processo de ensino e de aprendizagem. Para Francez; Oliveira; Tezani (2015) 

há a necessidade de cursos de capacitação para os professores que não se 

encontram preparados para atuar com a utilização das tecnologias na prática 

pedagógica. Já Mishra e Koehler (2006) afirmam que são inúmeras iniciativas 

políticas de capacitação dos profissionais da educação por meio de cursos de 

formação de professores e atividades com uso de tecnologias para professores 

no sentido de auxiliá-los a se tornarem usuários inteligentes de tecnologia para 

a prática pedagógica 

Uma das iniciativas políticas citadas durante a pesquisa foi o ProInfo. 

Uma das  professoras pesquisadas salientou que “as aulas do ProInfo 

despertam interesse e atenção nos alunos”; “os jogos que realizamos na sala 

do ProInfo vem acrescentar aprendizagem do professor regente de sala” (P02). 

Ao serem perguntadas na segunda aplicação do questionário, pode-se 

perceber que em relação a esse subtema “As TDIC nos cursos de 

capacitação”, que as professoras pesquisadas evidenciaram que consideram  
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que “cursos de formação continuada para professores, hoje em dia, é 

fundamental, afinal vivemos num mundo em constantes transformações e 

avanços” (P21); e P03 defendeu a necessidade de “capacitação para 

professores com mais frequência para o uso das TDIC, pois com um mundo 

em constante transformação, os professores necessitam de se especializarem 

sempre”. Nessa mesma direção, P16 afirmou que “a presença das TDIC 

nesses cursos de capacitação veio para aprimorar o repertorio de 

conhecimentos do professor, favorecendo a bagagem pessoal e profissional, 

devendo, portanto, sempre fazer parte da formação continuada” e P11 

mencionou que “cursos de capacitação são de grande importância para que 

possamos diversificar nossa pratica pedagógica e ampliar a variedade de 

atividades em sala de aula”. 

Segundo Bento (2010) cursos de capacitação para a utilização das TDIC 

em sala de aula devem possibilitar uma nova visão do trabalho docente, pois 

com a familiarização do computador e suas ferramentas o professor perde o 

medo de inserir a tecnologia em suas aulas, ao contrário, ele se lança a novos 

desafios, como foi apontado por P15 após a realização dos minicursos: “as 

TDIC foram de suma importância para minha formação. Todas as informações 

foram aproveitadas por mim, superei limites da informática que antes achava 

ser intransponíveis”. Para Faria (2006) o professor não deve temer as 

tecnologias e, sim, aproveitar todo o potencial que têm como aliadas do ensino, 

podendo auxiliar em uma aprendizagem mais criativa, autônoma, colaborativa 

e interativa para os alunos. 

Em relação ao subtema 1.2 “As TDIC na prática pedagógica”, pode-se 

recorrer a Francez, Oliveira e Tezani (2015) que defendem o uso de novos 

instrumentos pedagógicos pelo professor essencialmente as ferramentas 

digitais, em situações que permitam aos alunos a compreensão dos conceitos 

estudados. Nessa direção, Ribeiro, Castro e Regattieri (2007) defenderam a 

necessidade de integração das tecnologias na prática pedagógica, em especial 

as TDIC, considerando que estão cada vez mais presentes no cotidiano, 

essencialmente dos jovens, e que sua aplicação na educação, no trabalho e 

em outros contextos relevantes, é uma competência básica a ser propiciada 

pelos educadores no conjunto do currículo escolar e das disciplinas. 
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No que se refere à utilização ou não das TDIC em sua prática 

pedagógica observa-se que as participantes deste estudo revelaram que essas 

tecnologias têm sido utilizadas para auxiliar tanto o professor quanto os alunos 

nas aulas, quando justificam “Utilizo para melhorar o ensino e sanar a 

dificuldades apresentadas pelos alunos” (P15 e P22); “Para ilustrar e tornar as 

aulas atraentes e dinâmicas” (P11 e P21); “Os motivos para utilizar são muitos, 

mas destaco aqui: o aumento do interesse pelas aulas e aprendizagem 

satisfatória” (P08 e P13); “Auxilia no entendimento do assunto; fácil 

entendimento com vídeos e imagens dos esportes e jogos” (P05 e P10). 

Nota-se que após a realização dos minicursos as professoras 

participantes se referem à prática pedagógica de uma forma mais aprofundada 

quando mencionam que por meio dos jogos o aprendizado se torna mais 

significativo, pois com o uso de tecnologias nas séries iniciais é possível 

aprender a manusear o computador para o desenvolvimento de diferenciadas 

habilidades, além do aluno se mostrar mais motivado em aprender, pois o uso 

de TDIC poderá tornar os sujeitos ativos no processo de aprendizagem por 

possuírem um diferencial, o aluno se envolve e se sente mais motivado para 

aprender de forma lúdica e prazerosa. Destaca-se aqui a resposta de P11 que 

menciona que o “uso das tecnologias pode sim, completar a aprendizagem e 

ajudar o professor a atingir e despertar no aluno algo que não foi capaz de 

despertar usando livros e cadernos, pois com TDIC ele é capaz de criar 

possibilidades de maior sucesso na aprendizagem do educando”. 

Contudo, autores destacam que a tecnologia, por si só, não é o bastante 

para se fazer o ensino, pois de acordo com Francez, Oliveira eTezani (2015) 

para a utilização das tecnologias na educação é necessário um preparo dos 

professores, de modo a utilizá-las de forma adequada com os alunos. A título 

de exemplo, a professora P3 afirmou que “É preciso ensinar os professores a 

fazerem uso das TDIC em sua prática pedagógica. Só assim o ensino se 

tornará mais dinâmico e interessante”.  

Destaca-se então a relevância e necessidade da formação continuada 

dos professores frente o uso de tecnologias digitais, porém nem sempre os 

professores estão motivados e disponíveis para esse tipo de formação. 

Conforme já apontado e citado por Ponte (1992, p. 27) “a mudança de 

concepções e de práticas constitui um processo difícil e penoso, em relação 
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aos quais as pessoas oferecem uma resistência natural e de certo modo 

saudável”. 

Esta resistência segundo Kenski (2015) pode ser decorrente da falta de 

preparo, manejo e conhecimento de utilização de produtos tecnológicos e 

digitais, pois fazer uso das tecnologias não é o mesmo que fazer delas uma 

ferramenta de ensino e de aprendizagem. Apesar dos docentes já fazerem uso 

dessas tecnologias em dias atuais, podem ser mais exploradas, desde que os 

educadores aprendam a utilizá-las como uma ferramenta de ensino, pois as 

TDIC são fortes aliadas no trabalho pedagógico por estimular a aprendizagem 

e torná-la prazerosa.  

As professoras pesquisadas apresentaram possuir essa concepção em 

relação às TDIC, pois alegaram que atividades virtuais são mais prazerosas, 

por prenderem mais a atenção dos alunos por serem lúdicas:  

“Eles apresentam algumas dificuldades nas realizações de alguma atividade, 
mas é uma aula prazerosa onde todos aprendem de forma lúdica e educativa”; 

“O jogo desenvolve no aluno a atenção de maneira divertida e prazerosa, 
trazendo uma aprendizagem de maneira lúdica”; 

“... é uma ferramenta essencial para a prática pedagógica. Onde o professor 
verifica as dificuldades apresentadas por cada criança. Os jogos GCompris 
facilitam a aprendizagem de forma prazerosa e significativa”. 

 

Knuppe (2006) menciona sobre o uso das TDIC para incentivar os 

alunos nas aulas. O ato de tornar uma atividade escolar prazerosa depende de 

inúmeros fatores, destacando a motivação que pode ser considerada um 

requisito para que ocorra a aprendizagem. O fato da escola não acompanhar a 

evolução tecnológica e não oferecer aos seus alunos as encantadoras 

tecnologias, as quais têm acesso fora da escola, causa um desinteresse por 

parte dos alunos nas aulas, o que pode ser percebido nas respostas das 

professoras que mostraram acreditar que as TDIC podem contribuir na 

motivação dos seus alunos em sala de aula. Pois, as respostas “resgatar 

alunos desmotivados”, “dinamismo, motivação, criatividade”; foram 

apresentadas pelas pesquisadas, além de “com essa ferramenta de ensino 

atingimos o interesse de todos os alunos principalmente alunos com baixo 

desempenho escolar”, pois o interesse está fortemente interligado com a 
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motivação, mas a motivação deve partir do aluno, e o professor e a escola 

precisam oferecer subsídios para que isso aconteça. 

O que pode auxiliar aos professores na motivação de seus alunos é 

observar seus comportamentos, sobre o que dizem e o que fazem quando 

precisam realizar atividades na sala de aula. Eles podem mostrar, por exemplo, 

no início da aula, curiosidades relacionadas ao tema que será estudado, 

podendo despertar o interesse do aluno. Contudo, espera-se que o professor 

seja criativo e dinâmico e que também esteja motivado para ensinar (KNUPPE, 

2006). 

Alguns professores pesquisados defenderam a ideia de que compete ao 

professor contribuir para que os alunos se sintam motivados, para o 

desenvolvimento de uma aula atrativa e significativa por meio das tecnologias. 

Conforme seus relatos: “Nem sempre esses ambientes proporcionam “tudo 

isso” dependerá muito de quem aplicará e como conduzirá”; “concordo que o 

uso das tecnologias pode ajudar a fixar mais os conteúdos devido à grandeza 

de interatividade provocada, mas tem que ser trabalhada lado a lado com 

outros métodos”; “... as tecnologias nunca substituirão educador, pelo afeto e 

dedicação”; “Acredito que sim [pode contribuir na aprendizagem], se aplicarmos 

de maneira correta”. No entanto, diante dessa sociedade tecnológica esses 

professores sentem uma necessidade de adequar-se em relação aos alunos. 

Segundo a P16 “as tecnologias estão presentes na rotina das crianças, com 

isso, precisamos, enquanto educadores, nos adequar”. Para Mishra e Koehler 

(2006) diante de alunos digitais os professores precisam ter conhecimento de 

como as tecnologias podem ser utilizadas na construção do conhecimento 

novo sobre o já existente. 

 

5.2 TEMA 2: AS TDIC NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

No que tange ao tema 2 “As TDIC na aprendizagem dos alunos” refere-

se ao impacto que as tecnologias digitais tem causado nos diferentes níveis 

educacionais, desde as séries iniciais de escolaridade até o nível superior, 

sendo nas séries iniciais ferramentas que podem auxiliar na alfabetização ou 

na pesquisa e atuação profissional. 
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Mishra e Koehler (2006) dizem que as rotinas e práticas dos professores 

tem passado por consideráveis mudanças em função da presença das 

tecnologias digitais que estão influenciando no processo de ensino e de 

aprendizagem nas escolas. A verdade é que a realidade educacional está um 

tanto distante do que se espera da educação integrada com as TDIC. 

No âmbito desse tema 2 “As TDIC na aprendizagem dos alunos” foram 

explorados os subtemas: 2.1 “As TDIC como ferramentas na construção do 

conhecimento” e 2.2 “As TDIC e seu uso na educação fundamental”.  

Em relação ao subtema 2.1 “As TDIC como ferramentas na construção 

do conhecimento”, quando abordamos o fato de que essas tecnologias se 

constituem em ferramentas aliadas para a construção de novos 

conhecimentos, comungamos a ideia de Kenski (2005, p. 73) que descreve que 

“as tecnologias ampliam as possibilidades de ensino para além do curto e 

delimitado espaço de presença física de professores e alunos na mesma sala 

de aula” e ainda aponta que a interação entre professores, alunos, e tecnologia 

redefine toda a dinâmica da aula e cria novos vínculos entre os seus 

participantes. 

Essa premissa é confirmada pelas professoras pesquisadas que 

mencionam que as “TDIC visam contribuir com novos conhecimentos, nesta 

área (campo da educação) facilitando até mesmo no nosso dia a dia” (P04) e 

que com o uso dessas tecnologias “há praticidade e alcance de informação de 

forma instantânea e com diversas vertentes que estimulam o conhecimento” 

(P06). Para a professora P13 com a utilização das TDIC há “maior 

conhecimento, maior desenvolvimento no ensino e aprendizagem e maior 

motivação dos alunos”. As tecnologias ajudam a “construir novos 

conhecimentos, modernizando as práticas, e é necessário que o professor se 

apodere de saberes vindos da TDIC” (P17) e a professora P21 aponta que “um 

ambiente informatizado, quando bem explorado traz o aluno para o mundo em 

que ele está acostumado para além dos muros da escola. Um mundo repleto 

de movimento, cores, o qual ele pode e deve explorar para enriquecer os seus 

conhecimentos”. 

As professoras pesquisadas, na segunda aplicação do questionário, em 

relação a esse subtema 2.1 “As TDIC como ferramentas na construção do 

conhecimento”, mencionaram que as TDIC são ferramentas que influenciam e 
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muito na aprendizagem dos alunos, conforme as respostas: “com certeza os 

jogos levam as crianças a viajar por um mundo de cores, entretenimento e 

aprendizagem (P2);  “as ferramentas são de grande valia para pesquisas, 

aprendizagem e entretenimento” (P4) e que “com certeza, todas essas 

ferramentas de pesquisa são favoráveis para o conhecimento” (P5). Já P15 

descreve que “em ambiente informatizado há uma interação maior entre 

professor e alunos através de debates e questionamentos, facilitando assim a 

aprendizagem.”  

Além, das respostas acima mencionadas, P14 afirmou que “é notável o 

interesse e desempenho dos alunos, mesmos os que apresentam dificuldade”, 

tal resposta vem ao encontro com resultados do estudo de Scattone e Masini 

(2007) que alegam que a razão pela qual os alunos não desistem diante das 

dificuldades é que eles se sentem desafiados, e a interatividade que ocorre 

com o computador favorece a curiosidade e a motivação. 

Em relação ao subtema 2.2 “As TDIC e seu uso na educação 

fundamental”, pode-se remeter aos dizeres de Pereira e Lopes (2005) para 

quem as TDIC são capazes de ampliar o interesse aos alunos pelas aulas e 

pelo aprender. Nessa direção, ao professor compete a utilização de atividades 

pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento dos alunos de forma livre 

e participativa, e programas educativos que propiciem conhecimento 

pedagógico, pois certas ferramentas, se não trabalhados adequadamente 

podem causar um retrocesso no desenvolvimento das crianças. Para P05 as 

TDIC “ampliam o nível de conhecimento das crianças e o nível de interesse das 

crianças”. 

Ainda em relação ao uso das TDIC na educação fundamental, as 

professoras pesquisadas relataram que são importantes e podem tornar a 

aprendizagem mais significativa para os alunos, conforme afirmou P06 

“Acredito que a tecnologia bem utilizada se torna útil e fundamental a qualquer 

nível de idade” e P09 “Faz, na verdade o desenvolvimento se dá em várias 

séries, não somente no ensino fundamental”. P03 acredita que “o uso da 

tecnologia desde cedo pelas crianças estimula seu gosto pela pesquisa e 

aguça a criatividade” e “porque o uso de tecnologias nas series iniciais, etapa 

que a criança não escreve ainda, possibilita o manuseio do computador para o 

desenvolvimento dessas habilidades”, o que é confirmado pelos dizeres de 
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Pereira e Lopes (2005) que abordam o uso das TDIC na escola permite a 

formação de indivíduos mais criativos para a construção de novos 

conhecimentos por meio modos diferneciados de aprendizagem.  

Nas respostas obtidas na segunda aplicação do questionário 

(APÊNDICE B), em relação ao subtema 2.2 “As TDIC e seu uso na educação 

fundamental”, observa-se que, de um modo mais geral, as professoras 

pesquisadas deixaram transparecer que as TDIC permitem aos alunos uma 

aprendizagem mais lúdica e dinâmica dentro de suas habilidades, além de 

ampliar o nível de conhecimento das crianças, e o nível de interesse; pois 

muitas vezes a aprendizagem se dá por meio de jogos, ou seja, eles aprendem 

brincando. P11, por exemplo, mencionou que as TDIC contribuem no Ensino 

Fundamental por propiciar o conhecimento de “forma prática, lúdica e 

interessante para atrair a atenção e despertar a aprendizagem”; P10 salientou 

que com TDIC os alunos “desenvolvem habilidades e competências 

necessárias a alfabetização, brincando e se divertindo”. Mas, para P16 apesar 

do uso de TDIC ser importante, “ele precisa ser monitorado pelo educador”. 

P17 menciona que “com TDIC é possível ter vários recursos para aquilo que 

pretendemos ensinar, chegando assim ao nosso objetivo”, e P18 relata que o 

uso das tecnologias faz a diferença no desenvolvimento das atividades no 

Ensino Fundamental, “porque existem na internet vários tipos de jogos 

educativos com diversas maneiras de ensinar”. 

De acordo com Tramantina (2016) as TDIC são consideradas capazes 

de oferecer para as crianças e adolescentes oportunidades de desenvolver a 

criatividade, a imaginação, a lógica, o pensamento, o espírito comunitário e a 

autorrealização, pois é no Ensino Fundamental, ou seja, nos anos iniciais da 

educação que elas começam a viver experiências e aprendizagens, as quais 

serão base para estudos futuros.  

 

5.3 TEMA 3: AS TDIC E AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO 

 

O tema 3 deste estudo aborda “As TDIC e as mudanças na educação” e 

está apoiado por dois subtemas 3.1 “As TDIC como elemento de transformação 

na educação” e 3.2 “A inovação na educação com as TDIC”.  
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Conforme já mencionado, o futuro da humanidade será digital e essa 

evolução tecnológica trouxe consigo uma ambiência em que o fluxo de 

informação propiciado pelos aparatos digitais é ilimitado (DARNTON, 2010). 

Nesse sentido, é iminente que as TDIC vieram provocar inúmeras mudanças 

na educação. 

Em relação ao subtema 3.1 “As TDIC como elemento de transformação 

na educação” pode-se recorrer a Oliveira e Moura (2015) que descrevem a 

revolução da informática que trouxe consigo inúmeros impactos em diversas 

áreas sociais e a educação não escapou dessa mudança, pois cada vez mais a 

tecnologia se faz presente na escola e no aprendizado do aluno, seja pelo uso 

de equipamentos tecnológicos, ou, por meio de projetos envolvendo educação 

e tecnologia. Assim, cabe aos professores se conscientizarem sobre essas 

transformações e reconhecerem o papel que ocupam em prol de uma 

educação que venha formar indivíduos para atuarem com autonomia. 

As professoras pesquisadas mostraram ter ciência dessas 

transformações e impactos causados pelas TDIC quando afirmaram “Com o 

uso das tecnologias na educação a informação é promovida com mudanças na 

qualidade do ensino. O aluno deixa de ser passivo” e ainda “Aceitar as 

mudanças e adaptar-se a elas; propiciar melhorias na pratica pedagógica; 

promover mudanças para uma educação de melhor qualidade” (P07). Outra 

professora mencionou que “o mundo está em constantes transformações e 

precisamos acompanhar tais mudanças, levando para os alunos uma aula mais 

atraente e dinâmica” (P21). Referem também ao uso dessas tecnologias como 

metodologia de transformação na educação “uma metodologia de ensino 

aprendizagem onde os atores envolvidos são sujeitos ativos no processo” (P08 

e P10). Teve ainda aquela que referiu ao papel dos docentes que em seu 

entendimento, deverão “Buscar metodologias diferenciadas que assegurem 

aos alunos a base cognitiva necessária à aprendizagem. Contando assim com 

metodologias tecnológicas suficientes para atender a todos” (P08).  

De acordo com Oliveira e Moura (2015) a aprendizagem mediada pelo 

uso do computador gera transformações profundas no processo de criação do 

conhecimento, pois é concedida ao aluno a navegação por diferentes espaços 

de informação, o que para P06 quer dizer, “praticidade e alcance a informação 

instantânea com diversas vertentes que estimulam o conhecimento”. Sihler 
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(2011) afirma que com TDIC muitas mudanças ocorreram e que o 

conhecimento que antes era adquirido somente em sala de aula, com o 

advento da internet é construído também com o uso do computador e/ou 

celular, por meio da interação direta do aluno com esses equipamentos e 

internet, uma fonte com inúmeras informações. 

Na segunda aplicação do questionário,no que se refere ao subtema 3.2 

“As TDIC como elemento de transformação na educação”, as professoras 

pesquisadas, mostraram-se esperançosas em relação aos usos desses 

dispositivos para  transformações nas vivências de suas aulas. Elas deixaram 

claro que as TDIC trazem outras possibilidades de ensino; abrem portas para 

inserir alunos e professores no meio tecnológico, além de criar uma cultura 

inovadora e descentralizada do quadro e do giz. 

Nos dizeres das professoras há respostas que concretizam um dos 

objetivos desta pesquisa, pois foram apontados relatos positivos e motivadores 

para inclusão de TDIC nas salas de aula, conforme descrito por P13 “o uso das 

TDIC farão parte de meu dia a dia no ensino aprendizagem”; P17 espera que 

“essa nova abordagem na prática, venha reforçar os conteúdos e conceitos já 

trabalhados em sala”; P11 afirmou que suas expectativas são de “encontrar 

novos instrumentos para minha pratica pedagógica, complementar as 

atividades ministradas, inserindo os alunos ao uso das tecnologias”; P10 

espera que “num futuro próximo tenhamos computadores em sala de aula para 

podermos usar os jogos na consolidação da aprendizagem”; P23 alega “minhas 

expectativas são as melhores possíveis, pois a partir de agora nossa prática foi 

enriquecida com informações ricas e muito proveitosas para nosso dia a dia”.  

Conforme Tramontina (2016) é preciso utilizar as tecnologias no campo 

educacional a favor da aprendizagem do aluno, a fim de que potencializem as 

habilidades do aluno, pois com as mídias tecnológicas e digitais, as aulas se 

tornam mais produtivas e prazerosas para aluno, e muitas vezes para os 

professores, principalmente para aqueles que se preparam e para conduzir 

uma aula com as TDIC. Essas tecnologias podem contribuir para que o 

processo educativo seja mais atrativo e prazeroso, visto que propiciam ao 

indivíduo ter acesso a uma ampla gama de informações que podem servir 

como elemento de aprendizagem, como espaço de socialização e como 

espaço de saberes e conhecimentos científicos. 
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Sobre o subtema 3.2 “A inovação na educação com as TDIC” pode-se 

dizer que a incorporação das TDIC nas salas de aula é capaz de inovar os 

meios pedagógicos e a didática, que estão agora voltados para melhoria 

do ensino e promoção da aprendizagem. Essas tecnologias inseridas no 

contexto escolar permitem fortalecer a igualdade social e a democratização de 

seu acesso, pois tal comunicação tecnológica utilizada de forma ampla e 

coletiva faz com que todos se apropriem do conhecimento de forma igualitária, 

se realizada dentro da sala de aula, pois nem todos os alunos têm acesso 

extraclasse (CHIOFI; OLIVEIRA, 2014). 

As professoras pesquisadas corroboram ao descreverem que “as TDIC 

trazem novas possibilidades de ensino, e abrem portas para inserir alunos e 

professores dentro deste mundo tecnológico” (P05). Os ambientes 

informatizados possuem ferramentas com grande potencial permitindo que 

ocorram ações e reflexões sobre os conceitos estudados pelos alunos. Para 

P07 “São ambientes transformadores diante do mundo moderno, que traz 

diferentes olhares diante da nossa realidade”. A professora P11 referiu as 

características desses aparatos “As tecnologias estão fazendo cada vez mais 

parte de nossa vida. É natural que esse instrumento de ensino e aprendizagem 

seja mais atraente que cadernos e livros” aos olhos dos alunos. 

Quando foram questionadas depois da realização dos minicursos 

observa-se que as professoras pesquisadas vieram confirmar a ideia que 

tinham dessas tecnologias ao descreverem que “as TDIC trazem novas 

possibilidades de ensino, e abrem portas para inserir alunos e professores 

dentro deste mundo tecnológico” (P05). Em relação aos ambientes 

informatizados afirmaram que esses ambientes possuem ferramentas com 

grande potencial permitindo que ocorram ações e reflexões sobre os conceitos 

estudados pelos alunos, como mencionado pela P05 “todas as ferramentas 

tecnológicas de pesquisa são favoráveis para o conhecimento”.  

Ainda em relação a esses ambientes a professora P07 afirmou que “São 

ambientes transformadores diante do mundo moderno, que traz diferentes 

olhares diante da nossa realidade, e com o uso das tecnologias na educação a 

informação é promovida com mudanças na qualidade do ensino. O aluno deixa 

de ser passivo”. P10 mencionou que “o ambiente informatizado é muito amplo 



93 

 

 

e favorece a curiosidade despertando o interesse de sempre aprender mais, 

mais e mais”. 

Já a professora P11 referiu-se às características dos aparatos 

tecnológicos “As tecnologias estão fazendo cada vez mais parte de nossa vida. 

É natural que esse instrumento de ensino e aprendizagem seja mais atraente 

que cadernos e livros” aos olhos dos alunos; e P19 relata que “TDIC faz toda a 

diferença, pois na maioria das vezes as crianças se desenvolvem melhor em 

atividades no computador”. 

A inovação na educação com as TDIC foi apontada por P03 não como 

algo já existente na sua prática pedagógica, mas sim como algo que ela 

pretende usufruir em seu campo de ensino, pois relatou “As minhas 

expectativas são de inovação no ensino e maior aprendizado por parte dos 

alunos e o despertar do interesse pelo uso consciente da tecnologia”. O que se 

pode observar é que aquelas que ainda não fazem uso de meios tecnológicos 

na escola buscam sua inserção como forma de contribuir nos seus 

ensinamentos. Nesse sentido, observa-se que é por meio da tecnologia que o 

professor se aproxima do lúdico, do dinâmico e das crianças, passam a poder 

contar com essas ferramentas para investigação, análise, autoexpressão, 

influência e brincadeira; conforme sustenta Tramontina (2016). 

Contudo, para utilizar as TDIC como uma ferramenta pedagógica no 

Ensino Fundamental é necessário conhecê-las e dominar seus usos, é preciso 

estudar seus efeitos, pois as tecnologias por si só, conforme descreve 

Tramontina (2016), não são boas ou más, mas depende muito do uso que é 

feito delas, pois se não for assim, corre-se o risco de utilizá-las como recursos 

inovadores, mas de maneira tradicional, apenas como um dispositivo extra que 

ajuda a “passar o tempo” em sala. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o advento da tecnologia e a criação de diferentes ferramentas e 

recursos, programas e outros meios tecnológicos educativos ou adaptáveis 

para a educação, os docentes e os discentes ficaram diante de opções por 

meios interessantes e interativos de ensino e de aprendizagem que podem 

favorecer o contato aluno-professor, propiciando a pesquisa e auxiliando no 

processo educativo, facilitando e reforçando o aprender do aluno. Mas, para 

essa utilização é necessária a capacitação dos docentes, que muitas vezes 

têm suas práticas pedagógicas voltadas aos métodos tradicionais que não 

consideram as tecnologias digitais, por exemplo, e apresentam resistência a 

esses usos.  

 O professor contemporâneo além do conhecimento do conteúdo e 

conhecimento pedagógico com fins de compartilhar esses conhecimentos com 

os discentes, deve contar ainda com o conhecimento sobre as tecnologias, de 

modo a agir em um ensino diferenciado e acordado ao que é colocado pela 

sociedade contemporânea. Para essa troca que ocorre em sala de aula entre 

ele e os alunos digitais é preciso a interseção dos conhecimentos do conteúdo, 

pedagógico e tecnológico. 

Essa evolução tecnológica também se voltou para o universo escolar, 

pois na Web estão disponibilizados diversos software educativos que podem 

inovar o ensino e são de uso gratuito. É o caso dos software que foram 

apresentados e utilizados nos minicursos desta pesquisa e que repercutiram 

resultados satisfatórios em relação aos objetivos deste estudo, com base nos 

relatos das participantes nas respostas às questões dos questionários. 

Contudo, tem-se ciência que há uma necessidade de outros cursos que as 

capacite e as instrua para o uso de TDIC com seus alunos. Entende-se ainda 

que não é uma realidade exclusiva desta escola, mas sim de muitas outras, 

privadas ou públicas, pois a inserção das tecnologias nas escolas, segundo 

literatura, vem ocorrendo ainda de forma tímida, e, consequentemente, a 

preparação dos professores para o uso das TDIC também. 

A falta de motivação, por parte das professoras, para a utilização de 

TDIC no ambiente escolar, talvez ocorra devido ao apego por métodos 
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tradicionais de ensino e a dificuldade para adaptação aos métodos que fazem 

uso dessas tecnologias. Entendeu-se com esta pesquisa por meio das 

professoras pesquisadas que possuem um tempo na docência, mais 

resistência e dificuldade em utilizar TDIC, sejam por insegurança ou por não 

acreditar que tais métodos irão realmente funcionar em suas aulas, ou, ainda, 

por comodismo em relação aos métodos de ensino já utilizados.  

Um dado importante para mencionar é que as professoras passaram a 

conhecer essa nova possibilidade de ensino-aprendizagem quando lhes foram 

apresentados software que poderiam utilizar em suas aulas. Os minicursos 

realizados foram no sentido de mostrar como a introdução dessas ferramentas 

nas aulas pode abranger um uso positivo das TDIC, mesmo com o 

contratempo de não ter número suficiente de computadores ou internet de 

qualidade para sua realização, aliás, foram aspectos aos quais algumas das 

professoras pesquisadas atribuíram críticas. Pode-se pensar em trabalhar no 

laboratório de informática em ação conjunta professor sala de aula e professor 

do laboratório de informática e os alunos em grupos de até três em um 

computador. O trabalhar em grupos, tanto por parte dos alunos quanto dos 

professores, pode enriquecer essa prática com o uso da TDIC e despertar o 

interesse dos alunos em aulas mais prazerosas e dinâmicas. 

Outro ponto a se tocar é que, embora o uso das TDIC propicie outras 

aprendizagens, não é suficiente por si só, não substitui o professor e seu papel 

de mediador no processo de ensino e de aprendizagem; por isso, existe a 

necessidade constante de formação dos professores para que ocorram 

mediações na perspectiva de mídia-educação, assegurando assim sua eficácia 

no uso das ferramentas tecnológicas e métodos de ensino; principalmente se a 

instituição escolar oferecer recursos adequados e de qualidade para a sua 

utilização. 

Observou-se ainda com este estudo, que o uso de TDIC no Ensino 

Fundamental, além de favorecer a aprendizagem pode propiciar a elaboração 

de diagnósticos das dificuldades dos alunos. Dessa forma o professor poderá 

aprimorar suas aulas em termos de conteúdos, pedagogia e tecnologias.  

As concepções apresentadas pelas vinte e duas professoras sobre o uso 

de TDIC no Ensino Fundamental permitem afirmar que o uso de TDIC nesse 

nível de ensino é necessário, de acordo com os relatos das participantes 
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acerca das ferramentas tecnológicas online ou não, as quais podem favorecer 

o aprendizado do aluno de forma significativa, devido às várias formas e meios 

de apresentar os conteúdos ao aluno, por meio de jogos, textos, sons ou 

imagens, ou seja, um universo de possibilidades que vem crescendo a cada 

dia. 

Assim sendo, cabe à escola propiciar que crianças e adolescentes 

tenham acesso às tecnologias e oferecer formação continua, recursos e 

incentivo aos professores para a utilização de TDIC na sala de aula. E ao fim 

desta pesquisa, espera-se que possa contribuir para novos estudos sobre essa 

temática, como por exemplo, investigar as implicações desses cursos de 

formação continuada na prática pedagógica dos professores participantes. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário I – “Perfil dos professores” 

 

Prezado(a) Professor(a) 

Por favor, preencha o questionário I que segue com informações sobre 

sua formação inicial e continuada e sua Prática Pedagógica com uso das TDIC. 

Conto com a sua colaboração e agradeço a sua participação neste estudo. 

Atenciosamente, 

_________________________________ 
William Leonardo Detoni de Paiva 

 

I - Perfil dos Professores das Séries Iniciais  

1.Nome:________________________________________________________

_____ 

2. Idade:__________________________ 

3. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

4. Situação funcional: (  ) Efetivo (  ) Contratado 

6. Tempo de serviço que tem no magistério na rede pública Municipal de 

ensino: ________ 

7. Carga horária semanal que trabalha nessa escola: _________________ 

8. Número de horas semanais que você utiliza na organização, preparação de 

suas aulas e para os estudos: ___________ 

9. Seu primeiro curso superior 

(   ) Licenciatura  

(   ) Bacharelado 

 

10- Se você fez um Segundo curso superior, apresente: 

(   ) Licenciatura 

(   ) Bacharelado 

 

11. Já realizou uma pós-graduação? (   ) Sim (   ) Não 

Se sim, apresente abaixo o nome do curso e a instituição: 

(  ) Aperfeiçoamento 

Nome do(s) Curso(s) de 

Aperfeiçoamento 

Instituição Em 

andamento 

Ano de 

Conclusão 

    

    

 ( ) Especialização 

Nome do(s) Curso(s) de 

Aperfeiçoamento 

Instituição Em 

andamento 

Ano de 

Conclusão 
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 ( ) Mestrado 

Nome do(s) Curso(s) de 

Aperfeiçoamento 

Instituição Em 

andamento 

Ano de 

Conclusão 

    

    

12. Em casa você conta com um computador?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

13. Para a preparação de suas aulas você utiliza o computador?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

14. Em sua casa você conta com acesso à Internet?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

15. Na preparação de suas aulas você utiliza a internet como um recurso? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

II- Formação para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação nas series iniciais do Ensino Fundamental I 

16. Você teve algum componente curricular no decorrer do(s)curso(s) superior 

(es) e ou Pós-graduação que realizou que o preparasse para uso de 

tecnologias digitaisna prática docente?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Se sim, na tabela a seguir especifique: 

Componente Curricular Computador Software Internet 

    

    

    

    

 

17. Você participou de cursos de formação continuada que o preparasse para 

uso das TDIC na prática docente?  

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Se sim, na tabela a seguir especifique: 

Curso Instituição 

Organizadora 

Tecnologias digitais abordadas 

   

   

   

   

 

18. Na sua formação acadêmica houve alguma (s) disciplina (s) específica (s) 

em que você estudou como utilizar a informática na educação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

III- O uso das tecnologias na prática pedagógica. 

19. Assinale as tecnologias que você utiliza em sala de aula: 

(  ) Computador    

(  ) Lousa Digital 

(  ) Data show 

(  ) Celular 

(  ) internet 

(  ) software educativo 

(  ) Tablet 

(  ) Outro. Descreva_________________________________________ 

 

20. Na escola em que atua existem recursos tecnológicos que podem contribuir 

com as demandas da sua disciplina? 

(  ) Sim       

(  ) não 

 

21. Na escola em que atua existem software educacionais instalados nos 

computadores do laboratório de informática que podem ser utilizados na 

disciplina que leciona? 

(  ) Sim      

(  ) não 

 

22. Quanto a frequência de utilização do laboratório de informática em suas 

aulas, você: 

(  ) Utiliza sempre 

(  ) utiliza esporadicamente  

(  ) nunca utilizou 
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23. Dê exemplos de atividades, subsidiadas pelo uso das TDIC, que realiza 

com seus alunos: 

1º. 

_______________________________________________________________ 

2º. 

_______________________________________________________________ 

3º. 

_______________________________________________________________ 

4º. 

_______________________________________________________________ 

 

24. Elenque os motivos que você tem para a utilização ou a não utilização das 

TDIC em sua Prática Pedagógica. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________ 

 

25. Elenque as dificuldades na realização de atividades que utilizem as TDIC 

com seus alunos: 

1º. 

_______________________________________________________________ 

2º. 

_______________________________________________________________ 

3º. 

_______________________________________________________________ 

4º. 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Questionário II - Concepções dos professores sobre o uso das TDIC” 

Prezado(a) Professor(a) 
 

Por favor, ao preencher o questionário II que segue apresente as suas 
concepções sobre uso das TDIC no processo de ensino e de aprendizagem 
nas séries finais do Ensino Fundamental I. 

Contando com a sua colaboração agradeço a sua participação neste 
estudo. 

Atenciosamente, 
 _________________________________ 

                                             William Leonardo Detoni de Paiva 
 

 
 
1- Apresente suas considerações sobre a relevância das TDIC em cursos de 
formação continuada de professores  
 

_______________________________________________________________
____ 
 
2- Apresente sua opinião sobre a afirmativa: “os ambientes informatizados são 
ferramentas de grande potencial e nesses ambientes, as ações, reflexões e 
abstrações dos aprendizes, se tornam intensas” (GRAVINA; SANTARROZA, 
1998, p.21).  
 

 

 
 3- Você concorda com a afirmativa: “O uso das tecnologias no processo de 
ensino nas series iniciais do Fundamental pode propiciar ao aluno uma 
aprendizagem mais significativa”. Por favor comente sua resposta. 
 

 

 
4- O uso das tecnologias faz a diferença no desenvolvimento das atividades 
com os alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental? Comente. 
 

 

 
5- Apresente suas expectativas com relação a sua prática pedagógica com o 
uso das TDIC nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
 

 

 


