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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por intuito analisar os possíveis impactos das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) nas práticas docentes, utilizando-se como objeto de análise 

o Curso Normal para Educação Infantil e Anos Iniciais de uma escola pública estadual no 

município de Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. A partir da identificação dos conhecimentos 

teóricos dos alunos do Curso Normal dessa Escola, pretendeu-se capacitá-los ao uso das TIC 

em sala de aula por meio de oficinas, de forma a auxiliá-los no desenvolvimento de 

habilidades oportunas a essa atividade, bem como, ao final desta prática, avaliar os resultados 

através de questionários diagnósticos. Buscou-se refletir sobre os conceitos de TIC, 

Tecnologias na Educação, Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), Repositórios 

Digitais (RDs), Softwares de autoria e Objetos de Aprendizagem (OAs), compreendendo-se a 

relação entre esses conceitos e a prática pedagógica, diferenciando-se terminologias como e-

learning, b-learning e educação a distância, tendo em vista, principalmente, a adaptação 

necessária do formato para o curso de capacitação, em virtude da pandemia da covid-19. A 

partir da análise dos dados coletados através de questionário pré e pós-diagnósticos, aplicados 

aos participantes das oficinas, pôde-se observar o impacto na formação docente por meio das 

TIC, considerando-se o feedback positivo dos participantes, classificada como ótima por 

47,4% deles. Destaca-se a didática docente (18,8%), a dinâmica das oficinas (28,1%), a 

interação com a turma (6,3%), a oportunização da capacitação tecnológica (28,1%) e a 

importância dos planejamentos com as TIC (18,8%) como seus principais aspectos positivos. 

Da mesma forma, com relação ao problema de pesquisa, apresentou-se resultado satisfatório, 

motivando novas formações na Instituição de aplicação desta pesquisa, bem como em outras 

da comunidade local. O desempenho exitoso das oficinas (100% dos participantes afirmaram 

terem contribuído para sua formação docente), que despertou o interesse da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Viamão e da Secretaria Estadual de Educação, 

respondeu aos objetivos geral e específicos, apontando para relatos dos conhecimentos 

adquiridos durante as oficinas e soluções para as dificuldades enfrentadas pelos participantes 

– 80% responderam que as contribuições foram significativas –, em especial ao 

desenvolvimento das habilidades descritas na BNCC (conhecimento, cultura digital, empatia e 

cooperação) e à apropriação de tecnologias digitais, a exemplo do Wordwall (7 participantes 

destacaram a criação de jogos interativos, 7 a criação de atividades nesse site e 10 referiram-

se ao WordWall de modo geral como sendo os recursos mais úteis, trabalhados na oficina, 

para sua prática docente). Como produto final desta dissertação, apresenta-se um Livro de 

Apoio ao Professor em formato digital (e-book), constando materiais pertinentes à formação 

docente e à aplicação das TIC em sala de aula, mostrando a relevância e impacto do trabalho 

para a área de atuação da pesquisadora. 

 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Curso Normal. Formação de 

professores. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the possible impacts of Information and Communication 

Technology (ICT) on teaching practices, using as object of analysis the Normal Course for 

Early Childhood Education and Early Years of a state public school in the city of Viamão, 

Rio Grande do Sul, Brazil. Based on the identification of student's theoretical knowledge of 

the Normal Course at this School, it was intended to train them in the use of ICT in the 

classroom through workshops, in order to assist them in the development of appropriate skills 

for this activity, so as, at the end of this practice, to evaluate the results through diagnostic 

questionnaires. We sought to reflect on the concepts of ICT, Technologies in Education, 

Virtual Learning Environments (VLE), Digital Repositories, Authoring Software and 

Learning Objects (Los), in order to understand the relationship between these concepts and 

pedagogical practice, differentiating terminologies such as e-learning, b-learning and distance 

education, mainly in view of the necessary adaptation of the format for the training course, 

due to the covid-19 pandemic. From the analysis of data collected through a pre- and post-

diagnosis questionnaire, applied to the workshop participants, it was possible to observe the 

impact on teacher education through ICT, considering the positive feedback of the 

participants, considered great by 47.4% of them. It stands out the teaching didactics (18.8%), 

the dynamics of the workshops (28.1%), the interaction with the class (6.3%), the opportunity 

for technological training (28.1%) and the importance of planning with ICT (18.8%) as its 

main positive aspects.. Likewise, with regard to the research problem, a satisfactory result was 

presented, motivating new formations in the Institution where this research was applied, as 

well as in others in the local community. The successful performance of the workshops (100% 

of participants claimed it had contributed to their teacher training), which has instigated the 

interest of the Viamão’s Municipal Department of Education of and the State Department of 

Education, responded to the general and specific objectives, pointing to reports of knowledge 

acquired during the workshops and solutions to the difficulties faced by the participants – 

80% responded that the contributions were significant –, in particular to the development of 

skills described in the BNCC (knowledge, digital culture, empathy and cooperation) and to 

the appropriation of digital technologies, such as the Wordwall (7 participants highlighted the 

creation of interactive games, 7 the creation of activities on this site and 10 referred to 

WordWall in general as being the most useful resources, covered in the workshop, for their 

teaching practice). As a final product of this dissertation, a Teacher Support Book is presented 

in digital format (e-book), containing materials relevant to teacher training and the application 

of ICT in the classroom, showing the relevance and impact of the work in the area. of the 

researcher's performance. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies. Normal Course. Teacher training. 

Virtual Learning Environments. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A trajetória da pesquisadora na Educação Básica que converge para as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) voltadas à educação trouxe muitas inquietações e reflexões 

a respeito da formação de professores. No entanto, foi por meio de uma proposta de aplicação 

de recursos tecnológicos em sala de aula, para uma turma de formação de professores em 

nível médio, e da proposta de projeto intitulada Ilha dos Encantos: transformando ideias em 

jogos
1
, aprovada por meio da Casa Açoriana Quintero de Quental

2
, que a falta de preparo e 

conhecimento pertinentes a este tema foram identificadas.  

A Casa Açoriana Quintero de Quintal é a única instalada em uma instituição de 

ensino, o Instituto de Educação Isabel de Espanha, localizado no município de Viamão, Rio 

Grande do Sul/Brasil, onde se realizou a pesquisa, bem como local em que a pesquisadora 

atua como docente. A Casa, que abriga a cultura açoriana, possibilita a conexão entre 

Viamão/Brasil e Açores/Portugal, por meio de projetos e divulgação de trabalhos. A proposta 

desse projeto, aprovada em 2020 pelo Governo dos Açores tem como tema as Tecnologias 

Educacionais na formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Básico.  

Sendo assim, o projeto, atrelado a experiências vivenciadas pela pesquisadora, como 

também às reflexões e inquietações oriundas de estudos e qualificações anteriores, corroborou 

para que esta pesquisa se concretizasse.  

 É notória a preocupação apresentada em discussões e reflexões realizadas em 

diferentes níveis acadêmicos com relação ao uso das TIC e seu papel no processo de ensino-

aprendizagem. Contudo, sua aplicação está atrelada à apropriação do conhecimento teórico-

prático dessas ferramentas e sua inclusão como recursos nos planejamentos docentes.

                                                
1
 O projeto intitulado Ilha dos Encantos: transformando ideias em jogos tem como tema as Tecnologias 

Educacionais na formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Básico, sendo este 

um estudo internacional. Sua proposta constitui a criação de um produto educacional utilizando o recurso 

computacional Scratch (linguagem de programação), pelas alunas do curso de formação de professores de uma 

Instituição de ensino pública do município de Viamão, com base no estudo da cultura açoriana, presente nessa 

cidade.  

2
 Casa Açoriana Quintero de Quental – “A Sala Açoriana foi fundada em 1993 e está instalada junto ao Instituto 

Estadual de Educação Isabel de Espanha. O local, que tem a coordenação da professora Lucélia Adami Nunes, 

possui artesanato, utensílios e roupas típicas dos Açores, além de diversos livros disponíveis para consulta, com 

destaque para as obras que tratam das primeiras famílias açorianas em terras viamonenses. Também fazem parte 

do projeto: o Memorial, o Espaço Pedagógico e as Oficinas. Além disso, o espaço mantém o Grupo de Dança 

Ilhas de Encanto, que conta com 80 integrantes e é coordenado por Carina Armani. Além das apresentações 

açorianas, o grupo se dedica também às danças brasileiras e gaúchas” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

VIAMÃO, 2016). 
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Posto isso, a pesquisa a seguir trata-se justamente deste contexto: quais são os 

possíveis impactos que as TIC apresentam na formação docente para a Educação Infantil e 

anos iniciais, no Curso Normal de uma escola pública estadual? Levando em consideração a 

formação de professores a nível médio, apresentam-se as etapas pertinentes de cada fase de 

desenvolvimento do projeto. Autores como Perrenoud, Moran, Kenski, Behar, Tarouco, Silva, 

por meio de seus estudos aprofundados sobre as TIC e sua aplicação no processo de ensino-

aprendizagem, fundamentaram esta pesquisa, bem como artigos, teses e dissertações 

pertinentes ao tema.  

O primeiro capítulo apresenta as etapas determinantes para uma pesquisa de mestrado 

profissional como o tema, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos e a 

justificativa. O segundo capítulo refere-se ao marco teórico com as definições de termos, 

reflexões a respeito da formação docente e a legislação brasileira, incluindo sua influência 

portuguesa, pertinente à proposta apresentada no primeiro capítulo. O terceiro aborda a 

metodologia utilizada e as perspectivas adotadas para a realização deste estudo. O quarto 

capítulo apresenta o produto educacional, fruto desta pesquisa, bem como sua abordagem e 

divulgação nacional e internacional. No quinto capítulo, realizou-se a análise e discussão dos 

dados coletados durante a pesquisa. Por fim, a conclusão e considerações finais encerram este 

texto.  

Cabe ressaltar que todas as etapas pertinentes de cada fase de desenvolvimento do 

projeto foram apresentadas respeitando as normas de redação e formatação editadas pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS.    

 

1.1 TEMA 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Curso Normal de uma escola 

pública estadual em Viamão, no Rio Grande do Sul, Brasil, para a formação docente na 

Educação Infantil e Anos Iniciais.  

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais são os possíveis impactos que as TIC apresentam na formação docente, para a 

Educação Infantil e Anos Iniciais, no Curso Normal de uma escola pública estadual, em 

Viamão, Rio Grande do Sul?  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

No contexto de uma sociedade com avanços tecnológicos digitais crescentes e o 

aumento da internacionalização nas instituições de ensino, faz-se necessário a implantação de 

propostas curriculares que contribuam para o desenvolvimento de habilidades e competências 

para a apropriação das novas tecnologias, visando o compartilhamento de produções 

acadêmicas e científicas.   

Para Nóvoa (2002), a formação de professores de forma continuada apresenta-se, nesta 

perspectiva de capacitação tecnológica, muito mais abrangente do que uma complementação 

instrucional. Esse é um lugar de formação em pesquisa, pois se compreende que novos 

métodos podem surgir a partir de reflexões realizadas pelos docentes, possibilitando práticas e 

vivências de situações problemas, explorando contextos que muitas vezes se tornariam 

inacessíveis, bem como contribuindo para novas práticas pedagógicas.  

 Neste sentido, a presente pesquisa propõe-se a incentivar o uso das TIC, que, segundo 

Valente e Almeida (1997), devem promover o conhecimento, apresentando ao docente em 

formação possibilidades de explorar, criar, aprimorar conceitos e reestruturá-los. Assim, é 

possível utilizá-los em sua vida profissional, com a finalidade de contribuir para a 

qualificação do processo de ensino-aprendizagem e a aplicação do conhecimento no contexto 

social.   

 A pesquisa estará disponível no meio acadêmico de abrangência nacional e 

internacional e poderá colaborar para o aprofundamento de outros estudos sobre o tema, bem 

como aprimorar as práticas educativas, contribuindo para novas políticas públicas relativas ao 

uso das TIC no Ensino. O intuito é modificar o espaço formativo básico, colaborar para um 

ambiente inovador e de qualidade com a inserção destes recursos. Por isso, é necessária uma 

formação que acompanhe a sociedade e seus avanços (LIBÂNEO, 2001).  

 Neste contexto, a pesquisa corresponde também aos anseios pessoais da pesquisadora 

no sentido de ampliar e aprofundar conhecimentos sobre a melhor forma da utilização dos 

recursos tecnológicos na formação de professores. Logo, o trabalho contribui para a 

preparação de seus estudos futuros de doutorado, que implicará em aceitar novos desafios 

para qualificação na atuação docente, como professora normalista.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 Neste tópico, apresentam-se os objetivos geral e específicos correspondentes à 

pesquisa realizada. Os objetivos, descritos a seguir, foram definidos conforme as 
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justificativas, bem como o tema proposto, considerando as experiências vivenciadas e as 

reflexões realizadas durante sua atuação docente.    

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 Promover uma capacitação para o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

proporcionando um ambiente inovador e qualificação tecnológica para os alunos do Curso 

Normal de uma escola pública estadual, em Viamão, Rio Grande do Sul, na disciplina de 

Práticas Pedagógicas.  

  

1.4.2 Objetivos Específicos 

1) Identificar, através do Pré-diagnóstico - Questionário 1 (Apêndice A), o nível de 

conhecimento dos alunos da disciplina de Práticas Pedagógicas do Curso Normal, em 

relação aos seus conhecimentos teóricos e práticos no uso de TIC; 

2) Capacitar os alunos do referido curso, oferecendo quatro oficinas para o uso da 

Plataforma WordWall; 

3) Auxiliar no desenvolvimento de habilidades pertinentes ao uso e aplicação de TIC nas 

práticas em sala de aula no componente curricular de Práticas Pedagógicas;  

4) Avaliar os resultados obtidos, por meio do Pós-diagnóstico – Questionário 2 

(Apêndice B); 

5) Elaborar um produto educacional referente ao curso de formação profissional na 

modalidade oficinas virtuais, as quais gerará o material didático do tipo livro digital de 

apoio ao professor utilizando a plataforma WordWall.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico, trataremos da conceituação de termos pertinentes à pesquisa 

desenvolvida, bem como sua relevância. Conceitos como TIC, Tecnologias na Educação, 

AVAs, Repositórios Digitais e Softwares de Autoria são abordados com base em autores 

especialistas e suas concepções. Optamos por apresentar os termos descritos anteriormente, 

neste parágrafo, pois se referem ao contexto considerável dos objetivos, assim como 

fundamentam o problema de pesquisa e suas concepções. Pretendemos deixar claro quais 

aspectos serão levados em consideração e quais autores embasam estes conceitos. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE TERMOS 

Nos subcapítulos que se seguem, serão apresentadas as definições dos termos 

referidos. 

 

2.1.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

A tentativa de articular a metodologia conectada à educação e aos recursos 

tecnológicos no ciberespaço
3
 demanda uma compreensão de seus conceitos. Geralmente, 

quando se pensa em tecnologia, remete-se à área de informática, com computadores e 

dispositivos eletrônicos. Contudo, essa ideia limita-se ao conhecimento técnico, pois a 

pluralidade de termos e conceitos se estende a métodos e abordagens quando se refere à 

tecnologia, atrelada à educação. Com isso, entende-se que definir alguns conceitos se faz 

necessário para que haja a devida compreensão principalmente desses dois tópicos.   

Existem vários conceitos que definem tecnologia. Segundo o dicionário de português 

da Oxford Languages
4
, está definida como “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre 

técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da 

atividade humana”. Já o aplicativo do dicionário de português Aurélio
5
, na versão online, 

define o termo tecnologia como sendo: 

                                                
3
 Entende-se por ciberespaços, todo espaço de comunicação virtual, ou seja, interconexão mundial de 

computadores e das memórias dos computadores. Incluindo todos os sistemas de comunicação eletrônica que 

transmitem informações oriundas de fontes digitais ou que sejam destinadas à digitalização, contendo 

codificação digital, pois esta condicionaria "o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em 

tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação" (Levy, 1999, p. 92). 
4
 Dicionário de Português Oxford Languages online. Disponível em: https://languages.oup.com/google-

dictionary-pt/. Acesso em 15 de Out. 2020. 
5
 Dicionário de Português Aurélio versão online. Disponível em: https://www.dicio.com.br/tecnologia/. Acesso 

em 15 de Out. 2020. 
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● Ciência que estuda os métodos e a evolução num âmbito industrial: tecnologia da 

internet; 

● Procedimento ou grupo de métodos que se organiza num domínio específico: 

tecnologia médica; 

● Teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou 

campos da ação humana;

● Etimologia (origem da palavra tecnologia). Do francês technologie; do grego 

technología. 

Segundo a enciclopédia livre, Wikipédia
6
 (Editada em 04 de out. de 2020), as 

tecnologias podem ser consideradas como um conjunto, uma união de técnicas. Seu propósito 

consiste em suprir as necessidades encontradas, por meio da aplicação dos conhecimentos e 

aprimoramentos da sociedade. Para o autor Borgmann (2006), filósofo americano, a 

tecnologia é um meio de influenciar pessoas e culturas. Utilizando a matemática, as ciências e 

a arte, por meio das tecnologias, podemos facilitar ou retardar a vida humana. Já Moran 

(2007) afirma que as tecnologias proporcionam um caminho de fácil acesso à informação e à 

comunicação, itens fundamentais para uma educação com qualidade. Para a autora Kenski 

(2013), as tecnologias representam um avanço da informação e da comunicação, que 

constituem mudanças na interação, linguagem e comportamental da sociedade. Para os 

autores Perrenoud (2000) e Martinez (2006), o conceito de tecnologias está atrelado a 

competências e habilidades pertinentes ao domínio destes recursos, sendo, por meio de sua 

aplicação, capaz de gerar mudanças em todos os setores da sociedade.  

 

2.1.2 Tecnologias na Educação 

O termo educacional ou educação remete ao ensino, segundo a definição fornecida 

pela Oxford Languages
1
, refere-se à “aplicação dos métodos próprios para assegurar a 

formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano; pedagogia, 

didática, ensino”. A enciclopédia livre - Wikipédia² (Editada em 04 de out. de 2020), 

encontrada virtualmente, traz a definição de educação como um modo de oportunizar o 

ensino-aprendizagem, adquirindo competências e habilidades pertinentes ao meio social. Tal 

fonte ainda ressalta que a educação pode acontecer em diferentes contextos, desde que 

apresente um propósito crítico e reflexivo para o aluno. No entanto, a união desses dois 

                                                
6
 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia. Acesso em 15 de out. 2020.  
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termos traz a perspectiva de vários autores que consideram a TIC aplicada à educação em 

diferentes aspectos.  

Para Gerbran (2009), as tecnologias aplicadas em meio educacional são um 

instrumento que o professor utiliza para favorecer o aluno em sua busca pelo conhecimento. O 

autor, assim como Kenski (2008), refere-se às tecnologias como quaisquer componentes que 

envolvam meios de comunicação e informação. Kenski ainda apresenta as tecnologias como 

aprimoramentos das necessidades do ser humano, que são utilizadas de acordo com a época 

da história em que se encontram. Em se tratando de tecnologias direcionadas à educação, um 

exemplo disso é o giz e a lousa, ou então o próprio livro didático. O fato é que com a 

evolução das necessidades do ser humano, aprimorou-se a tecnologia tornando-a mais 

complexa com uma exigência do domínio cognitivo mais aguçado. 

 Ainda sobre as tecnologias, Nunes (2007) afirma que devem ser utilizadas com a 

finalidade de levar ao desenvolvimento de competências e habilidades condizentes com os 

objetivos definidos, e não apenas como meios de reproduzir as aulas. Também nesse viés, 

Perrenoud (2000) apresenta como uma das dez competências para ensinar, a utilização de 

novas tecnologias, e afirma que a formação para estes recursos proporciona o conhecimento e 

o desenvolvimento de habilidades, necessários para uma sociedade com avanços tecnológicos 

constantes. Ou seja, apropriar-se do conhecimento técnico para que, junto com o 

conhecimento pedagógico, possa construir recursos que contribuem com o processo de 

ensino-aprendizado do aluno. Almeida (2014) também apresenta as tecnologias como o início 

para uma sociedade com avanços tecnológicos em ascensão. A facilidade de acesso a esses 

recursos e as aplicações pertinentes ao meio educacional, segundo o autor, promovem 

vantagens, mas também desafios que surgem com a aquisição destas tecnologias.     

 Neste contexto tecnológico do processo de ensino-aprendizagem, no qual a construção 

do conhecimento deve ser abordada de forma significativa para o aluno, é que a mudança de 

paradigmas deve ser levada em consideração. Isso se dá para que essa formação seja baseada 

em contemplar as competências necessárias a uma sociedade contemporânea, na qual os 

alunos, segundo Gardner (2007, p. 12-13), “[...] sejam capazes de ter uma mente disciplinada, 

sintetizadora, criadora, respeitosa e ética”.  

Sendo assim, para fins do estudo proposto, usaremos o termo TIC para designar as 

tecnologias aplicadas em ambientes educacionais. Conforme Almeida (2014), entende-se os 

recursos tecnológicos como meios os quais aprimoram o processo de ensino- aprendizagem 

enfatizando o importante papel do professor neste percurso educativo.  
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2.1.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), segundo Behar (2013) são 

considerados ciberespaços em que a relação entre a organização e aplicação de cursos e 

disciplinas nas modalidades presencial, b-learning e e-learning, são consolidadas. Esses 

ambientes integrados às diferentes TIC proporcionam o ensino-aprendizagem por meio da 

interação de seus participantes.  

Conhecidos como Learning Managements System – LMS, os softwares são 

desenvolvidos com propósitos e objetivos que atendem ao meio educacional. Também 

conhecidos como Plataformas de Educação a Distância (EaD), devido à sua organização 

estrutural e um número de recursos significativos que atendem aos objetivos pedagógicos 

dessa modalidade de ensino, esses ambientes também apresentam a função de armazenamento 

de materiais, facilitando a busca independentemente do local em que se encontra o usuário.  

A figura 1
7
 apresenta alguns dos ambientes virtuais de aprendizagem conhecidos, 

nacionalmente e internacionalmente, utilizados no Rio Grande do Sul. 

 

Figura 1 – Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

AVA Site oficial Principal pressuposto teórico que 
suporta/abrangência 

Moodle http://moodle.org Social-construtivismo – Nacional e 
Internacional. 

BlackBoard http://www.blackboard.com Aprendizagem informal e social – 
Nacional e Internacional. 

Teleduc http://www.teleduc.org.br Construcionismo contextualizado 
(Valente, 1999) – Nacional. 

Planeta ROODA http://www.nuted.ufrgs.br/planet
a2/ 

Epistemologia genética e sócio-
interacionaista – Nacional. 

Google Classroom https://classroom.google.com Aprendizagem com enfoque sistêmico – 
Nacional e Internacional. 

NAVI https://www.ead.ufrgs.br/navi Aprendizagem com enfoque sistêmico – 
Nacional. 

Coursera http://www.coursera.org Plataforma criada para ofertar cursos 
abertos, com aulas livres, gratuitas e 
totalmente online. – Nacional e 
Internacional. 

Fonte: Adaptado do livro Competências na Educação a Distância (BEHAR, 2013, p. 59) 
 

Existem muitos exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem, tanto nacionais 

como internacionais, com diferentes atribuições. Nesta pesquisa utilizamos o Google 

                                                
7
 A organização e estrutura da Figura 1 teve como base a Figura 3.1 no Capítulo 3 - Domínio Tecnológico 

Saberes e fazeres na educação a distância, do Livro Competências em Educação a Distância, da autora Patricia 

Alejandra Behar (2014), referenciado nesta pesquisa.   

http://moodle.org/
http://www.coursera.org/
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Classroom como ambiente virtual de ensino devido à sua disponibilização e acessibilidades 

no meio educacional em que foi realizada a pesquisa. 

 

2.1.4 Repositórios Digitais 

Diante do avanço tecnológico, bem como a abrangência das TIC, principalmente em 

meios educacionais, novas iniciativas foram realizadas no intuito de popularizar recursos 

tornando-os acessíveis e disponíveis de forma gratuita ou não. Este é o caso dos Repositórios 

Digitais (RDs), Bibliotecas Virtuais entre outros que permeiam, inclusive, por licenças como 

as Creative Commons
8
 considerando os direitos autorais. 

Os RDs podem ser considerados ambientes virtuais de acesso aberto, destinados a 

armazenar recursos, documentos, mídias e qualquer outra informação que se queira guardar 

por tempo indeterminado (ÁVILA; SILVA; CAVALCANTE, 2017). Weitzel (2006, p. 5-6) 

conceitua-os como “[...] um arquivo digital que reúne uma coleção de documentos digitais 

[...]”. Ou seja, se os relacionarmos ao meio acadêmico, podem ser considerados como 

plataformas de armazenamento de objetos digitais e de aprendizagem provenientes do 

universo educacional, além de produções científicas e com o intuito de compartilhar sem 

encargos financeiros independentemente do objetivo de seu acesso. 

Cabe ainda ressaltar que essas plataformas se diferem das bibliotecas digitais em 

aspectos relevantes, como, por exemplo, a facilitação na comunicação e na busca e seleção de 

recursos de forma dinâmica no que se refere a atividades colaborativas.  

Segundo Ávila, Silva e Cavalcante (2017), Leite (2009) e Weitzel (2006), os RDs 

podem ser classificados em três categorias, considerando suas finalidades:  

● Repositórios Institucionais - armazenam e compartilham produções intelectuais 

da comunidade científica de uma instituição, seja ela acadêmica, comercial ou com 

outra finalidade.  

● Repositórios Temáticos ou disciplinares - direcionados a um grupo em 

específico, esses repositórios são destinados a um campo ou área em especial.  

● Repositórios de teses e dissertações – compreendem o armazenamento de 

produções científicas produzidas pela comunidade científica e/ou acadêmica 

vinculadas a uma instituição de ensino ou grupo de instituições.    

Atualmente, devido à diversidade de recursos digitais criados e compartilhados, outras 

classificações, além das mencionadas, estão sendo realizadas, considerando-se outros aspectos 

                                                
8
 As licenças Creative Commons funcionam como complementação dos direitos autorais, é uma permissão 

criada a partir do Copyleft e permite a modificação dos termos de direitos autorais adaptando-os conforme a 

necessidade do autor. Esta visa facilitar o acesso na internet (TAROUCO, et. al. 2014). 
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pertinentes à divulgação, principalmente em meio educacional. Esse é o caso dos Repositórios 

para recursos educativos como os Produtos Educacionais (PEs) oriundos de pesquisas de 

cunho profissional.  

Na Figura 2, apresentam-se sugestões de Repositórios Educacionais Digitais Abertos 

conhecidos nacionalmente e internacionalmente. 

Figura 2 – Repositórios Educacionais Digitais Abertos 

RD Site de acesso Descrição 

eduCAPES https://educapes.capes.gov.br/ Repositório Educacional Digital da Capes de 
recursos abertos, cujo acervo dispõe de 
laboratórios remotos e virtuais, jogos 
educacionais, ebooks, vídeo aulas, e outros 
materiais de pesquisa e ensino, desde que 
sejam licenciados de maneira aberta ou 
estejam sob domínio público e sejam oriundos 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) ou ainda de parcerias com outras 
instituições, nacionais e internacionais. O 
referido repositório pode ser acessado tanto 
por estudantes como por profissionais de 
educação básica, graduação e pós-graduação. 

Livre Saber - 
Repositório 
Digital de 
Materiais 
Didáticos 

O repositório pode ser acessado 
através do link: 
https://educapes.capes.gov.br/ 

O Repositório Digital Livre Saber (LiSa) é 
portal de acesso da Universidade brasileira 
UFSCar que reúne conteúdos digitais 
produzidos no escopo de cursos oferecidos por 
essa instituição nas modalidades presencial e a 
distância. Neste repositório é possível acessar 
vídeos, animações, áudios, imagens, mapas de 
atividades, textos e outros recursos produzidos 
por docentes e demais colaboradores da SeaD. 

RepositoriUM - 
Repositório 
Institucional da 
Universidade do 
Minho 

http://repositorium.sdum.uminh
o.pt/ 

O RepositóriUM é o repositório institucional da 
Universidade do Minho, Portugal, que reúne 
um número crescente das publicações 
científicas e acadêmicas produzidas na 
instituição. A maioria das publicações no 
RepositóriUM estão disponíveis para consulta, 
por qualquer pessoa, em acesso aberto. 

Portal Domínio 
Público 

http://www.dominiopublico.gov.
br/pesquisa/PesquisaObraForm.j
sp 

O Portal Domínio Público, do governo federal 
brasileiro, é composto por obras completas em 
formato de texto, som, imagem e vídeo que já 
estejam legalmente em domínio público. 

MERLOT https://www.merlot.org/merlot/
index.htm 

O MERLOT é um repositório virtual 
desenvolvido pela California State University 
Center for Distributed Learning. O MERLOT 
dedica-se à identificação, revisão por pares, 
organização e disponibilização dos recursos de 
aprendizado on-line existentes em uma 
variedade de disciplinas acadêmicas para uso 
por professores e alunos do ensino superior. 

REDA https://reda.azores.gov.pt/ É uma plataforma do Governo dos Açores – 
Portugal, dedicada à disponibilização de 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
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conteúdos educativos para a comunidade 
escolar, permitindo o compartilhamento de 
conteúdo e recursos nas mais variadas áreas e 
domínios.  

Biblioteca 
Nacional Digital 

https://bndigital.bn.gov.br/ O acervo digital da BNDigital é composto por 
documentos como hemeroteca, cartografía, 
iconografia, manuscritos, música e arquivos 
sonoros, obras gerais, obras raras, publicações 
seriadas, obras de referências e coleções 
especiais. 

Fonte: Adaptado de Sugestões de Repositórios Abertos, Universidade Federal de Jataí, [s.a] 

 

Existem muitos exemplos de RDs, tanto nacionais como internacionais, destinados aos 

mais variados fins. Nesta pesquisa utilizamos o eduCAPES (Nacional) e o REDA 

(Internacional - Portugal) como meio de divulgação e armazenamento do Produto 

Educacional (PE) - Material Didático na modalidade livro digital produzido, devido à sua 

disponibilização e acessibilidade, considerando as instituições as quais esta pesquisa está 

vinculada, bem como os projetos desenvolvidos em parceria com o Governo dos Açores.  

 

2.1.5 Objetos de Aprendizagem (OAs) 

A conceituação dos Objetos de Aprendizagem, conforme apresenta Tarouco (2014), é 

realizada com base na concepção da própria autora em relevância com a sua utilização e 

importância, considerando a abordagem apresentada e seus aspectos.  

Segundo Tarouco (2003, p. 14), 

Um Objeto de Aprendizagem é qualquer recurso, suplementar ao processo de 

aprendizagem, que pode ser reutilizado para apoiar a aprendizagem, termo 

geralmente aplicado a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos 

conjuntos visando a potencializar o processo de aprendizagem onde o recurso pode 

ser utilizado.  

 Wiley (2000), ao explicar um OA, faz analogia a um átomo e suas ligações químicas 

tornando-se algo maior. E, assim como o átomo, o OA precisa ter sua conexão com outros que 

tenham o mesmo contexto e abrangência, apesar de ser autoexplicativo. Compostos e 

estruturados de formas variadas, os OAs apresentam características e elementos básicos para 

sua construção ou seleção conforme seu objetivo. Para Mendes (2004), estes aspectos 

correspondem à: 

● Reutilização – O OA pode ser utilizado e reutilizado por diversas vezes em 

diferentes contextos para fins educacionais. 

● Adaptabilidade – Ser adaptado a qualquer proposta de ensino dentro do processo 

de aprendizagem.  
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● Granularidade – Neste aspecto, leva-se em consideração a proporção do OA e 

sua funcionalidade. 

● Acessibilidade – Disponível em meio virtual, de fácil acesso. 

● Durabilidade – Não depende da evolução tecnológica para ser utilizado.  

● Interoperabilidade – Pode ser utilizado em diferentes sistemas e ferramentas.  

● Metadados – Uma identidade, para facilitar a busca de OA conforme seu objetivo 

de aplicação.     

Tarouco (2014), com base em outros autores como Wiley (2000), Longmire (2000) e 

Redeker (2003), apresenta a classificação dos OAs em simples, intermediário e complexo, 

considerando-se aspectos como o conteúdo, os níveis de funcionalidade e características 

específicas (Figura 3). 

Figura 3 – Classificação dos objetos de aprendizagem 

Simples Intermediário Complexo 
Pouca interação do 
usuário com o objeto; 
Utilizado em conjunto com 
outros OA; 
Exemplo: Textos, imagens, 
mapas conceituais. 

Interação limitada do 
usuário com o objeto; 
Apresentam-se como fonte 
de informação, apesar de 
muitos serem 
multimidiáticos; 
Utilizados em conjunto com 
outros OA; 
Exemplos: vídeo, áudio, 
sites de informações. 

Formam uma unidade; 
Possibilidade de interação 
do usuário com o objeto; 
São compostos por OA do 
tipo simples e/ou 
intermediário; 
Exemplos: portais e sites 
com animações e 
simulações. 

Fonte: Adaptado do livro Competências na Educação a Distância (BEHAR, 2013, p. 63) 

Para Behar (2013), qualquer material digital que forneça informações buscando 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, seja uma imagem, um jogo ou uma simulação, 

desde que tenha um fim educacional, pode ser considerado OA. A autora ressalta que esses 

objetos podem ser adaptados a diferentes situações de aprendizagem e públicos e em 

diferentes modalidades de ensino.  

Sendo assim, trataremos como adequada a conceituação segundo Wiley (2000), 

Tarouco et al., (2003) e Behar (2009) de acordo com a qual um Objeto de Aprendizagem é 

qualquer recurso digital, complementar ao processo de ensino, que pode ser reutilizado, 

adaptado, ou customizado para apoiar a aprendizagem com o objetivo educativo ou com 

embasamento pedagógico.  
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2.1.6 Softwares de Autoria 

A constante evolução das TIC, para proporcionar uma gama de possibilidades 

diversificadas de recursos, principalmente para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, 

resultou na criação de softwares que se adaptam conforme a necessidade, principalmente para 

alcançar os alunos (PERRENOUD, 2000).  

Há muitas possibilidades quando se fala em apropriar-se das tecnologias em sala de 

aula, considerando que existem diferentes softwares para este fim. Dentre essa variedade, 

encontramos os softwares de autoria. Conforme Bertin, Lima e Weber (2015), estes sistemas 

permitem criar, testar e aplicar objetos de aprendizagem por alunos e professores. Na 

concepção dos autores, estes recursos de autoria podem motivar, divertir e proporcionar 

condições para resolução de problemas, promovendo e aprimorando o processo de ensino-

aprendizagem (BERTIN; LIMA; WEBER, 2015). 

Para Gasque (2016, p. 397), 

[...] softwares de autoria mais intuitivos e abertos podem estimular a produção de 
objetos de aprendizagem (OA). Isso porque proporcionam interface interativa e de 

fácil utilização, visto que muitas ações estão pré-programadas [...]. 
 

Tanto para Gasque (2016) quanto para Silva et al. (2018), os softwares de autoria 

apresentam muitas vantagens, como disponibilidade gratuita, de fácil compreensão, adaptável. 

Além de despertar o interesse e poder ofertar feedback para os alunos, este torna-se adequado 

potencializando seu objetivo quanto à sua aplicação.  

Leffa (2006) e Behar (2014) também apresentam a conceituação de softwares de 

autoria, sendo estas ferramentas definidas como um sistema, aplicativo ou ainda plataforma, o 

qual permite a seus usuários desenvolver atividades diferenciadas e pertinentes ao que 

buscam, sendo estas de planejamento, desenvolvimento ou até mesmo construção.  

Sendo assim, para fins de estudo, trataremos da definição apresentada por Leffa 

(2006), Behar (2014), Gasque (2016) e Silva et al. (2018), para a realização desta pesquisa.   

 

2.2 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E AS TIC 

Far-se-ão, neste tópico, reflexões a respeito da relação entre a formação profissional de 

docentes e as Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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2.2.1 A formação e suas competências  

A profissão docente, para Nóvoa (2019) e Nóvoa e Álvim (2020), é um tema que 

requer muitas discussões, pois há necessidade de reconhecer as lacunas nos programas de 

formação de professores. As reflexões devem tomar um rumo mais amplo a fim de se 

repensar a educação, o currículo, os espaços de formação e a escola, reavaliando o contexto 

social. 

A influência das tecnologias digitais no cotidiano social, assim como a falta de 

qualificação docente, preocupa muitas instituições de ensino. Entende-se a necessidade de 

capacitar o professor para o uso das tecnologias, pois qualificar os principais articuladores do 

processo de ensino-aprendizagem se faz prudente, considerando que são os professores que 

planejam e aplicam as atividades para os alunos.  

No entanto, o saber docente proveniente das experiências deve ser considerado no 

processo de formação do professor, seja ela inicial ou continuada. Com isso, voltamos nossos 

olhos para a formação embasada em três dimensões: as instituições de ensino de formação de 

professores, as políticas educativas e os professores da educação básica.  

As instituições de ensino são espaços destinados aos saberes docentes considerando 

suas teorias e o desenvolvimento de competências e habilidades pertinentes à profissão, no 

entanto estes saberes devem estar atrelados à sua aplicação (NÓVOA, 2019; NÓVOA; 

ALVIM, 2020). É neste momento que as práticas pedagógicas estão associadas às políticas 

educativas. A prática docente requer mais atenção, uma presença pública e políticas que 

valorizem a docência e incentivem sua formação. Por último, os professores da educação 

básica, que acolhem e orientam os futuros professores nesta jornada, são peças inspiradoras e 

decisivas para a vida profissional destes docentes, independentemente de suas influências 

(NÓVOA, 2019).  

Entendemos que a prática pedagógica constitui uma parte essencial na formação de 

professores, e que os saberes docentes adquiridos e aplicados nesta etapa são o ponto de 

partida para sua identidade profissional. Perrenoud (2000), em suas conjecturas, já 

apresentava reflexões pertinentes à profissão docente que ainda prevalecem: como podemos 

repensar a docência, desenvolver competências e habilidades, promover situações de ensino-

aprendizagem se o próprio docente não se sente com autonomia para gerir sua sala de aula.         

 Discutia-se sobre a apropriação do conhecimento técnico-pedagógico para a inclusão 

das TIC em meio educacional, no entanto as tecnologias evoluíram e o ensino deteve-se ao 

sistema já conhecido. Perrenoud (2000), Kenski (2009) e Behar (2013) compreendem que 
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somente o conhecimento operacional e técnico para o uso de recursos tecnológicos não é o 

suficiente. É necessário que o professor possua competências e que estas, juntamente com 

habilidades pertinentes à profissão, sejam desenvolvidas. Para Perrenoud (2000), o professor 

deve preocupar-se com sua formação, dando continuidade por meio de capacitações, bem 

como desenvolvendo e aprimorando competências e habilidades, condizentes com os avanços 

da sociedade. 

Kenski (2009) apresenta uma reflexão a respeito do saber docente para o uso das 

tecnologias no contexto educacional. A autora as categoriza em cinco estágios considerados 

necessários para a formação: entrada, adoção, adaptação, apropriação e invenção (Figura 4). 

Esses estágios/habilidades relatados pela autora foram apresentados pelo Conselho National 

Information Infrastructure Advisory Council – CNIIAC
9
. 

Figura 4 – Habilidades necessárias à formação docente para o uso de TIC. 

Estágios/habilidades Descrição Desenvolvimento profissional 
almejado 

Entrada Domínio da tecnologia (nível 
experimental) e o ambiente de 
aprendizagem. 

Não há.  

Adoção Treinamento satisfatório, uso básico 
da tecnologia. 

Básico de trinta horas. 

Adaptação Descobre outras aplicações para as 
tecnologias; 

Conhecimento específico. 

Média duração, com mais de 
quarenta e cinco horas; 

Três meses de experiência; 

Apoio técnico permanente. 

Apropriação Domínio dos recursos tecnológicos; 

Alcance dos objetivos propostos, 
instrucionais ou gerenciais. 

 

Longa duração, mais de 
sessenta horas; 

Dois anos de experiência; 

Apoio técnico permanente. 

Invenção Desenvolvimento de novas 
habilidades; 

Utiliza as tecnologias como 
ferramentas adaptadas para o ensino. 

Longa duração, mais de oitenta 
horas; 

Quatro ou cinco anos de 
experiência; 

Apoio técnico permanente.  
Fonte: Kenski (2009). 

 Assim como Kenski (2009) considerou habilidades pertinentes ao domínio 

tecnológico, Perrenoud (2000) apresenta dez competências as quais considera pertinentes à 

formação de professores. Nestas, o autor descreve situações de aprendizagem as quais 

                                                
9
 Conselho National Information Infrastrucutre Advisory Council – CNIIAC inclui produções com propósitos 

pedagógicos para o uso de software, hardware, redes entre outros.  
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possibilitam o desenvolvimento de habilidades e atitudes. Priorizamos três das dez 

competências descritas pelo autor (dispostas no Anexo A). As competências destacadas são: 

Administrar a progressão das aprendizagens (visão longitudinal); envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho (motivacional); e Utilizar Novas Tecnologias (esta 

competência abrange todo o contexto relatado, sendo o ensino, a instituição, o educador e o 

aluno). Tais competências retratam contextos específicos e apresentam reflexões relevantes 

que condizem com os objetivos apresentados nesta pesquisa. Cabe ressaltar que o capítulo 

correspondente à competência, Utilizar Novas Tecnologias (PERRENOUD, 2000), escrito em 

abril de 1998, ainda reflete alguns anseios de professores em relação às TIC, bem como 

retrata as dificuldades encontradas, ainda hoje.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conforme decreto definido LDB, Lei nº 

9.394/1996, deve nortear os currículos das Unidades de Ensino Federativas e as propostas 

pedagógicas de todo o Ensino Básico no Brasil, incluindo instituições públicas e privadas. A 

BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades pertinentes ao saber dos alunos 

durante toda a sua trajetória escolar. Tem como princípios, por meio da educação, formação 

humana em sua integralidade e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

 Sendo assim, destacamos três das dez competências gerais tratadas na BNCC, as quais 

se referem significativamente a esta pesquisa. São estas:  

COMPETÊNCIA 1 – CONHECIMENTO  

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

[...] 

COMPETÊNCIA 5 – CULTURA DIGITAL 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

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

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

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. 

[...] 

COMPETÊNCIA 9 – EMPATIA E COOPERAÇÃO 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 

e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza 

(BRASIL, MEC, 2018, p. 9). 

  

As competências apresentadas condizem com a proposta da investigação, pois a 

capacitação não trata apenas de conhecimentos técnicos referentes a uma ferramenta e sua 

apropriação. Nóvoa (1992) apresenta essa reflexão, considerando que formação não se trata só 



32 

 

de concentrar certificados ou diplomas, mas de pensar, analisar e criticar a prática docente e 

reformular a sua própria identidade profissional. 

 

2.2.2 Práticas Pedagógicas 

De acordo com a perspectiva epistemológica abordada, a Prática Pedagógica pode ser 

apresentada e assumir diferentes significados, conforme a afirmativa de Caldeira e Zaidan 

(2010). Autores como Dewey (1978) apresentam as práticas pedagógicas baseando-se na 

pedagogia progressista: a educação como um processo contínuo da reconstrução da 

experiência de vida no ambiente social. Sendo assim, o autor criou uma epistemologia 

experimental, ou seja, dirigida para a prática. Ainda segundo o autor, o conhecimento será 

produzido na ação, com a experiência como fonte dessa aprendizagem. Isso ocorre ao se 

considerar a sala de aula um ambiente de análise e interação das experiências vivenciadas, 

transformadas através da cooperação entre os alunos e professores.  

Na perspectiva de uma teoria alternativa, o autor Siemens (2004), apresenta um novo 

conceito de aprendizagem denominado Conectivismo, baseado na idade digital. Segundo a 

nova teoria, apresentada de forma sistêmica, o aprender necessita da capacidade de formar 

conexões entre fontes de informação e a partir desta criar padrões de informações relevantes. 

Este ciclo de desenvolvimento do saber conhecido atrelado às TIC transita formando uma 

sequência que vai do discente para a rede e para a organização, permitindo que se mantenham 

atualizados independentemente de seus interesses, através das conexões formadas.   

Na teoria freiriana, as práticas pedagógicas estão sustentadas por uma aprendizagem 

baseada na interação do aprendiz com o mundo. Segundo Freire (2004, p. 91) “O professor 

precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer 

dos seus alunos”. Sendo assim, cabe ao professor inovar, tanto em suas aulas como nas 

ferramentas, mantendo como objetivo principal o ensino-aprendizagem de seus alunos. 

Para fins de estudo propostos nesta pesquisa, trataremos como base na perspectiva 

conectivista interagindo com o autor Siemens (2004) considerando a competência de formar 

conexões através de ferramentas atreladas às TIC.  

 

2.3 TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO  

O avanço tecnológico midiático faz parte da realidade social de muitas famílias; estar 

conectado faz parte do cotidiano. Kenski (2009) demonstra sua preocupação quando afirma 

que as tecnologias precisam ser utilizadas como recursos oportunos em prol do conhecimento, 



33 

 

promovendo a comunicação e a interação entre professores e alunos. Esses meios, segundo a 

autora, ampliam nosso espaço limitado fisicamente em número de integrantes e em acesso ao 

conhecimento, para um espaço em que a interação e a troca de saberes podem ser realizados 

sem esta presença física, mas com acesso imensurável à informação que gera o conhecimento.  

Apropriar-se do conhecimento é a melhor forma de levar para sala de aula novas 

tecnologias, visando à melhoria da qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Desta 

forma, torna-se necessário que o professor busque ampliar seus conhecimentos técnico-

pedagógicos. 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, ou TDICs, ou até mesmo Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação – NTIC, são muitos dos termos utilizados por 

pesquisadores e que apresentam o mesmo significado. 

Coll e Monereo (2010) ressaltam que as tecnologias, principalmente as de informação 

e comunicação, influenciam a sociedade por meio da necessidade para quem estes recursos 

foram desenvolvidos. Percebemos nitidamente nos celulares, aparelhos que comportam 

multifuncionalidades, como a de acessar o seu banco, fazer transferências, de realizar um 

curso ou ainda participar de uma reunião de trabalho. Essas funcionalidades facilitam em 

todos os aspectos, sejam na vida pessoal, acadêmica ou profissional.      

As TIC, especificamente sua utilização em meio educacional, vêm sendo realizadas 

em diferentes áreas do conhecimento, possibilitando um leque de abordagens atrativas e que 

condizem com a realidade do aluno. No entanto, sua relação com a Educação não é novidade. 

Referindo-se a um procedimento que potencializava a aprendizagem, Martins (2016) 

apresenta a programação como método educativo de inserir as tecnologias em meio 

educacional, bem como as plataformas de ensino-aprendizagem.      

As TIC podem ser representadas por diferentes ferramentas, dentre estas, a referida 

pesquisa optou por abranger as três seguintes, já definidas anteriormente:  

● Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVAs;  

● Objetos de Aprendizagem – OAs; 

● Softwares de autoria.  

Essas ferramentas virtuais são capazes de “[...] potencializar a reestruturação das 

práticas pedagógicas, originando novas formas de pensar a respeito do uso da comunicação, 

da ciência da informação, da construção do conhecimento e da sua interação com a realidade” 

(BEHAR, 2009, p. 33). Esses recursos, incorporados a um planejamento pedagógico, 

viabilizam sua utilização como um objetivo de aprendizagem, direcionando o professor a 

contemplar uma nova concepção educacional.  
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 O aprender constantemente tem se tornado essencial, uma vez que o conhecimento é um 

diferencial na sociedade que se mantém em constante mudança. O fato é que estamos diante 

de consideráveis transformações e o professor tem à sua disposição políticas públicas que 

muitas vezes são suficientes para garantir práticas pedagógicas críticas e reflexivas nas salas 

de aula que propõem o uso das TIC na educação.  

 Cabe ainda ressaltar que vivemos no tempo em que a cibercultura é vivenciada em todos 

os níveis sociais. No ensino, o híbrido torna-se cada vez mais presente, realizando mudanças 

significativas do espaço e do tempo no processo de ensino-aprendizagem. Para Falavigna e 

Silva (2016), utilizar smartphones, tablets, aplicativos e outros recursos digitais já faz parte de 

nossa rotina, assim como as conexões e compartilhamento de informações, notícias e livros. 

Na comunicação também podemos perceber a influência da cultura digital, nas escritas de 

mensagens e nas siglas utilizadas.  

 No caso da educação, as modalidades de ensino sofreram influências da cultura digital, 

estando associadas à internet. Modalidades como e-learning (aprendizagem por meio 

eletrônico) e b-learning (aprendizagem modalidades mistas - presencial e online) passam a 

fazer parte dos termos e propostas para a educação.  

 Sendo assim, percebemos que consequentemente os avanços tecnológicos nos trouxeram 

inúmeras vantagens e benefícios, principalmente no que tange o acesso à informação e à 

comunicação. No entanto, se fazem necessárias muitas reflexões a respeito da educação, da 

formação e da sociedade.              

 

2.3.1 Cultura Digital 

O termo Cultura Digital e/ou Cibercultura é conceituado de diversas formas, conforme 

a ideologia de seus pensadores e idealizadores. O que se pode afirmar é que esta união advém 

da chamada revolução digital.  

Entende-se que, conforme Lévy (1999) e Lemos (2009), tanto a Cibercultura quanto a 

Cultura Digital podem ser consideradas sinônimos, pois se referem ao mesmo contexto, ou 

seja, um novo espaço de comunicação, aceita e integrada pela sociedade como parte da vida 

cotidiana, uma “sociedade em rede”.  

Lemos (2009, p. 136) ainda apresenta uma concepção sobre a Cultura Digital, a qual foi  

[...] marcada a partir da década de 70 do século passado, pelo surgimento da 

microinformática. A microinformática é que vai dar esse tom planetário que ganha 
uma dimensão mais radical com o surgimento das redes. Então é essa cultura do 

telefone celular, dos computadores, das redes, dos micro-objetos digitais que 

funcionam a partir desse processo eletrônico digital. 
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Referir-se a novas tecnologias é falar em dispositivos e conectividade. Essa realidade 

vem sendo apresentada no meio educacional com maior ênfase e, em tempos de tantas 

transformações, sejam elas culturais, sociais ou econômicas, em paralelo à constante evolução 

das TIC, nos deparamos com a real necessidade de pensar sobre as mudanças necessárias no 

fazer docente e seu lugar no processo de ensino-aprendizagem.    

 

2.3.2 O Ensino e-learning, b -learning X educação a distância 

Considerando os avanços tecnológicos e as novas concepções de fazer educação, os 

autores Dias, Dias e Gomes (2004) discute as diferenças entre educação a distância e e-

learning, bem como qual seriam os diferentes papéis que o formador teria considerando essa 

modalidade.  

A autora apresenta a importância da internet ao observar a maneira como as pessoas se 

relacionam, trabalham e até aprendem. Relata ainda que, desde as primeiras formas de ensino 

a distância (por correspondência, fitas de áudios), sempre foi problemática a comunicação 

entre professor e aluno. No entanto, com a facilidade do advento da internet e outros recursos 

derivados, foi possível melhorar e até diminuir esses problemas. 

Neste sentido, a autora exprime o significado de e-learning, considerando a conexão 

entre a aprendizagem e o meio eletrônico, incluído como parte da nova proposta pedagógica. 

A mesma ainda salienta que há diferentes definições de e-learning que valorizam esta ou 

aquela tecnologia, este ou aquele termo de educação, de gestão ou até de comunicação. Para 

ela o termo mais apropriado para e-learning seria um tipo de aprendizagem que nos seus 

princípios gerais obedece aos parâmetros da educação a distância, e que teria uma grande 

diferença, que seria uma maior acessibilidade à comunicação entre todos os envolvidos. 

Segundo Keegan (1996, p. 12), a educação a distância teria como principais 

características: 

● A quase permanente separação entre professor e aluno, ao longo do processo de 

aprendizagem;  

● A influência de uma organização educativa, tanto no planejamento como na 

preparação de materiais de aprendizagem e na disponibilização de serviços de 

suporte ao aluno; 

● A utilização de materiais impressos, áudio, vídeo ou computador – para uma 

melhor harmonização de conceitos entre professor e aluno e a disponibilização 

do conteúdo educativo; 
● A provisão de comunicação em dois sentidos, de forma a que o aluno possa 

beneficiar de, ou possa iniciar um diálogo; 

● E por fim a quase permanente ausência de um grupo de alunos ao longo de um 

processo de aprendizagem. 
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Diferentemente do último tópico supracitado, o e-learning tem como principal 

diferencial da educação, a comunicação e a interação via internet entre todos os 

intervenientes, formador/formando e formando/formando. Essa interação é mediada pela 

utilização de tecnologias de informação e comunicação multidirecionais, passíveis de permitir 

todas as “combinações” possíveis de interação entre todos os envolvidos. 

Após estes esclarecimentos, a autora passa a tratar de fatores que são críticos para um 

bom desempenho da aprendizagem por e-learning: os materiais disponíveis ao formando 

devem ser midiatizados (utilizando elementos multimídia) e devem ser idealizados 

evidenciando-se a motivação que conduz a aprendizagens mais eficazes. E o formador deve 

ser um incentivador da aprendizagem colaborativa e marcar o ritmo do curso, sendo 

responsável por orientar as interações e moderar a aquisição de conhecimentos. 

Nessa percepção, existem modalidades de ensino-aprendizagem que são adaptações 

pertinentes ao e-learning. O b-learning, uma delas, permeia por ambientes diferentes e pode 

ser ministrado parte a distância, parte presencial. Falavigna e Silva (2016) relatam que a 

tendência converge para a implementação de processo mistos, aulas presenciais e aulas online 

combinadas, ou seja, “blended” (denotação para combinado, misto), logo a abreviação b-

learning. Keegan (1996), Silva (2014), Falavigna e Silva (2016) em suas reflexões sobre e-

learning, relacionam a modalidade b-learning como uma combinação das modalidades p-

learning (modalidade presencial) e d-learning (modalidade a distância), e que em um futuro 

breve, considerando-se os avanços tecnológicos, o m-learning (aprendizagem por dispositivos 

móveis) possa vir a possibilitar uma maior conectividade. 

Figura 5 – Modalidades de ensino 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2014, p. 43) 
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Com isso, o processo de formação de professores para esses ambientes deve ser 

definido e estabelecido com base nas tecnologias e funcionalidades do software associadas à 

implementação dos conteúdos e materiais nestes ambientes. Todavia, um e-formador terá que 

manipular bem as tecnologias e ferramentas de comunicação que estejam disponíveis para a 

interação pedagógica com os formandos. 

Com as tecnologias e facilidades existentes na internet, qualquer instituição 

educativa/entidade formadora pode aventurar-se a implementar um ou outro curso online, sem 

uma estrutura de suporte sólida. No entanto, tal provisão de disciplinas e/ou cursos 

dificilmente passará do projeto piloto ou experimental ou envolverá mais do que um número 

reduzido de formadores entusiastas ou com maior espírito de inovação. Para Dias, Dias e 

Gomes (2004), planejar uma formação, seja ela online ou presencial, requer elementos 

essenciais que refletem o cenário educacional, mais especificamente o de formação docente. 

Podemos perceber que a autora exibe uma preocupação que nos atuais dias podemos 

avaliar como significativa, tanto no que se refere à formação de professores para os ambientes 

educacionais envolvendo as TIC, como também a proposta da Base Curricular apresentada na 

modalidade b-learning.  

A realidade apresentada pela autora condiz com o que está sendo vivenciada nas 

instituições de ensino. Professores e gestores tiveram que providenciar formações e 

capacitações em prazos recordes para suprir a necessidade que se apresentava, considerando-

se o momento pandêmico em ocorrência. 

Neste contexto, a proposta em questão foi adaptada: o que inicialmente previa-se, 

capacitações no formato presencial, inicialmente previstas, passaram a ser cogitadas no 

modelo e-learning e, posteriormente, na modalidade b-learning, devido às inúmeras 

reorganizações e ajustes realizados na instituição de ensino, bem como a disponibilidade 

horária da disciplina em concordância com a da pesquisadora.    

 

2.4 TESES E DISSERTAÇÕES 

Apresentamos, neste tópico, algumas teses e dissertações envolvendo a formação de 

professores para o uso e aplicação das TIC, bem como suas convergências e divergências. 

Foram selecionadas as pesquisas encontradas no catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES
10

, considerados os últimos seis anos, entre 2015 a 2020.  

                                                
10

 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 12 mar. 2020. 
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O critério utilizado para a seleção foram as palavras-chave Tecnologias de informação 

e comunicação ou TIC, Formação de professores e Curso Normal. Por meio da leitura do 

título e do respectivo resumo, catalogamos as teses de doutorado e as dissertações de 

mestrado. No entanto, das 52 dissertações e das 65 teses consultadas, foram encontradas 

poucas referências. Para este estudo, foi selecionado o total de 13 pesquisas, entre teses e 

dissertações, as quais fazem referência a esses três temas em conjunto ou envolvendo a 

formação docente e as tecnologias. 

Figura 6 – Teses e dissertações: convergências e divergências 
TESES E DISSERTAÇÕES CONVERGÊNCIAS DIVERGÊNCIAS 

MELO, 2015 

Aprendizagem apoiada nas 
tecnologias educativas; 
Colaboração entre pares;  
Formação de professores em 
TIC; 
O papel do professor frete as 
TIC e suas aplicações; 
A legislação com apoio a 
formação docente; 
Reflexões a respeito da 
formação docente e suas 
práticas; 
Necessidade de formação; 
Desafios de inserção das TIC 
nas práticas pedagógicas. 

Níveis de ensino 
diversificados; 
Diferentes redes de ensino: 
Federal, Estadual e 
Municipal; 
Professores com diferentes 
níveis de formação; 
Recursos tecnológicos 
diversificados, como os 
laboratórios 
Interdisciplinares, 
plataformas AVA, Objetos de 
aprendizagem, e outros. 

BELLER, 2016 

SANTOS, 2016 

MARTINS, 2016 

BARROS, 2016 

SOUZA, 2016 

OLIVEIRA, 2017 

EVANGELISTA, 2017 

LIMA, 2016 

OLIVEIRA, 2019 

CRUZ, 2019 

ANDRADE, 2020 

Fonte: A autora (2021) 

Percebemos, ao pesquisar as teses e dissertações, que o tema TIC na formação docente 

em nível médio não é um assunto muito discutido pela comunidade acadêmica, possivelmente 

por se tratar de uma formação profissionalizante. Temas como os desafios de inserção das 

tecnologias de informação e comunicação, assim como as reflexões sobre as práticas 

pedagógicas e a necessidade de capacitação tecnológica, vêm sendo apresentados e discutidos 

com mais ênfase. No entanto, conforme Almeida (2008), a inserção de equipamentos 

tecnológicos digitais de fácil transporte e baixo custo tornam-se importante, principalmente 

em escolas públicas. Isso visa contribuir para equiparar o desnível de desempenho dos 

estudantes de diferentes formações, por meio do uso da linguagem e do pensamento 

tecnológico. Além disso, indica a importância de políticas públicas independentemente do 

nível de ensino, mas principalmente na formação de professores.  

Sendo assim, cabe salientar, que o curso de formação para professores em nível médio, 

mesmo sendo um curso profissionalizante, cumpre um papel importante conforme o Parecer 



39 

 

CNE/CEB nº151 de 1998, prevendo o exercício de três funções de suma importância, sendo 

estas a de recrutar para as licenciaturas, preparar para a profissão de auxiliar em creches e 

pré-escolas e ainda servir como centro de formação continuada. 

 

2.5 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 Neste capítulo, são apresentadas ações do Governo Federal pertinentes à inclusão 

digital por meio de programas, leis, pareceres, diretrizes e decretos federais e estaduais. São 

referenciadas as leis e normas que compreendem a formação de professores normalistas no 

Brasil, desde a criação da primeira escola normalista no ano de 1835 até o ano de 2006 

quando foram constituídos os institutos superiores. Apresentamos, também, a trajetória da 

formação de professores no Brasil e a influência portuguesa nesse contexto. Cabe salientar 

que, mesmo com as ações previstas pelos governos federais que contribuíram para a educação 

durante esse período, e tendo em vista as diversas mudanças objetivando uma educação de 

qualidade, avançamos de forma lenta, mas gradual.  

 

2.5.1 A educação tecnológica brasileira  

O Ministério da Educação (MEC), na perspectiva de inclusão e democratização 

tecnológica, em 1997 criou o Programa Nacional de Informática na Escola (ProInfo), um 

programa educacional objetivando o uso pedagógico da informática na educação básica 

(BRASIL, MEC, 1997). Após o decreto de nº 6.300 em 2007, o programa passou a se chamar 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional, expandindo e criando laboratórios de 

informática e incentivando a criação de recursos tecnológicos digitais (MARTINS, 2016). 

Com o intuito de integrar a tecnologia e a Educação, conforme Lopes e Amaral 

(2008), foram criadas novas ações, levando em consideração a demanda social e o interesse 

público. Já Santos (2012) traz a perspectiva de uma sociedade na qual as mudanças são 

inevitáveis, no que se refere a tecnologias a serviço do ser humano, em que a inclusão digital 

representa um dos meios suscetíveis à preparação da nova geração com o propósito de 

desfrutar de recursos tecnológicos, garantindo a cidadania, democracia e a justiça social. 

O uso pedagógico das tecnologias na rede pública de Educação Básica, conforme o 

artigo nº 6.300, apresenta:  

Art. 1o - O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo, 
executado no âmbito do Ministério da Educação, promoverá o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas 

de educação básica. 
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• Parágrafo único. São objetivos do ProInfo: – promover o uso pedagógico 

das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação 

básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais;  
• II – fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso 

das tecnologias de informação e comunicação;  

• III – promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas 

ações do Programa (BRASIL, MEC, 2007).   
 

Conforme as informações apresentadas no site do Ministério da Educação, o programa 

distribui para as escolas materiais como computadores, recursos digitais e conteúdos 

educativos com a condição de que cada órgão público, sendo estes Estados, Distrito Federal e 

Municípios, se responsabilize pelo armazenamento e capacitação de seus usuários. Neste 

sentido, as escolas do campo, através do Programa Nacional de Educação do Campo 

(PronaCampo) também foram beneficiadas com a portaria nº 86, de 01 de fevereiro de 2013 

(BRASIL, MEC, 2013), em seu IV Eixo apresentando, entre outros tópicos: 

▪ Disponibilização de laboratórios de informática. Inclusão Digital; 

▪ Disponibilização de laptop educacional, um computador (servidor) com 

conteúdo pedagógico e um roteador wireless para conexão. Inclusão Digital; 

▪ Disponibilização de computador interativo (projetor) com lousa digital; 
Inclusão Digital.  

 

As propostas e ações realizadas pelo governo federal garantem o acesso a tecnologias 

em grande escala, no entanto a capacitação se faz necessária. Conforme Moran (2007), o 

número significativo de tecnologias e sua evolução constante nos remetem a um desafio 

substancial quando se fala em educação, pois se precisamos encontrar um ponto de inflexão 

entre os inúmeros recursos tecnológicos e a resistência de muitos educadores.  

   No art. 1º do Título I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) é 

reafirmada a proposta social que se refere à educação de forma mais ampla, em que é 

estabelecida a responsabilidade da Família e do Estado, considerando-se o vínculo com o 

mercado de trabalho e a prática social. No Título II do referido artigo entende-se que esta 

perspectiva serve de base para o desenvolvimento do processo de escolarização através de 

projetos que incluam a diversidade. Neste sentido, os ambientes de aprendizagem 

colaborativos e interativos se sobressaem, esboçando um significado social na utilização de 

tecnologias digitais, tendo em vista beneficiarem as comunidades envolvidas, sejam elas 

locais, regionais, nacionais ou internacionais.  

Segundo o Art. 61 da LDBEN, refletir sobre a prática pedagógica tendo como 

consequência uma mudança da ação do docente, faz parte dos fundamentos da formação 

profissional do educador. Com isso, o professor administra sua própria formação, pensando 

http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal?id=18730
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal?id=18730
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal?id=18730
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em aspectos como a sua prática e os ambientes de aprendizagem que contemplam o projeto 

pedagógico estabelecido pela instituição de ensino.      

A resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DNC) para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Em suas orientações no Art. 2º, inciso VI, 

são recomendadas a apropriação e a utilização de recursos tecnológicos, atrelados ao saber 

docente e aplicados em ações pertinentes a busca pelo conhecimento. (BRASIL, 2002). Sendo 

assim, temos nas DCN a declaração da importância de utilizar as tecnologias digitais nos 

processos de ensino-aprendizagem. Para tanto, há que se investir na formação inicial do 

professor instigando este a mobilizar-se em prol de seus conhecimentos e para que utilize as 

tecnologias digitais num processo dialógico, promovendo a interação, a colaboração, a 

exploração, a investigação e o conhecimento.   

Neste sentido, Pablos (2006) apresenta a capacitação de professores como meio de 

qualificação tecnológica essencial, principalmente em sua formação inicial, implicando-se em 

nova possibilidade pedagógica, que proporcione a inserção de diferentes propostas e 

disciplinas, em diferentes níveis (PABLOS, 2006). Ações como a que o autor apresenta, bem 

como as propostas apresentadas pelo Governo Federal, demonstram e reafirmam a 

necessidade de adequação das políticas públicas em prol das instituições de ensino, 

formadoras de professores, e do devido reconhecimento da profissão docente.         

 

2.5.2 O Curso de Formação de Normalistas 

 Os cursos de formação para professores, bem como seus currículos, vêm sendo 

discutidos e ajustados no decorrer dos anos, prezando-se pela qualidade do ensino e o papel 

do educador. Desde 1996, através da Lei 9.131 de 20 de dezembro, que fundou o então 

Conselho Nacional de Educação (CNE), designou-se a responsabilidade das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para a Câmara de Educação Básica (CEB). Esta, ao realizar 

pesquisas no campo da educação e com a colaboração de instituições experientes em políticas 

educacionais, resultou na elaboração dos Pareceres nº 22/98, 04/98 e 15/98, os quais tratavam 

das diretrizes norteadoras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio. 

 No entanto, com a aprovação desses pareceres e das diretrizes norteadoras, mesmo 

com seu cumprimento inquestionável, iniciou-se algumas contestações, com discussões e 

negociações, tendo em vista uma reorganização e articulação das propostas pedagógicas 

apresentadas nas instituições de ensino. Segundo o Parecer CNE/CES nº 151, aprovado em 17 
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de fevereiro de 1998, uma discussão em torno da formação de professores em nível médio foi 

realizada, embasada na interpretação do inciso 4º do artigo 87 da Lei 9.394 de 20.12.96 das 

Leis e Diretrizes Brasileiras (LDB), no qual o relato consiste em admitir somente professores 

graduados ou formados por meio de cursos de formação para professores em atuação docente. 

Este parecer vinha ao encontro de que, conforme o artigo 62, norma permanente, no qual 

apresenta a formação mínima para o exercício da docência na educação básica, os cursos de 

formação em nível superior, e como exigência mínima, inicial, para a docência na educação 

infantil e anos iniciais da educação básica, o Curso Normal ofertado na modalidade em nível 

médio (LDBEN, art. 62, 1996).      

Entende-se, então, conforme a legislação, que essa formação mínima deveria ser 

complementada, sendo realizadas algumas ações necessárias aos docentes em exercícios. No 

entanto, representa uma flexibilização das políticas educacionais, sendo esta reconhecida 

como a única modalidade de educação profissional em nível médio identificada legalmente. 

No que se refere à habilitação para a docência a nível de Ensino Médio, a Lei nº 

5692/71 reorganizou o antigo Curso Normal (CN), separando-o em formação geral e 

específica. Conforme a Lei, 

Deve-se observar ainda que, apesar da ênfase atribuída pela Lei de Diretrizes 

e Bases à formação em nível superior, não se pode descurar da formação em 

nível médio, que será, por muito tempo, necessária em muitas regiões do 
País. Além disso, a formação em nível médio pode cumprir três funções 

essenciais: a primeira é o recrutamento para as licenciaturas, a segunda, a 

preparação de pessoal auxiliar para creches e pré-escolas, e a última, servir 
como centro de formação continuada (LDBEN, Lei nº 5.692/71). 

 

 Contudo, ao observarmos a Figura 7, correspondente ao número de escolas, matrículas 

e alunos concluintes do Curso Normal nos períodos de 1991/2002, bem como o Gráfico 1, 

sequencialmente, depois de a referida Lei entrar em vigor, houve uma significativa inversão 

dos períodos de 1991/1996 e 1996/2002. No primeiro, identificava-se uma tendência de 

crescimento e, no segundo, uma redução preocupante. 

Figura 7 – Magistério de nível médio
12

: número de escolas, matrículas e concluintes 

(Brasil – 1991/2002) 

Variável 
Total Pública 

1991 1996 2002
13

 1991 1996 2002
12

 

Escola 5.130 5.550 2.641 3.605 4.302 2.050 

Matrícula 640.770 851.570 368.006 524.15 756.746 331.086 

Concluinte 139.556 173.359 124.776 97.984 147.456 108.544 

Fonte: Com base no Censo Escolar (MEC/Inep, 2002) 

                                                
12

 Magistério de nível médio inclui curso normal e médio profissionalizante com habilitação em magistério. 
13

 O número de concluintes refere-se ao ano de 2001. 
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Figura 8 – Magistério de nível médio: número de matrículas (Brasil – 1991/2002) 

 
Fonte: Com base no Censo Escolar do MEC/Inep (2002) 

 

Conforme divulgado pelo Instituto Anísio Teixeira por meio do Censo
14

 Escolar 2020 

e divulgado em 2021, foram registrados 1.378.812 professores atuantes no ensino 

fundamental da Educação Básica, ou seja, 63% do total de 2.189.005 docentes. O número de 

docentes que atuam na educação infantil cresceu 9,7% entre os anos de 2016 a 2020, 

conforme o Figura 9; 

Figura 9 – Evolução do número de docentes, por etapa de ensino (Brasil – 2016/2020) 

 
Fonte: Com base no Censo da Educação Básica, com dados extraídos dos censos 2016 a 2020 (Deep/Inep)15 

                                                
14

 Censo realizado em 2020 e divulgado em 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-

informação/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica. Acesso em: 10 mar. de 2021.   
15

 Pesquisa realizada pelos resultados do censo disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, Inep. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-

estatisticas-e-indicadores/censo-escolar. 
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  No Brasil, 593 mil professores atuam na educação infantil, sendo 96,4% destes do 

sexo feminino e 3,6% do sexo masculino. Sua representação, em relação à faixa etária, 

concentra-se entre 30 e 49 anos, para as mulheres, assim como os docentes do sexo 

masculino, conforme apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Número de docentes na educação infantil, segundo a faixa etária e o sexo 

(Brasil – 2020) 

 
Fonte: Com base no Censo da Educação Básica, com dados extraídos do censo 2020 (Deep/Inep) 

Ao observarmos a escolaridade dos professores atuantes ( Figura 11), percebemos que 

houve uma redução sequencial no percentual entre os anos de 2016 a 2020 em relação a 

formação em nível médio do Curso Normal/Magistério. Em 2016 foram registrados 19,6% de 

docentes atuantes comparados com 14,3% em 2020. 

 

Figura 11 – Escolaridade dos docentes na educação infantil (Brasil – 2016/2020) 

 
Fonte: Com base no Censo da Educação Básica, com dados extraídos dos censos 2016 a 2020 (Deep/Inep) 
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Percebemos que houve um aumento no percentual, neste mesmo período, de docentes 

com nível superior atuantes na educação infantil, passando de 64,1% no ano de 2016, para 

76,5% em 2020. Conforme o Inep, este aumento no percentual, considerando 2019 e 2020, 

corresponde à atualização de cadastro dos professores que realizaram e concluídos cursos 

superiores de licenciatura em anos anteriores e que, até o momento, não declarados. No 

ensino fundamental, anos iniciais, dos 1.378.812 professores atuantes, 88,1% são do sexo 

feminino e 11,9% do sexo masculino. A faixa etária com número de profissionais corresponde 

a de 30 a 49 anos, em ambos os sexos, conforme a  Figura 12. 

Figura 12 – Número de docentes nos anos iniciais do ensino fundamental, segundo a faixa 

etária e sexo (Brasil – 2020) 

 
Fonte: Com base no Censo da Educação Básica, com dados extraídos do censo 2020 (Deep/Inep) 

Segundo o Inep, 748 mil docentes lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Destes, 10% tem formação em nível médio – Curso Normal/Magistério (Figura 13). 
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Figura 13 – Escolaridade dos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental 

(Brasil – 2020) 

 
Fonte: Com base no Censo da Educação Básica, com dados extraídos do censo 2020 (Deep/Inep) 

Cabe ressaltar que, conforme o Inep, em 2019 o Censo Escolar parou de coletar dados 

de docentes em cursos superiores. No entanto, a elevação do percentual, comentando 

anteriormente, foi fruto de uma das ações da pesquisa de controle de qualidade realizadas pelo 

próprio Inep no Censo Escolar de 2017. 

Neste contexto, compreende-se que desde a criação do Curso Normal a discussão 

sobre uma educação de qualidade, observando a formação docente, vem traçando caminhos 

que levam sua qualificação a graus mais elevados. O Decreto – Lei nº 8.530/46 previa e 

fundamentam os cursos de especialização, juntamente com os dois ciclos do Curso Normal, 

sendo estes Curso Normal – Nível Médio e Curso Normal – Nível Pós-Médio, como 

formações continuadas. Isso se dá tendo em vista que o acesso a estes, segundo o Art. 22 da 

mesma Lei, “estava vinculado ao exercício prévio da docência, situando-se na perspectiva da 

formação continuada” (BRASIL, 1946). 

 Os artigos 62, 63, I e 87, IV da LDBEN apresentam a situação mais recente do Curso 

Normal, em nível médio, em que a recomendação para a formação continuada, seja ela para o 

Curso Normal Superior ou para as Licenciaturas, são apresentadas com o intuito de prosseguir 

com sua formação sem considerar o amparo legal às iniciativas já propostas. Ou seja, é um 

curso próprio para a formação de docentes voltados à Educação Infantil e aos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, o qual tem estrutura e estatuto jurídico específico. Essa contém uma 

identidade própria, legalizada e claramente determinada por sua proposta pedagógica, no 
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contexto das instituições de ensino e das práticas docentes, sejam estas presenciais ou através 

de recursos tecnológicos digitais disponibilizados. Neste sentido, a formação destes futuros 

docentes prioriza um espaço institucional próprio para esta modalidade, sendo necessário um 

estudo orientador de sua conduta a partir de princípios voltados à educação, conforme os 

termos apresentados nos Art. 21 e 22 da LDBEN, enquanto direito de todos na sociedade 

contemporânea.  

 Sendo assim, e considerando suas especificidades, o Curso Normal forma docentes 

para atuarem no ensino da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem 

como o atendimento a crianças, jovens e adultos, indígenas (atendendo as exigências próprias 

das comunidades) e portadores de necessidades especiais de aprendizagem. Dessa forma, 

assegurando-se sua habilitação para a docência, bem como a validação do Ensino Médio 

brasileiro, para a continuação dos estudos. 

 

2.5.3 A trajetória da formação de professores no Brasil 

A trajetória da formação docente no Brasil teve seu início, segundo Gatti (2010), com 

a proposta de criação de cursos específicos voltados ao ensino primário no final do Século 

XIX. A criação das escolas normais destinava-se, naquele momento, ao nível secundário e, 

posteriormente, passariam ao ensino médio a partir do século XX. Continuaram a propor a 

formação de docentes para a Educação infantil e os primeiros anos do Ensino Fundamental 

até 1996 quando, segundo a autora, a partir da Lei nº 9.394/96, a habilitação deveria ser 

realizada em curso superior. 

A primeira Escola Normal foi fundada em Niterói, na Província do Rio de Janeiro pelo 

Decreto de Criação da Escola Normal 1835 – nº 10 (Anexo B), aprovado pelas assembleias 

legislativas que naquele momento, respondiam por organizar a educação primária e 

secundária. O projeto político-pedagógico que promovia a criação dessas escolas estava 

pautado em formar pessoas de acordo com as ideias liberais da época, auxiliando a hegemonia 

do grupo conservador que orientava a sociedade. As instituições Normalistas criadas 

centravam-se no conteúdo a ser ensinado e formava pessoas para replicar tais conhecimentos. 

Não se tratava, portanto, de uma formação a nível superior, ou secundário, mas sim de uma 

formação básica em nível primário. 
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 Figura 14 – Instituto de Educação Caetano de Campos (Província de São Paula – 1905) 

 
Fonte: ARATANGY, 2019 

Entre 1835 e 1880, as Escolas Normais foram criadas e fechadas devido a influências 

políticas e econômicas da época. Além de o currículo ser básico, a carreira docente não era 

atrativa financeiramente, sendo assim, possuía poucos adeptos. Em 1930, mais precisamente 

ao final deste, as poucas universidades existentes, como forma de complementação e 

ampliação do campo de atuação profissional, incluíram nos cursos de bacharelado um ano 

com disciplinas na área de educação conferindo, assim, o grau de licenciado; era o chamado 

popularmente de “3+1”, direcionado ao ensino secundário. Ainda segundo Gatti (2010), essa 

forma de remodelação de currículo foi aplicada em 1939, quando regulamentado o Curso de 

Pedagogia. Neste, o objetivo era formar bacharéis especialistas em educação que atuariam em 

escolas normais de nível médio e poderiam exercer a docência em algumas disciplinas do 

ensino secundário. Nos anos 80, algumas instituições públicas e privadas reorganizavam seus 

currículos com a intenção de ofertar a formação direcionada aos primeiros anos do ensino 

fundamental, de forma informal e discreta. No entanto, estas só obtiveram validação em 1986, 

quando o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou o Parecer de nº 161 que reformaria o 

currículo do Curso de Pedagogia. 

No entanto, mesmo com as mudanças amparadas por lei e os ajustes realizados em 

razão de diretrizes em conformidade com a atualidade, encontra-se nos cursos de formação de 

professores especialistas a prevalência de estudos na área específica, sendo destinada uma 
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pequena parcela para a formação pedagógica. Quanto aos Cursos de Pedagogia, a Resolução 

nº 1 de 15 de maio de 2006, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), atribuiu a 

formação de professores para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

bem como para o Curso Normal a nível médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da 

formação de profissionais de gestão ampliando as atribuições de seus concluintes.  

Historicamente, segundo a Gatti (2010) e Saviani (2009), a dicotomia formativa 

existente na formação de professores é explícita nas legislações até os dias atuais, ou seja, o 

professor polivalente atuando na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e o 

professor especialista para os demais níveis de ensino. Os autores ainda ressaltam que este 

modelo pode ser percebido tanto nos cursos de formação e salários, bem como na 

predominância do sexo feminino na formação polivalente.    

Esta inquietação com a formação de docentes no Brasil já se mostrava presente desde 

os tempos imperiais, mas tomou uma proporção maior após a independência, quando a 

popularização da instrução foi posta em discussão. Com isso, segundo as afirmações de 

Saviani (2009), o histórico de formação de professores foi separado em seis momentos 

significativos. Conforme o autor, são eles:  

● De 1827 a 1890, iniciando com a Lei das Escolas de Primeiras Letras e estendendo-se 

até o modelo das Escolas Normais. 

● De 1890 a 1932, organização e expansão do padrão das Escolas Normais, tendo seu 
início com a reforma paulista.  

● De 1932 a 1939, organização dos Institutos de Educação, marcados pela reforma de 

Anísio Teixeira e Fernando Azevedo.  
● De 1939 a 1971, organização e implantação dos Cursos de Licenciatura e Pedagogia e 

a consolidação do modelo das Escolas Normais no país.  

● De 1971 a 1996, Substituição da Escola Normal pela habilitação específica e 

especializada de Magistério. 
● De 1996 a 2006, surgimento dos Institutos superiores de educação, das escolas 

normais superiores e a reformulação do currículo do Curso de Pedagogia.
16

 

Nestes dois séculos divididos em seis momentos, com muitas mudanças, constata-se 

uma descontinuidade no processo de formação principalmente o pedagógico. Mas foi após o 

Regime Militar de 1964, com a nova LDB (9.394/96), que se vislumbrou como a resolução 

dos problemas da Formação docente. Entretanto, a LDB não atendeu às expectativas quando 

propôs aos Cursos de Pedagogia e Licenciatura os institutos superiores de educação, 

considerados de curta duração, sendo a formação realizada de forma mais rápida e barata 

(Saviani, 2009). Entende-se que, neste período apresentado da história na formação de 

professores, a indeterminação das políticas formativas, mesmo com as mudanças, não se 

                                                
16

 Adaptado de Saviani (2009, p. 143). 
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conseguiu estabelecer uma formação docente padronizada competente em enfrentar e superar 

as dificuldades encontradas nas instituições de ensino.  

 

2.5.4 A influência portuguesa na formação de professores no Brasil 

Tendo em vista o coorientador desta pesquisa, Professor Bento Duarte da Silva 

(Universidade do Minho – UMinho/Portugal), bem como sua visão e aplicação de sua prática 

docente das mudanças realizadas na área educacional, entende-se que as contribuições por ele 

realizadas através da sua participação ativa em pesquisas, publicações e congressos, 

compartilhados com a comunidade acadêmica, servem como parâmetro para impulsionar e 

aprimorar novas pesquisas de cunho tecnológico. Cabe ressaltar que não seria possível esta 

troca de conhecimentos sem a articulação e parceria acadêmica realizada pela Professora 

Gladis Falavigna da (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS/Brasil) com a 

Universidade do Minho, realizada em 2013, representada pelo Professor Bento Duarte Silva, 

sendo uma oportunidade de ampliar os conhecimentos e compartilhar pesquisas em 

andamento que viabilizam e motivam pesquisadores principalmente na área educacional. 

Neste âmbito, desde então, novas parcerias nacionais e internacionais foram constituídas, 

dentre elas com a Universidade de Santiago de Compostela – Santiago de Compostela – 

Galiza/Espanha, realizada em 2013, a Universidade Federal do Tocantins – Tocantins/Brasil, 

e a Czech Technical University – Praga/República Tcheca, esta assinada em 2018 com a 

UERGS.  

Com este mesmo propósito, futuramente realizar-se-ão parcerias acadêmicas com a 

Universidade dos Açores, Ilhas de São Miguel/Portugal e com a Secretaria Regional da 

Educação e Cultura – Governo dos Açores, Ilhas de São Miguel/Portugal na pessoa do 

professor Paulo Novo. Entende-se que esta rede de contatos possibilita, ao meio acadêmico, 

uma maior interação, com a troca de saberes e reflexões que viabilizam e proporcionam um 

novo olhar a cada discussão realizada e aprimorada na Academia, bem como acentua o 

processo globalizador e de internacionalização entre instituições de ensino.   

Neste contexto, entende-se que diversos são os caminhos percorridos pelo professor, 

ao longo de sua jornada, tanto acadêmica como pessoal. Alves (1998) já enfatizava a essência 

das redes de relações e tensões que se estabelecem entre os processos de formação acadêmica, 

ações políticas, práticas pedagógicas e pesquisas em educação, com o objetivo de 

complementação na formação docente e do seu desenvolvimento profissional. Observa-se, 

então, que nas últimas décadas, tanto no cenário nacional como internacional, a formação de 
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professores passou por reorganizações, vista como um processo de aprendizagem que se 

desenvolve ao logo de sua vida pessoal e profissional.  

Conforme Nunes e Nunes (2013, p. 201),  

É cada vez mais reconhecido internacionalmente que antes mesmo de os professores 

constituírem-se como tal, seu processo formativo para o exercício do magistério já 

teve início de modo implícito, em uma formação antecipatória, pois o percurso 

biográfico dos professores e as histórias de vida escolares que vivenciaram de forma 

prolongada na condição de aprendizes do ofício de aluno [...]. 

 

O mesmo ainda enfatiza a convicção neste processo e defende a vivência docente em 

todos os âmbitos em que é proposta a formação, independentemente da modalidade, seja ela, 

segundo Nunes e Nunes (2013, p. 205) “[...] individual ou coletiva, presencial ou virtual, em 

práticas interpares, coletivas e colaborativas [...]”, constituindo a profissão docente e 

proporcionando ao aluno um trabalho contextualizado, reflexivo e crítico.   

A trajetória compreendida nesta seção corresponde à formação de professores 

primários em Portugal e sua influência no Brasil. Como embasamento teórico, utilizou-se 

artigos e documentos encontrados no repositório virtual da Universidade de Lisboa, sendo 

este um sistema integrado de bibliotecas portuguesas, ou seja, um repositório digital.  

A formação docente teve seu início, efetivamente, em Portugal no ano de 1862 com a 

Escola Normal Primária de Marvila, destinada à formação de professores de instrução 

primária do sexo masculino. Quatro anos após, em 1866, inicia-se a Escola Normal Primária 

do Calvário, destinada à instrução de professoras. Com a demanda de reformas republicanas 

do ensino normal a partir de 1919, as duas escolas existentes tornam-se uma, usufruindo do 

regime de coeducação no então novo edifício na Quinta de Marrocos em Benfica. Em 1930, 

as Escolas Normais passaram a se chamar Escolas do Magistério Primário, sendo em 1936 

suspensas as matrículas de novos alunos, retornando às mesmas seis anos depois. Com isso, já 

se constatava a necessidade de novos professores, permanecendo em exercício até o ano de 

1986, quando constituiu-se a Escola Superior de Educação de Lisboa.   

É reconhecível que a partir do momento em que Portugal proporcionou a elevação do 

nível de escolarização do seu corpo docente, passando-o para o Ensino Superior, a valorização 

e o reconhecimento tornaram-se favoráveis e, como consequência disso, melhores condições 

de trabalho, remuneração e plano de carreira são apresentados. O Decreto-Lei nº 43 de 22 de 

fevereiro de 2007 determina que a habilitação para a docência possa ser estruturada da 

seguinte forma:  

● Educador de infância ou professor do 1º ciclo do ensino básico (1º ao 4º ano); 

● Educador de infância ou professor do 1º ciclo do ensino básico (1º ao 4º ano) e 

professores de 2° ciclo (5º e 6º anos); 
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● Formação profissional – Licenciatura em Educação Básica (Educador de infância e 

professor do 1º ciclo do ensino básico), com obrigatoriedade em cursar o mestrado 

em ensino, acadêmico ou profissionalizante (PORTUGAL, 2007). 

Pode-se observar que a Educação Brasileira percorreu muitos dos caminhos 

educacionais portugueses, objetivando aumentar a qualidade do ensino, e melhorias no campo 

educacional. No entanto, a divergência em fatores permitiram muitas reflexões a respeito da 

realidade educacional, profissional e social brasileira.    

    

 



53 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 O conjunto composto pelos métodos, abordagens, natureza, amostra e objetivos fazem 

parte da metodologia da pesquisa científica é visto “[...] como o procedimento racional e 

sistemático que tem por objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos.” (GIL, 

2019, p. 1). Conforme Gil (2019), há muitas razões que determinam o rumo de uma pesquisa, 

no entanto, para que seja considerado conhecimento a nível científico, se faz necessária uma 

sequência de verificações, ou seja, determinar métodos e técnicas que convergem para o 

conhecimento.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 A presente pesquisa de natureza aplicada à educação teve como proposta a aplicação 

prática por meio de oficinas condicionadas ao uso das TIC em meio educacional. Segundo Gil 

(2019), esta natureza diz respeito a gerir conhecimentos mediante a realização de ações numa 

situação específica. Condiciona-se, desse modo, os participantes a encontrarem alternativas ou 

soluções para as problemáticas levantadas durante as oficinas.    

 Neste contexto, o método misto, ou seja, a combinação de elementos de abordagem de 

pesquisas quanti e qualitativas com o propósito de ampliar e aprofundar o entendimento e a 

corroboração dos resultados (GIL, 2019), bem como investigar a associação destas 

classificações, independentemente de sua proporção representativa na pesquisa (CRESWELL; 

CLARK, 2013), condiz com a proposta apresentada. Logo, utilizou-se como instrumentos de 

coleta de dados, Questionários-Diagnósticos Pré e Pós-oficinas.     

  Quanto ao delineamento, o escolhido foi o sequencial exploratório; sua finalidade 

consiste em utilizar meios diferenciados para auxiliar na descrição de resultados (GIL, 2019). 

Este foi conduzido em duas fases, sendo caracterizado pela coleta e análise de dados quali e 

quantitativos. O desenvolvimento do delineamento supracitado segue as etapas descritas por 

Creswell e Clark (2013). São estas:  

1. Planejamento da implementação dos procedimentos qualitativos – corresponde à 

definição dos objetivos da pesquisa segundo uma perspectiva qualitativa, seleção da 

amostra, coleta e análise de dados. Nesta etapa, adotou-se procedimentos para 

responder às questões de pesquisa e informações necessárias para seguir adiante com a 

mesma. Foram considerados documentos, artigos, livros, e outros pertinentes ao tema 

da pesquisa. 
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2. Definição de estratégias para lidar com os resultados qualitativos – corresponde 

ao refinamento e reavaliação das questões que guiam a etapa quantitativa, determina-

se e seleciona-se a amostra participante. Nesta etapa, realizou-se um Questionário-

diagnóstico piloto como instrumento de coleta de dados para validação e ajustes.  

3. Planejamento e implementação dos procedimentos quantitativos – corresponde às 

questões quantitativas. Coleta-se os dados requeridos e realiza-se a análise dos 

mesmos.  

4. Interpretação dos resultados conectados – corresponde à conclusão da pesquisa 

com o resumo e interpretação dos dados obtidos, tanto resultados qualitativos como 

quantitativos e discute-se a conexão entre ambos. 

 No que se refere a procedimentos técnicos, a pesquisa inclui-se na classificação de 

participante, a qual tem como propósito a interação entre pesquisador e pesquisados. Sendo 

assim, foram realizadas oficinas com o intuito de aprimorar e desenvolver habilidades 

pertinentes ao domínio tecnológico, utilizando como instrumento de coleta de dados as 

observações. 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

A elaboração dos instrumentos para a coleta de dados foi pensada levando em 

consideração o momento social vivenciado, (pandemia da covid-19), bem como facilitar a 

interação com os participantes desta investigação. Para isso, foram utilizados a aplicação de 

pré e pós questionários-diagnósticos (Apêndice A e B) no formato online (Google Forms
17

), 

com questões fechadas e abertas, para identificar o perfil, conhecimentos básicos e 

dificuldades dos participantes, bem como averiguar se os objetivos das oficinas foram 

atingidos. Entende-se por questionário-diagnóstico um conjunto de questões respondidas 

individualmente no formato escrito, presencial ou online, com questões abertas e/ou fechadas 

(GIL, 2019).  

Realizou-se a testagem do Questionário-diagnóstico 1 (Pré-oficinas) em um pequeno 

grupo de 6 (seis) participantes com as mesmas características, no formato online. Este teste 

                                                
17

 Google Forms “[...] é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem 

usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados 

para questionários e formulários de registro. As informações coletadas e os resultados do questionário serão 

transmitidos automaticamente. Além disso, o Google Forms também possui recursos de colaboração e 

compartilhamento para vários usuários”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Forms. Acesso 

em: 05 out. de 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formul%C3%A1rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Forms
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proporcionou ajustes e ampliações das questões, bem como a correção de alguns tópicos 

necessários.   

 As Intervenções e Observações (Apêndice C) têm como propósito caracterizar os 

participantes e suas práticas. Entende-se por observações a técnica que faz o uso do olhar, no 

entanto Moraes e Galiazzi (2016) mencionam um estudo realizado por Raymond Gold e 

utilizado por muitos pesquisadores sobre diferentes tipos de observações. Sendo assim, para 

realização deste estudo, optou-se pela técnica de observação participante. Esta técnica condiz 

com o pretendido nas oficinas (Apêndice D) ministradas, meio pelo qual se realizou as 

observações. 

As Oficinas para o uso das TIC foram utilizadas como instrumentos formativos de 

interação social e produção técnica. Entende-se por oficina como “[...] um lugar de pensar, 

descobrir, reinventar, criar e recriar, favorecido pela forma horizontal na qual a relação 

humana se dá” (ANASTASIOU; ALVES, 2015 p. 96). Nesse sentido, as oficinas 

proporcionam ações e reflexões que geram apropriação, assimilação, construção e produção 

de conhecimentos teórico-pedagógicos e práticos (PAVIANI; FONTANA, 2009, p. 78-79). 

Os materiais produzidos durante as oficinas, sendo estes OA e Planos de Aulas 

(Apêndice E), também foram utilizados como instrumentos no intuito de identificar as 

habilidades desenvolvidas pelos alunos. Conforme Anastasiou e Alves (2015), referem-se à 

avaliação das oficinas (Figura 15). 

Figura 15 – Estratégia: oficina (laboratório ou workshop) 

 

Fonte: Adaptado do Capítulo 3 – Estratégias de Ensinagem (ANASTASIOU; ALVES, 2015, p. 103). 
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princípios a novas 
situações. 

 

 
O professor organiza o 
grupo e providencia o 
ambiente e o material 
didático necessário. 
Pode ser desenvolvidas 
por meio das mais 
variadas atividades, 
estudos, práticas, entre 
outros. 

 

 
Participação dos 
estudantes nas 
atividades e 
demonstração das 
habilidades visadas, 
expressas nos objetivos 
da oficina. Podem ser 
por autoavalição, 
avaliação descritiva ou 
produtos no final do 
processo.  

 

DESCRIÇÃO 

 

 

OPERAÇÕES 

DE 

PENSAMENTO 

DINÂMICA 

DE 

ATIVIDADES 

AVALIAÇÃO 

 

 



56 

 

Também foram incluídos documentos referentes ao Curso Normal (Anexo C), como 

leis, currículos e outros pertinentes à investigação. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população ou universo, segundo Gil (2019), é um conjunto definido de elementos 

que possuem determinadas características e nesta pesquisa representa o Curso Normal de uma 

instituição de ensino, situado no município de Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. O Curso 

Normal é composto por duas modalidades, sendo a primeira denominada Curso Normal – 

Nível Médio, com duração de 4 anos, e a segunda denominada Curso Normal – 

Aproveitamento de estudos, com a duração de 4 semestres, sendo o último semestre de ambas 

as modalidades destinado ao estágio obrigatório. A amostra, ainda segundo Gil (2019), 

representa um subconjunto deste universo ou população, por meio do qual compartilham de 

características semelhantes e nesta pesquisa está representada por um grupo de alunas do 

Curso Normal da disciplina de Práticas Pedagógicas.  

 Em relação à amostra, previa-se a participação de 52 sujeitos, com faixa etária entre 

18 a 55 anos, sendo estes alunos do 1º semestre do Curso Normal da disciplina de Práticas 

Pedagógicas. No entanto, 40 sujeitos participantes realizaram e iniciaram as oficinas 

propostas, provavelmente devido à evasão de alunos durante o período pandêmico, assim 

como mudança de residência para outra cidade, entre outras causas. Contudo, apenas 32 

participantes concluíram a formação. O termo de participação da pesquisa foi apresentado e 

lido pela pesquisadora em um encontro na modalidade remota através da ferramenta de 

comunicação síncrona Google Meet, sendo esta reunião gravada com o consentimento dos 

sujeitos participantes, bem como a autorização de participação nas oficinas ministradas.   

 

3.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA  

O critério de seleção da amostra desta pesquisa se deu por acessibilidade. A instituição 

pública de ensino localizada no município de Viamão a qual atende aproximadamente 1050 

alunos distribuídos entre as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Ensino Médio-Curso Normal, Curso Normal - Aproveitamento de Estudos e Técnico em 

Contabilidade. 
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3.5 AÇÕES DA PESQUISA 

 Para que as ações da pesquisa fossem executadas devidamente, foi apresentado no 

projeto de pesquisa o cronograma. Segundo Gil (2019), o cronograma se faz necessário 

devido à organização do tempo de execução, indicando clareza e os momentos em que as 

fases serão executadas. Por se tratar de uma estimativa do tempo, um cronograma pode sofrer 

alterações e ajustes necessários para o cumprimento de cada fase.  

Figura 16 – Cronograma das ações da pesquisa 

 
 Fonte: A autora (2021) 

O cronograma apresentado na  Figura 16 apresenta as fases desta pesquisa, bem como os 

ajustes realizados do tempo correspondente a estas fases. Devido à situação pandêmica 

vivenciada durante a realização da pesquisa, foram necessárias algumas alterações e 

reorganizações que não prejudicassem a realização deste estudo. 

 

3.6 DESENHO DA PESQUISA 

 O desenho da pesquisa refere-se à proposta apresentada de forma sucinta e objetiva 

(FALAVIGNA, 2004). Nesta pesquisa, as etapas estão dispostas em um organograma (Figura 

17), apresentando com coesão e clareza os aspectos que foram abordados.      
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Figura 17 – Desenho da pesquisa 

 
Fonte: A autora (2021) 

 

3.7 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
18

 (CEP) 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) está diretamente ligado à Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (Conep) e está atrelada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). É 

composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento para cumprir sua principal 

atribuição: avaliar os aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. 

Essa Comissão elabora e atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos participantes de 

pesquisa e coordena o Sistema CEP/Conep.  

Este sistema é formado pela Conep (instância máxima de avaliação ética em protocolos de 

pesquisa envolvendo seres humanos) e pelos CEPs (Comitês de Ética em Pesquisa) regionais. 

O Sistema também envolve pesquisadores, assistentes de pesquisa, professores e 

universitários, instituições de ensino públicas e privadas, centros de pesquisa, fomentadores 

de pesquisa e os participantes de pesquisa. Este estudo realizou a submissão do projeto de 

pesquisa, sendo este validado e aprovado pelo CEP em julho/2021 sob o CAAE nº 

41730820.4.0000.8091.  

                                                
18

 Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – http://conselho.saude.gov.br/comissoes-cns/conep. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

 O produto educacional desenvolvido refere-se a um Curso de Formação Profissional  

na modalidade oficinas, das quais gerou-se um material didático constituído de um livro 

digital
19

, contendo o roteiro das oficinas com a utilização da plataforma WordWall e seus 

softwares de autoria. O livro digital apresenta-se no formato PDF com a descrição das 

atividades desenvolvidas utilizando a referida ferramenta. As atividades são direcionadas para 

os alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais, bem como os planos de aula desenvolvidos 

pelos participantes para este fim. 

Descrição do produto:  

● Curso de Formação profissional na modalidade oficinas virtuais, a qual gerou 

um material didático do tipo Livro digital; 

● Modelos e sugestões de atividades com o uso da plataforma WordWall; 

● Conteúdos abordados: Matemática para Educação Infantil e Anos Iniciais. 

Disponibilidade:  

● Plataforma eduCAPES/Brasil; 

● Plataforma REDA/ Açores - Portugal; 

● Repositório da Universidade do Minho/Portugal. 

Abrangência: Nacional e Internacional. 

Público Alvo: Alunos do Curso Normal – Formação de Professores a Nível Médio 

Carga Horária: 40 horas. 

Licença: Creative Commons. 

Objetivo: Estimular alunos dos cursos de formação de professores, para a utilização de 

softwares de autoria.  

Replicabilidade:  

● Cursos de Normalistas; 

● Cursos Superiores de Formação de Professores. 

Certificação: contempla.  

Dinâmica de aplicação das Oficinas Virtuais:  

                                                
19

 Disponível através do link: https://www.livrosdigitais.org.br/livro/188041UYWOTAGFT?page=0. 



60 

 

● Introdução e exploração dos ambientes virtuais de aprendizagem e da Plataforma 

WordWall; 

● Oficinas e produção de atividades; 

● Oficinas e objetos de aprendizagem virtuais; 

● Avaliação dos participantes e conclusão das atividades.  

4.1 PLATAFORMAS GOOGLE CLASSROOM
20

 E MEET
21

 E SITE WORDWALL
22

 

 As plataformas apresentadas a seguir foram utilizadas para a realização da 

Capacitação, considerando alguns aspectos como a disponibilidade gratuita, fácil 

manipulação, interação e compartilhamento em tempo real, armazenamento e publicação de 

atividades. O ambiente virtual Google Classroom foi utilizado como meio de comunicação e 

interação assíncronas, disponibilização e armazenamento de materiais para consulta, bem 

como entrega das atividades e planos de aulas solicitados e não concluídos durante as 

oficinas. Já o Google Meet refere-se a videoconferências em tempo real; foram gerados links 

de acesso e disponibilizados em um primeiro momento por e-mail e posteriormente na sala de 

aula criada na plataforma Google Classroom. Isto somente foi possível, devido a ambas as 

plataformas estarem integradas ao sistema Google Workspace for Education. A plataforma 

WordWall foi utilizada como ferramenta na construção, adaptação e manipulação dos Objetos 

de Aprendizagem criados pelos participantes.     

  

4.1.1 Plataforma Google Classroom 

 Google Classroom ou Google Sala de Aula é uma plataforma central de ensino e 

aprendizagem desenvolvida pela Google com o intuito de ajudar os educadores e gestores a 

organizar, gerenciar, medir e enriquecer suas experiências. 

  

                                                
20

 Google Classroom - https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/classroom/ 
21

 Google Meet - https://apps.google.com/meet/ 
22

 Plataforma WordWall - https://wordwall.net/pt  
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Figura 18 – Interface do Google Classroom 

 
Fonte: Google (2020). Disponível em: https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/classroom/ - 2020 

 Com uma versão gratuita, exibe facilidade na troca de turmas, tarefas e alunos, 

acompanha o progresso no diário de classe e exporta as notas para o sistema de informação 

dos alunos e da própria escola vinculada, possibilita a inclusão de rubricas ao lado dos 

trabalhos, possibilita a criação e agendamento de tarefas, atividades e teste para várias turmas, 

além de acompanhar a interação dos alunos com as ferramentas vinculadas a essa plataforma.   

  

Figura 19 – Dinâmica correspondente ao Google Classroom 

 
Fonte: Google (2020). Disponível em: https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/classroom/ 

 

https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/classroom/
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 4.1.2 Plataforma Google Meet 

        A plataforma Google Meet – Videoconferência é um recurso criado com a intenção de 

facilitar a comunicação e reduzir o distanciamento entre pessoas. Pertencente ao Google 

Workspace for Education, comporta até 100 pessoas no seu plano gratuito e até 250 pessoas 

no seu plano pago. Possibilita reuniões de até 24 horas, compartilhamento de documentos e de 

softwares vinculados à plataforma como o Whiteboard. 

Figura 20 – Interface do Google Meet 

 
Fonte: https://meet.google.com 

            

4.1.3 Site Wordwall 

Existem muitos softwares educacionais que são apresentados de forma a 

possibilitarem a construção, execução ou adaptação de atividades e conteúdos interativos e 

dinâmicos. Os chamados softwares de autoria são aqueles em que a possibilidade de criação é 

ampliada, considerando as propostas de atividades e o tipo de interação desejada. Nesse 

sentido, priorizamos o  site WordWall, a qual reúne um conjunto de softwares de autoria, 

projetada para a criação de atividades personalizadas, utilizando modelos interativos e 

diversificados, como recurso para a criação e execução dos OAs. O WordWall disponibiliza 

modelos como questionários, jogos de combinações, roletas interativas, jogos de palavras e 

outros no intuito de exemplificar e facilitar a construção e adaptação do OA. Com uma 

interface simples e de manipulação intuitiva, a plataforma apresenta características que atraem 

o professor principalmente por promover atividades interativas e imprimíveis, criar utilizando 

modelos e promover tarefas direcionadas. Para o aluno, a atratividade fica por conta do seu 
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formato interativo e instigador. Um exemplo disso é o multiplayer, formato em que todos os 

alunos participam do mesmo jogo simultaneamente, cada um em seu próprio dispositivo. 

Figura 21 – Interface da Plataforma WordWall 

 
Fonte: https://wordwall.net/ 

O WordWall é operado pela Visual Education Ltda, registrada na Inglaterra e País de 

Gales. Sua licença está destinada apenas para escolas e professores individuais de forma 

gratuita. Seu acesso é realizado no formato online, porém as atividades podem ser 

direcionadas e/ou anexadas em outros sites e repositórios. 

 

4.2 REPOSITÓRIOS DIGITAIS 

 Neste tópico, serão apresentados os repositórios em que o produto educacional nos 

quais o Livro Digital de Apoio ao Professor, produto desta pesquisa, será disponibilizado. 

Estes foram escolhidos considerando suas especificidades em meio acadêmico, bem como a 

divulgação em meios nacionais e internacionais. 

 

4.2.1 EduCAPES 

 Cientes do avanço das tecnologias educativas e do acesso à informação, e preocupados 

com o compartilhamento de informações, materiais educacionais de qualidade e pertinentes à 

formação, a busca por conhecimento, e promovendo a disseminação dos produtos 

educacionais produzidos pelos cursos de formação do Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), e de outras instituições de ensino brasileiras, constituiu-se o portal educacional online 

eduCAPES, promovido pela Diretoria de Educação a Distância juntamente com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Figura 22 – Interface da Plataforma eduCAPES 

 
Fonte: https://educapes.capes.gov.br/  

O eduCAPES é um portal de objetos educacionais abertos com o objetivo de auxiliar 

na busca por aprimorar os conhecimentos adquiridos por alunos e professores 

independentemente dos seus níveis educacionais. O mesmo apresenta em seu acervo muitos 

objetos de aprendizagem, incluindo textos, livros didáticos, artigos de pesquisas, teses, 

dissertações, videoaulas, áudios, imagens e quaisquer outros materiais de pesquisa e ensino 

que compõem e estejam licenciados de maneira aberta, ou seja, que tenham a autorização do 

autor ou que estejam sob domínio público.  O portal utiliza a tecnologia DSpace que suporta 

os padrões de metadados Dublin Core e armazena arquivos em qualquer formato digital. O 

acesso aos materiais deste repositório é realizado de forma híbrida, sendo por meio de 

sincronismo com outros repositórios ou por ferramenta de busca. Sendo assim, o portal 

eduCAPES, bem como sua relevância na divulgação de pesquisas e de produtos educacionais 

pertinentes à comunidade acadêmica, conterá o produto educacional gerado em formato de 

Livro Digital de Apoio ao Professor como meio de divulgação e compartilhamento de 

conhecimentos e aplicações.    

 

4.2.2 REDA – Recursos Educativos Digitais e Abertos 

Segundo a Direção Regional de Educação da Região Autônoma dos Açores, visando o 

Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar (ProSucesso, Açores pela Educação), que, 

através da formação continuada, centrada na melhoria das práticas pedagógicas, criou a 

https://educapes.capes.gov.br/
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Plataforma de Recursos Educativos Digitais Abertos (REDA)
23

, a qual objetiva partilhar e 

promover a disponibilização de recursos educativos de qualidade, impulsionando o trabalho 

cooperativo e colaborativo entre os professores. 

Deste modo, apresenta-se um conjunto de recursos e objetos de aprendizagem para 

diferentes áreas de ensino, atualmente contemplando o Ensino Básico. Sua proposta consiste 

em disseminar boas práticas, estimular projetos inovadores, capacitando e integrando os 

docentes na utilização de tecnologias educativas.    

Até o momento, encontra-se um número significativo de recursos, organizados por 

área disciplinar, bem como aplicações, sendo estes pesquisáveis por diferentes categorias. A 

plataforma utiliza vários sistemas operativos, sugestões e dicas que incluem tutoriais, além de 

um amplo número de ferramentas digitais intuitivas e atualidades. 

 

Figura 23 – Interface da Plataforma REDA 

 
Fonte: https://reda.azores.gov.pt/ 

Com muitos usuários, mas ainda em desenvolvimento, a plataforma REDA tem a 

intenção de ampliar seu domínio, caminhando para uma lógica de e-Learning. Por ser um 

instrumento colaborativo, promovendo a reflexão das práticas pedagógicas e metodológicas, 

acompanhando a educação neste processo de inclusão e assimilação digital, ainda assim o 

sucesso desta ferramenta depende de ações proativas por parte dos docentes.  Sendo assim, a 

relevância da escolha dessa plataforma nesta pesquisa está em promover os resultados obtidos 

da sua aplicação através do produto educacional gerado em formato de Livro Digital de Apoio 

ao Professor em concordância com projetos futuros. 

                                                
23

 Disponível em: http://www.reda.azores.gov.pt/ 

https://reda.azores.gov.pt/
http://www.reda.azores.gov.pt/
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5 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos e métodos utilizados no tratamento 

dos dados analisados e os resultados dos instrumentos aplicados, sendo estes: Pré-

Questionário Diagnóstico 1; Observações das oficinas; os planos de aula realizados pelos 

participantes nas Oficinas; Pós-Questionário Diagnóstico 2, já apresentados no Capítulo 3 – 

Metodologia da Pesquisa. Cabe relembrar que os esforços investidos nesta pesquisa têm como 

direcionamento os possíveis impactos que as TIC apresentam na formação docente, para a 

Educação Infantil e Anos Iniciais, no Curso de Normalistas de uma escola pública.  

No intuito de contemplar todos os objetivos específicos da pesquisa, construímos dois 

questionários diagnósticos, um inicial e outro final, na ferramenta Google Forms em formato 

online, disponibilizados aos sujeitos na primeira e quarta oficinas ministradas, 

respectivamente.  

As questões propostas no Pré-Questionário Diagnóstico 1 (inicial) visam identificar os 

conhecimentos prévios e as dificuldades dos participantes no uso das TIC. As observações 

dos alunos durante as oficinas são registradas pelo professor. Os trabalhos realizados pelos 

participantes das oficinas de forma síncrona e assíncrona são armazenados na plataforma 

Google Classroom, em uma disciplina criada especificamente para o Curso de Capacitação. 

As questões do Pós-Questionário Diagnóstico 2 (final) buscam descrever os resultados 

obtidos após a realização das quatro oficinas.   

 

5.1 TRATAMENTO DOS DADOS 

Após recolhermos os questionários diagnósticos, bem como a realização das oficinas, 

procedemos as suas análises. Iniciamos por numerar e categorizar as questões dos 

questionários, para posteriormente construir as figuras pertinentes às questões tratadas. Nas 

questões fechadas, utilizamos o software Excel no Sistema Operacional Windows 10, bem 

como a ferramenta de organização de dados do próprio Google Forms. Nas questões de 

resposta aberta e, para apurar os dados resultantes, recorremos à técnica de análise textual 

discursiva, pois, segundo Moraes e Galiazzi (2016) e Costa e Minayo (2019), é por esta 

linguagem que o pesquisador pode compreender, construir e reconstruir realidades diferentes. 

A análise de dados, considerando a técnica textual discursiva, envolve etapas (Figura 24) 

básicas, mas necessárias para um bom resultado. 
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Figura 24 – Etapas de análise de dados: técnica de análise textual discursiva 

ETAPAS DESCRIÇÃO CATEGORIAS 

Ordenação e a organização 
do material 

Constitui um trabalho organizativo. 

1. Textos teóricos e 
referências; 

2. Material de observação; 

3. Documentos históricos, 
estatísticos e institucionais, caso 
existam; 

4. Conteúdos de falas e de 
observações, que não foram 
gravados.  

Categorização: busca das 
unidades de sentido 

Organização técnica, observando as 
estruturas de relevância 
apresentadas pelos participantes.  

Sintetizar; reclassificar; tipificar.  

Interpretação de segunda 
ordem 

Leitura de referências nacionais e 
internacionais, enriquecendo o 
conjunto e falas e observações.  

Incluir os dados já tratados no 
contexto teórico abordado, caso a 
literatura realizada não seja 
suficiente para contemplar a 
interpretação realizada.  

  Fonte: Com base no livro Técnicas que fazem uso da palavra, do olhar e da empatia (COSTA; MINAYO, 2019) 

O item 4, encontrado em Categorias da  Figura 24, refere-se a conteúdos que, porventura, 

não foram registrados devido às situações possíveis, a exemplificar o grupo de WhatsApp 

criado para facilitar a comunicação. Mesmo que, em um primeiro momento, sejam 

considerados dados irrelevantes, quando explorados devidamente compõem a matéria prima 

de grande valia para o pesquisador; são chamados de “impregnação” (COSTA; MINAYO, 

2019, p. 26).   

Na etapa de categorização, as observações foram organizadas em seis categorias que, 

conforme Lofland (1971) e Gil (2008), estão presentes em qualquer pesquisa e constituem 

ponto de partida para a obtenção das informações requeridas. São estas
24

:  

● Atos – Ações realizadas em um curto espaço de tempo; 

● Atividades – Ações com maior duração envolvendo os participantes; 

● Significados – Linguagem verbal e não verbal que influenciam as ações; 

● Participação – Envolvimento com o contexto apresentado; 

● Relacionamentos – Relações entre os participantes de forma simultânea; 

● Situações – A situação que ocorre dentro do estudo com unidade de análise. 

A etapa de interpretação de segunda ordem refere-se ao enriquecimento do processo 

de análise, pois compartilha com o exterior suas interpretações de forma crítica. Para 

                                                
24

 Fonte: Adaptado do livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social (GIL, 2008). 
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potencializar a análise de dados das questões abertas dos questionários-diagnósticos, bem 

como das observações das oficinas e planos de aula realizados, optamos por trabalhar com 

software Atlas.ti
25

. Esse é um software para Análise Qualitativa de Dados (em inglês, QDA), 

utilizado para a realização de análises de textos, vídeos, artigos e outros dados multimídia. 

Sua versão de teste gratuita funciona sem limite de tempo e tem compatibilidade com vários 

idiomas. Suas modalidades de licenças são flexíveis e acessíveis.   

 

5.2 QUESTÕES FECHADAS DO PRÉ-QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 1 – PQD1 

A seguir, apresentaremos as questões fechadas referentes ao Pré-Questionário 

Diagnóstico 1, seguindo a organização já apresentada, respectivamente.  

 

5.2.1 Parte 1: perfil dos participantes, alunos do Curso Normal 

Na primeira parte do questionário, referente ao perfil dos participantes, alunos do 

Curso Normal, foram coletados os seguintes dados: faixa etária, sexo, semestre/ano cursado e 

renda fixa. Os resultados estão dispostos nas  Figuras  25, 26, 27 e 28. 

Figura 25 – Faixa etária (Questão 1) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Figura 26 – Sexo (Questão 2) 

                                                
25

 Software de análise qualitativa - Atlas.ti - https://atlasti.com/pt-pt/ 

20% 

17,5% 

37,5% 

25% 

Questão 1 - Faixa etária 

entre 18 e 25 anos entre 26 e 35 anos

entre 36 e 45 anos mais de 45 anos
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Fonte: A autora (2021) 

 

 Figura 27 – Semestre/ano cursado (Questão 3) 

 
Fonte: A autora (2021) 
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Figura 28 – Renda Fixa (Questão 4) 

 
Fonte: A autora (2021) 

De acordo com os dados obtidos nas Figuras 25, 26, 27 e 28, correspondentes às 

questões 1, 2, 3 e 4 e referentes ao perfil da amostra, a maioria dos participantes são do sexo 

feminino, com idade entre 36 e 45 anos, com mais de 60% destes alunos cursando o primeiro 

semestre do Curso Normal – Aproveitamento de Estudos e sem uma renda fixa. A 

caracterização dos sujeitos participante deixa claro que, mesmo com tantas mudanças sociais 

e de quebras de paradigmas, a presença feminina permanece, em sua maioria, na docência, 

conforme a literatura apresentada no capítulo 2 item 2.5.3, pelos autores Saviani (2009) e 

Gatti (2010).    

 

5.2.2 Parte 2: aquisição, uso e conhecimento de recursos tecnológicos para a Educação 

Na segunda parte do questionário, referente à aquisição, uso e conhecimento de 

recursos tecnológicos para a Educação, foram feitas duas perguntas: você tem recursos 

tecnológicos em casa e você já utilizou ou utiliza algum software ou aplicativo voltado à área 

educacional. Os resultados estão dispostos nas  Figuras 29, 30, 31, 32 e 33 . 

30% 

70% 

Questão 4 - Renda fixa 

Sim Não
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Figura 29 – Você tem recursos tecnológicos em casa? (Questão 5 – Parte 1) 

 
Fonte: A autora (2021) 

  

Figura 30 – Você tem recursos tecnológicos em casa? (Questão 5 – Parte 2) 

 
Fonte: A autora (2021) 

 

Figura 31 – Você já utilizou ou utiliza algum software ou aplicativo voltado à área 

educacional? (Questão 6) 

 
Fonte: A autora (2021) 

67,50% 

32,50% 

Questão 6 - Você já utilizou ou utiliza algum software ou 

aplicativo voltado à área educacional?    

Sim Não
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Figura 32 – Quais? (Questão 7 – Parte 1) 

 
Fonte: Autora (2021) 

Figura 33 – Quais? (Questão 7 – Parte 2) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Observou-se que a maioria dos participantes possui celular ou notebook, no entanto 

podemos verificar que 49% destes possuem ambos. Já em sua aplicação, os softwares Word e 

PowerPoint são os mais utilizados, correspondendo a 78%, considerando que mais de 65% 

aplicou ou aplica estes recursos direcionados à educação.  Cabe ressaltar que os softwares de 

autoria, ferramenta desta pesquisa, não obtiveram porcentagem, provavelmente porque nunca 

foram utilizados pelos participantes ou por falta de seu conhecimento. A popularização das 

tecnologias facilitou o acesso a inúmeras vantagens, principalmente educativas. Santos 

(2012), assim como Lopes e Amaral (2008), relata essa evolução (Cap. 2 item 2.5.1). No 

entanto, percebe-se que recursos, programas de incentivo e projetos apresentados pela 

Legislação brasileira (Cap. 2 item 2.5) visam à preparação dos alunos pensando no mundo do 

trabalho. Os autores Moran (2007), Lévy (1999) e Pablos (2006) realizam reflexões sobre a 

aquisição destes conhecimentos e ressaltam a importância de desenvolver habilidades que 

condizem com a atual cultura digital. 
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5.3 QUESTÕES ABERTAS DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 1 – PQD1 

As questões apresentadas a seguir foram classificadas em categorias conforme as 

respostas apresentadas. As figuras foram tratadas com o software Excel.   

 

5.3.1 Parte 1: referente à utilização dos softwares ou aplicativos 

 Na primeira parte do questionário, referente à utilização dos softwares ou aplicativos, 

foram feitas duas perguntas: de que forma foi utilizado o recurso e quais dificuldades o 

participante enfrentou ou enfrenta no uso de recursos tecnológicos. Os resultados estão 

dispostos nas Figuras 34, 35, 36 e 37. 

Figura 34 – Classificação em categorias (Questão 8 - De que forma foi(foram) utilizado(s) 

o(s) recurso(s)?) 

CATEGORIAS Fa F ↓ fr% Fr% ↓ 

Não utilizei 8 8 20,0% 20,0% 

Em trabalhos e projetos para o Curso Normal 27 35 67,5% 87,5% 

Em trabalhos não referentes ao Curso Normal 5 40 12,5% 100,0% 

Σ 40 - 
100,0

% 
- 

Fonte: Autora (2021) 

Figura 35 – De que forma foi(foram) utilizado(s) o(s) recurso(s)? (Questão 8) 

 
Fonte: A autora (2021)       

20% 

67,50% 

12,50% 

Questão 8 - De que forma foi(foram) utilizado(s) o(s) 

recurso(s)?  

Não utilizei Em trabalhos e projetos para o Curso Normal Em trabalhos não referentes ao Curso Normal
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Figura 36 – Classificação em categorias (Questão 9 - Quais dificuldades você enfrentou ou 

enfrenta no uso de recursos tecnológicos?) 

CATEGORIAS Fa F ↓ fr% Fr% ↓ 

Nenhuma /Pouca 6 6 15,0% 15,0% 

Técnicas (falta de conexão; internet lenta, 
outros) 

11 17 27,5% 42,5% 

Conhecimento e Habilidades específicas 23 40 57,5% 100,0% 

Σ 40 - 100,0% - 

Fonte: A autora (2021) 

Figura 37 – Quais dificuldades você enfrentou ou enfrenta no uso de recursos tecnológicos? 

(Questão 9) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Conforme os dados apresentados (Figura 35), observa-se que a maioria dos 

participantes, 67,5%, (N=27) utiliza os recursos tecnológicos direcionados à educação e à sua 

formação, concentrando suas dificuldades nos conhecimentos e habilidades específicas, tais 

como falta de uso frequente de recursos tecnológicos, desconhecimento, falta de apropriação 

dos recursos apresentados no celular, entre outros. De acordo com Libâneo (2004), entende-se 

que docentes e futuros docentes reconhecem a importância da inclusão de recursos 

tecnológicos em suas práticas pedagógicas, visto que as inovações tecnológicas estão cada vez 

mais atraentes aos olhos dos alunos, mas o maior impasse está em incluir essas inovações 

dentro de seus planejamentos. São muitas as dificuldades apresentadas, dentre estas a 

ausência de qualificação profissional, pois o docente, bem como o futuro docente, precisa 

15% 
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57,5% 
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dominá-la, saber utilizá-la e modificá-la conforme a necessidade para promover uma 

educação de qualidade. Lévy (1993) também traz uma visão de mudanças necessárias. Para o 

autor, a cultura da informatização através das tecnologias apresenta uma nova forma de 

assimilação e um novo caminho para a produção de conhecimento. Toda a mudança apresenta 

contratempos no percurso de sua apropriação, logo requer ações que viabilizem essas 

dificuldades. Já para Nóvoa (1997), as necessidades de mudanças de atuação dos professores 

advêm da sua própria vontade e de sua formação, bem como da transformação das práticas em 

sala de aula. O mesmo ressalta que a cultura escolar influencia na prática dos professores e 

conhecer as condições reais de trabalho é um ponto crucial para compreender os desafios e 

limitações colocados pelo processo de mudança em suas práticas pedagógicas.     

    

5.3.2 Parte 2: referente às sugestões para a formação com recursos tecnológicos 

 Na segunda parte do questionário foi feito um único questionamento referente às 

sugestões para a formação com recursos tecnológicos. Os resultados estão dispostos nas 

Figuras 38 e 39. 

Figura 38 – Classificação em categorias (Questão 10 – Você, como futuro(a) professor(a), que 

sugestões apresenta para a sua formação em relação ao uso de recursos tecnológico?) 

CATEGORIAS Fa F ↓ fr% Fr% ↓ 

Nenhuma no momento 4 4 10,0% 10,0% 

Assessoria técnica 2 6 5,0% 15,0% 

Atualização semestral na formação em recursos 
tecnológicos 

13 19 32,5% 47,5% 

Criação de uma disciplina específica no Curso Normal 4 23 10,0% 57,5% 

Curso Aperfeiçoamento em Instituição de ensino Superior 10 33 25,0% 82,5% 

Recursos (aplicativos, sites, jogos, outros) 4 37 10,0% 92,5% 

Aquisição de recursos (notebook, celulares, outros) 1 38 2,5% 95,0% 

Gravação de aulas e disponibilização na plataforma 1 39 2,5% 97,5% 

Internet gratuita para todos 1 40 2,5% 100% 

Σ 40 - 
100,0

% 
- 

Fonte: A autora (2021) 
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 Figura 39 – Você, como futuro(a) professor(a), que sugestões apresenta para a sua formação 

em relação ao uso de recursos tecnológico? (Questão 10) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Conforme os dados apresentados na Figura 39, no que se refere às sugestões para a 

formação, a categoria atualização semestral na formação em recursos tecnológicos foi a mais 

escolhida, com 32,5%, e, em segundo, lugar a categoria curso de aperfeiçoamento em 

instituições de ensino superior, com 25% das sugestões dos participantes. Observa-se, ainda, 

que nos dados apresentados, constam 10% dos participantes no momento sem opinião 

formada, provavelmente porque não estão familiarizadas com os recursos tecnológicos.  

Apesar de a Cultura Digital ser considerada um novo espaço de comunicação e 

interação, integrando a sociedade (Lévy, 1999; Lemos, 2009), entende-se a necessidade desta 

transformação no fazer e saber docente. Percebe-se, pela categorização realizada, que os 

participantes reconhecem as lacunas deixadas por processos tradicionais e enfatizam as 

mudanças neste novo olhar do processo de ensino-aprendizagem por meio do uso das TIC 

como recurso.         

 

5.4 OBSERVAÇÕES REALIZADAS DURANTE AS OFICINAS 

 Conforme os instrumentos de coleta dos dados citado no Cap. 5 (Apêndices A e B), 

foram identificados os seguintes aspectos nas observações.  

10,00% 
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 As observações a seguir foram organizadas em seis categorias, já descritas no Cap. 5 

item 5.1 as quais, conforme Lofland (1971) e Gil (2008), estão presentes em qualquer 

pesquisa e constituem ponto de partida para a obtenção das informações requeridas.  

Para as oficinas, desenvolveu-se um roteiro de apoio utilizando como base os dados 

coletados no Pré-Questionário Diagnóstico 1 aplicado, pensando nas especificidades dos 

participantes e objetivos a serem alcançados. Com a permissão de cada participante, em áudio 

e por meio de formulário virtual, as oficinas foram gravadas e disponibilizadas na plataforma 

Google Classroom como material de consulta posterior, bem como os materiais pedagógicos 

trabalhados nas mesmas. 

Cabe ainda ressaltar que se optou por observações do tipo participativa, através das 

quais suas vantagens consistem em apreender os comportamentos e acontecimentos no 

próprio momento em que se reproduzem, na escolha de materiais relevantes espontâneos e na 

autenticidade dos dados (GIL, 2008). 

 

OFICINA 1 – No roteiro apresentado na Oficina 1: Plano de Trabalho (Apêndice D) 

previa-se a apresentação da proposta de formação de professores e da pesquisadora, bem 

como os esclarecimentos a respeito da pesquisa a ser desenvolvida, ocorrida em conformidade 

com o planejado.  

 No segundo momento, previa-se o cadastro e utilização da Plataforma Google 

Classroom, disponibilizada pelo Governo Estadual para as instituições de ensino, na qual foi 

criada uma turma específica para a realização das Oficinas, como meio de comunicação e 

repositório de materiais. No entanto, por se tratar, em sua grande maioria, de alunos 

participantes do primeiro Semestre do Curso Normal, muitos não dispunham do seu e-mail 

destinado a este ambiente de ensino e não tinham realizado o cadastro pertinente ao mesmo. 

Logo, realizou-se esse processo para obter os e-mails, necessários para o acesso ao curso, 

correspondentes a cada aluno participante.  

 Observou-se, neste momento, que muitos dos participantes não tinham o 

conhecimento de ferramentas básicas de informática, bem como as orientações adequadas 

para a aquisição deste e-mail. Dessa forma, a pesquisadora optou pela criação de um grupo no 

WhatsApp como meio de comunicação, informação e explicações necessárias às Oficinas. No 

entanto, os alunos participantes com maior conhecimento das ferramentas digitais utilizadas 

auxiliaram os demais nesta etapa. 

 As habilidades e competências descritas por Perrenoud (2000) e as reflexões 

realizadas por Kenski (2009) e Behar (2013) são representadas nas ações que correspondem 
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não somente ao domínio de ferramentas básicas, mas a habilidades cognitivas. Entende-se que 

o primeiro passo deva ser dado, ou seja, ofertar meios de formação pertinentes à qualificação, 

no entanto, conforme as autoras, valores e experiências fundamentam o desenvolvimento das 

competências.  

 

OFICINA 2 - No roteiro apresentado na Oficina 2: Plano de Trabalho (Apêndice D) 

previa-se a discussão teórico-prático da utilização das TIC em meio educacional, atividades 

didáticas e exploratórias, conhecer os conceitos e exemplos de softwares de autoria e explorar 

a plataforma WordWall. 

  As discussões teórico-práticas, bem como as atividades didáticas-exploratórias, 

foram de grande valia, considerando a interação, o compartilhamento de informações e 

vivências e a conexão com a Cultura Digital atual. O envolvimento e comprometimento dos 

participantes em expor suas opiniões e pontos de vistas discorre bem com o relatado por 

Santos (2012) ao referir-se às mudanças inevitáveis com a inclusão digital envolto à um meio 

susceptível à nova geração, incluindo a forma de linguagem e escrita, relatada pelo 

participante e discutida qual a melhor solução para identificar e reavaliar o processo da escrita 

na alfabetização.   

Em relação aos softwares de autorias, as observações evidenciaram a relação, 

realizada pelos participantes, do conceito destes recursos e atividades desenvolvidas em sala 

de aula, ou seja, fora do ambiente das Oficinas. O interesse em realizar outras atividades e 

montar materiais utilizando estes e outros recursos foram compartilhados, bem como a 

realização de outras oficinas pertinentes ao uso das TIC. Entende-se que, pois, este 

conhecimento que, conforme Nóvoa (1992) e Perrenoud (2000) apresentam em seus estudos, 

abrangem reflexão e senso crítico sobre as práticas aplicadas.  

Em relação à plataforma WordWall, observou-se algumas dificuldades na realização 

do cadastro. No entanto, conforme as dificuldades foram sendo apresentadas e orientadas pelo 

grupo, estas foram sanadas. No primeiro momento, houve a necessidade de exploração da 

plataforma a título de conhecimento do recurso. Kenski (2009) ressalta esta perspectiva, 

alegando que explorar e apropriar-se de novos conhecimentos possibilita a ampliação dos 

conceitos de aula, de espaço e de tempo. Durante a manipulação da plataforma, os 

participantes expressaram acolhimento, confiabilidade, divertimento, observou-se um 

sentimento de pertencimento, mesmo demonstrando dificuldades de manipulação técnica da 

plataforma e dos OAs trabalhados no momento. Perrenoud (2000, p. 70), apresenta uma 

situação semelhante e reafirma que “há maneiras mais lúdicas” de propor atividades 
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cognitivas densas, dando leveza e proporcionando prazer em realizá-las. Tarouco (2003; 

2014) e Behar (2014) enfatizam, também, os OAs como recursos educacionais que 

complementam o processo de ensino-aprendizagem, permitindo seu reuso, modificação, 

adaptação e apresentados de forma dinâmica, interativa e prazerosa para o aluno.     

 

          OFICINA 3 - No roteiro apresentado na Oficina 3: Plano de Trabalho (Apêndice D) 

previa-se comentar sobre atividades para Educação Infantil, primeiros e segundos anos da 

Educação Básica, bem como as aplicações dos conhecimentos adquiridos por meio do 

planejamento e criação dos OAs pelos participantes. Para este fim, utilizamos como conteúdo 

base para desenvolver as atividades a Matemática para a Educação Infantil e os Anos iniciais. 

Nesta oficina, observou-se a interação dos participantes e o compartilhamento no que se 

referia à realização da tarefa proposta, expressando preocupação em estar correta e adequada 

a solicitação realizada pela pesquisadora. Os participantes realizaram adaptações dos OAs e as 

dificuldades relatadas permearam as habilidades técnicas. Contudo, relataram a satisfação em 

ter concluído com êxito uma tarefa que aparentemente não parecia fácil.  

 

OFICINA 4 – No roteiro apresentado na Oficina 4: Plano de Trabalho (Apêndice D) 

previa-se comentar sobre atividades para os terceiros, quartos e quintos anos da Educação 

Básica, bem como as aplicações dos conhecimentos adquiridos por meio do planejamento e 

montagem dos OAs pelos participantes. Para este fim, utilizamos como conteúdo base para 

desenvolver as atividades a Matemática para a Educação Infantil e os Anos iniciais.  

Observou-se, nesta oficina, uma empatia e união entre os participantes. O 

envolvimento com as atividades solicitadas foi refletido fora do contexto das oficinas, sendo 

relatada pelos próprios. Em relação a conhecimentos adquiridos, percebeu-se que as 

limitações foram gradativamente sendo superadas com o passar das oficinas, refletindo nas 

atividades solicitadas. Kenski (2009) ressalta esta questão, quando abrange as TIC como um 

recurso que permite a ampliação de conceitos e a aplicação de situações de aprendizagem. 

Sendo assim, precisa inovar tanto em suas aulas, como nas ferramentas, mantendo como 

objetivo principal o ensino e aprendizagem de seus alunos. Precisa também, entretanto, saber 

utilizar esses recursos, para que não reproduzam as aulas como elas são, e sim, tornem-nas 

meios para o desenvolvimento de habilidades (NUNES, 2007). 

Na terceira e quarta oficina foram solicitados planos de aulas incluindo os recursos 

produzidos. Para este, disponibilizou-se um modelo de plano de aula do qual os participantes 

já tinham conhecimento de sua estruturação e preenchimento.             
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Para o encerramento das oficinas, foi realizado um quinto encontro, objetivando a 

realização do feedback dos participantes em relação à capacitação ofertada, sua dinâmica, 

seus aspectos positivos e negativos, bem como sugestões. Para os participantes concluintes, 

ofertou-se uma certificação de realização da capacitação reconhecida pela instituição de 

ensino. 

   

5.5 OS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PARTICIPANTES 

 Neste tópico, apresentamos alguns dos recursos construídos, planejados e readaptados 

por participantes-concluintes, dentre eles os objetos de aprendizagem e os planos de aula. O 

modelo do plano de aula (Apêndice E) foi disponibilizado com o intuito de padronizar e 

organizar, considerando que estes compõem o livro de apoio ao professor, produto 

educacional gerado nesta pesquisa. Para preservar a identificação dos participantes 

concluintes, conforme CEP, foram denominados codinomes como Aluno A, Aluno B e assim 

sucessivamente conforme o apresentado neste tópico.  

 

● Objetos de Aprendizagem criados e/ou modificados pelos participantes concluintes: 

Aluno A – Este Objeto de Aprendizagem dinâmico consiste em relacionar os problemas 

matemáticos com seus respectivos resultados, trabalhando o raciocínio lógico e a simbologia. 

Figura 40 – Problemas de soma 

Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22135659 
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Figura 41 – Problemas de soma (exemplo) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22135659 

 Aluno B – O objeto de aprendizagem em questão foi criado com o intuito de trabalhar frações 

relacionando os valores com as figuras geométricas correspondentes. 

 

Figura 42 – Resolva as frações 

Fonte:Disponível em: https://wordwall.net/resource/23505334/resolva-as-fra%c3%a7%c3%b5es 
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Figura 43 – Resolva as frações (exemplo) 

 
Fonte:Disponível em: https://wordwall.net/resource/23505334/resolva-as-fra%c3%a7%c3%b5es 

Aluno C – Este Objeto de Aprendizagem consiste em trabalhar o raciocínio lógico, por meio 

de questões relacionadas à vivência escolar do aluno, auxiliando na sua organização.  

Figura 44 – Adivinhas: dia do estudante 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22750626/adivinhas-dia-do-estudante 
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Figura 45 – Adivinhas: dia do estudante (exemplo 1) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22750626/adivinhas-dia-do-estudante 

 

Figura 46 – Adivinhas: dia do estudante (exemplo 2) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22750626/adivinhas-dia-do-estudante 

Aluno D – O Objeto de Aprendizagem consiste em relacionar os conceitos de quantificação, 

ordenação e agrupamento utilizando o alfabeto e palavras de fácil compreensão.  
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Figura 47 – Alfabetização: perseguição do labirinto (exemplo 1) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22471928/alfabetiza%c3%a7%c3%a3o  
 

Figura 48 – Alfabetização: perseguição do labirinto (exemplo 2) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22471928/alfabetiza%c3%a7%c3%a3o 
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Figura 49 – Alfabetização: perseguição do labirinto (exemplo 3) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/22471928/alfabetiza%c3%a7%c3%a3o 

Aluno E – Este Objeto de Aprendizagem apresenta a relação da quantificação com a 

simbologia correspondente, por meio da operação de adição. 

 

Figura 50 – Recurso: quantificação e simbologia (exemplo 1) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/25092579/recurso-quantifica%c3%a7%c3%a3o-e-

simbologia 
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Figura 51 – Recurso: quantificação e simbologia (exemplo 2) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/25092579/recurso-quantifica%c3%a7%c3%a3o-e-

simbologia 

 

 

Figura 52 – Recurso: quantificação e simbologia (exemplo 3) 

 
Fonte: Disponível em: https://wordwall.net/pt/resource/25092579/recurso-quantifica%c3%a7%c3%a3o-e-

simbologia 

 Os Objetos de Aprendizagem apresentados nas Figuras  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51 e 52 atendem aos aspectos, conforme apresentado no Cap. 2 item 2.1.5 – Objetos 

de Aprendizagem, bem como a suas referidas propostas. 
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● Os Planejamentos realizados por participantes concluintes (Planos de Aula, conforme 

Apêndice F) foram organizados de acordo com as categorias: 

Educação Infantil; 

1º Ano do Ensino Fundamental;  

2º Ano do Ensino Fundamental; 

3º Ano do Ensino Fundamental; 

4º Ano do Ensino Fundamental; 

5º Ano do Ensino Fundamental. 

 

5.6 QUESTÕES FECHADAS DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 2 – PQD2 

Nas seções que se seguem (Partes 1 e 2), analisaremos os perfis dos participantes da 

pesquisa e aquisição, uso e conhecimento de recursos tecnológicos para a educação. 

 

5.6.1 Parte 1: perfil dos participantes – concluintes, alunos do Curso Normal 

Na primeira parte, referente ao perfil dos participantes, concluintes do Curso Normal, 

foram coletados os seguintes dados: faixa etária, sexo, semestre/ ano cursado e renda fixa. Os 

resultados estão dispostos nas  Figuras 53, 54, 55 e 56. 

 

  Figura 53 – Faixa etária (Questão 1) 

 
Fonte: A autora (2021) 

5% 

15% 

50% 

30% 

Questão 1 - Faixa etária 
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 Figura 54 – Sexo (Questão 2) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Figura 55 – Semestre/ano cursado (Questão 3) 

 
Fonte: A autora (2021) 
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Questão 2 - Sexo 
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Figura 56 – Renda fixa (Questão 4) 

 
Fonte: A autora (2021) 

 

De acordo com os dados obtidos nas  Figuras 53, 54, 55 e 56 correspondentes às 

questões 1, 2, 3 e 4 referentes ao perfil da amostra, a maioria dos participantes que concluíram 

as oficinas são do sexo feminino, com idades entre 36 e 45 anos, com mais de 70% desses 

alunos cursando o primeiro semestre do Curso Normal Aproveitamento de Estudos e sem uma 

renda fixa. O perfil identificado no Pré-Questionário-Diagnóstico 1, manteve-se mesmo 

considerando a evasão de alguns alunos, provavelmente devido a problemas de acesso.      

 

5.6.2 Parte 2: aquisição, uso e conhecimento de recursos tecnológicos para a educação 

Na segunda parte do questionário, referente à aquisição, uso e conhecimento de 

recursos tecnológicos para a Educação, foram feitas duas perguntas: você tem recursos 

tecnológicos em casa, e como foi sua formação nas oficinas. Os resultados estão dispostos nas  

Figuras 57, 58 e 59. 

 

  

  

30% 

70% 

Questão 4 - Renda fixa 

Sim Não
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Figura 57 – Você tem recursos tecnológicos em casa? (Questão 5 – Parte 1) 

Fonte: A autora (2021) 

 

Figura 58 – Você tem recursos tecnológicos em casa? (Questão 5 – Parte 2) 

Fonte: A autora (2021) 

Como podemos observar nas  Figuras 57 e 58, 60% dos participantes concluintes 

dispõem de celulares e, destes, 40% possuem computador de mesa ou notebook. No entanto, 

cabe ressaltar que, conforme as observações realizadas no Cap.5, houve aquisição e conserto 

de recursos tecnológicos como computador de mesa e notebook por parte dos participantes. A 

Inclusão digital é o meio mais suscetível à preparação da nova geração de cidadãos. Contudo, 

a portaria nº 86, de 01 de fevereiro de 2013 (Cap. 2, item 2.5) apresenta a aquisição e repasse 

de diferentes recursos tecnológicos para as instituições de ensino, inclusive já se falava em b-

learnign, c-learnig, e até em m-learning, no entanto não se conjecturava essas modalidades 

em curto prazo. Keegan (1996), Silva (2014), Falavigna e Silva (2016), em suas reflexões, 

apontavam como novo método de ensino modalidades interligadas, conectadas, derivadas de 

combinações pertinentes ao meio digital. Entendemos que, apesar de recente, estas 

modalidades já se estabeleceram como meios no processo de ensino-aprendizagem, 
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principalmente se observarmos a evolução e sofisticação dos aparelhos móveis e a facilidade 

de aquisição e acesso. 

Figura 59 – Como foi sua formação nas oficinas? (Questão 6) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Como pode ser constatado na Figura 59, no que se refere à formação nas oficinas 

ministradas, entende-se que 63,2% dos participantes concluintes consideraram-na ótima ou 

muito boa. Cabe ressaltar que, conforme as observações realizadas no Cap.5, itens 5.4 e 5.5, 

os participantes destacaram-nas como produtivas, no entanto sinalizaram a pouca carga 

horária. Logo, provavelmente a porcentagem correspondente às demais categorias referem-se 

a este fator. Perrenoud (2000) apresenta as considerações das formações de responsabilidade 

parcial dos professores. O mesmo deve ser responsável por sua qualificação, mesmo que 

fatores venham a influenciar de forma positiva ou negativa. Coll e Monereo (2010) 

apresentam uma perspectiva qualitativa das TIC, pois provocam atitudes humanas, em todos 

os âmbitos de atividades, desde as mais práticas, sociais, de interação, de transmissão e 

compartilhamento.   

 

5.7 QUESTÕES ABERTAS DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 2 – QD2 

 As questões apresentadas a seguir foram classificadas em categorias conforme as 

respostas apresentadas e tratadas com o Software Atlas.ti. As figuras foram tratadas com o 

software Excel. 

47,4% 

15,8% 

31,6% 

0% 
5,2% 

Questão 6 - Como foi sua formação nas oficinas? 

Ótima Muito boa Boa Regular Insuficiente
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5.7.1 Parte 1: no que se refere à utilização dos softwares ou aplicativos 

 Na primeira parte do questionário, referente à utilização dos softwares ou aplicativos, 

foram feitas três perguntas: quais recursos, trabalhados nas oficinas, você consideraria úteis 

para a sua prática docente e por quê, descreva os aspectos positivos e descreva os aspectos 

que podem ser melhorados das oficinas ministradas. 

Figura 60 – Classificação em categorias (Questão 7 – Quais recursos, trabalhados nas 

oficinas, você consideraria úteis para a sua prática docente? Por quê?) 

CATEGORIAS fa F ↓ fr% Fr% ↓ 

Criação de jogos interativos 7 7 21,9% 21,9% 

Planos de Aula (Planejamento) 5 12 15,6% 37,5% 

A Plataforma WordWall (no geral) 10 22 31,3% 68,8% 

Criação de atividades na plataforma 7 29 21,9% 90,6% 

Não tenho opinião formada 3 32 9,4% 100,0% 

Σ 32 - 100,0% - 
Fonte: A autora (2021) 

Figura 61 – Quais recursos, trabalhados nas oficinas, você consideraria úteis para a sua prática 

docente? Por quê? (Questão 7) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Percebe-se ( Figura 61) que a Plataforma WordWall foi o recurso que obteve destaque 

(n=10) no que se refere à sua utilização para as práticas docentes, provavelmente por 

proporcionar a criação e modificação de diversos recursos. No entanto, a criação de atividades 
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envolvendo jogos interativos (n=7) também teve sua relevância em relação a esse tópico, 

provavelmente por instigar a competição. Percebe-se que as habilidades de entrada e adoção, 

relatadas por Kenski (2009), se enquadram no contexto apresentado (Cap. 2 item 2.2.1), 

considerando os conhecimentos prévios diagnosticados e os níveis de conhecimentos técnico 

apresentados e relatados (Cap. 5 item 5.4). Perrenoud (2000) também corrobora com este 

contexto, assim como Behar (2014), identificando o potencial de cada participante ao 

desenvolver as competências necessárias aos saberes docentes. Incluem também neste 

contexto, a competência correspondente ao “envolvimento dos alunos em sua aprendizagem” 

(PERRENOUD, 2000, p. 68), ou seja, motivacional.  Siemens (2014), referindo-se ao 

conectivismo, destaca os pontos em que o processo de ensino-aprendizagem não é mais uma 

“atividade interna e individual” (SIEMENS, 2004, p. 08), mas sim uma atividade coletiva e 

com um alcance imensurável.  

 

 Figura 62 – Classificação em categorias (Questão 8 – Em relação às oficinas ministradas, 

descreva os seus aspectos positivos) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Figura 63 – Em relação às oficinas ministradas, descreva os seus aspectos positivos 

(Questão 8) 

 
Fonte: A autora (2021) 
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No que se refere aos aspectos positivos das oficinas ministradas,  Figura 63, a 

Dinâmica das oficinas (n=9) juntamente com a oportunidade de Capacitação (n=9), obtiveram 

a maior pontuação, bem como o entusiasmo relatado nas oficinas (item 5.4). Isso se deu 

provavelmente por se tratar de oficinas de recursos pertinentes aos saberes docentes. 

Perrenoud (2000) descreve muito bem quando citar situações que envolvem os alunos, 

motivando-os e tornando-os protagonistas de sua própria aprendizagem. Que desperte o 

desejo do aluno em ensinar e aprender, sua relação e o desenvolvimento da capacidade de se 

autoavaliar. Na concepção conectivista de Siemens (2014), às relações e inter-relações partem 

do conhecimento individual que gera conexões e estas formam uma rede de compartilhamento 

relacionando-se com outras conexões tomando um rumo significativo para o aluno, ou seja, 

transformando-se em conhecimento. 

 

Figura 64 – Classificação em categorias (Questão 9 – Em relação às oficinas, descreva os seus 

aspectos que podem ser melhorados) 

 
 Fonte: A autora (2021) 

Figura 65 – Em relação às oficinas, descreva os seus aspectos que podem ser melhorados 

(Questão 9) 

 
Fonte: A autora (2021) 
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Em relação a Figura 65, os aspectos que podem ser melhorados nas oficinas, 

destacaram-se o pouco tempo de duração com 34% (n=11), seguida pela categoria “nenhum” 

com 25% (n=8). Compreende-se que, mesmo considerando 10h de atividades entre momentos 

síncronos e assíncronos, provavelmente este tempo não foi suficiente para contemplarmos as 

práticas e esclarecermos todas as dúvidas levantadas pelos alunos. Cabe ressaltar que a 

motivação em continuar com as oficinas, por parte dos sujeitos da pesquisa, também 

influenciaram neste aspecto. As outras categorias mantiveram-se equiparadas, no entanto suas 

considerações refletem características específicas retratadas na categorização dos 

participantes identificadas no Questionário-Diagnóstico 1. Dewey (1978) alegava que a 

prática é um processo contínuo, uma reconstrução das experiências de vida social. Já 

Perrenoud (2000) discute essas habilidades sociais no processo de ensino-aprendizagem ao 

relatar a motivação como forma de instigar o aluno, futuro docente, a prosseguir em busca de 

mais conhecimento. No entanto, alguns fatores permanecem devido ao contexto social do 

participante. Siemens (2014) considera a idade digital como sendo uma quebra de 

paradigmas, uma readaptação dos métodos e metodologias de ensino; no entanto, as 

mudanças em meio educacional estão gradativamente sendo adaptadas ao atual momento 

social. Ainda há muito que se discutir a respeito das práticas docentes, todavia a capacitação é 

uma das ações cabíveis.  

 

5.7.2 Parte 2: no que se refere às oficinas 

 Na segunda parte do questionário, referente às oficinas, foram feitas as dez perguntas a 

seguir: 

a) Quais dificuldades foram encontradas durante as oficinas? Por quê? 

b) As oficinas contribuíram para a sua formação? 

c) Se sim, por quê? 

d) Se não, por quê? 

e) As contribuições foram significativas? 

f) Se sim, por quê? 

g) Se não, por quê? 

h) Em qual parte, por quê? 

i) O que gostaria de rever ou de se aprofundar nas oficinas? Por quê? 

j) Você como futuro(a) professor(a), que sugestões daria para melhorar as oficinas? 

Os resultados estão dispostos nas Figuras 66, 67, 68, 69, 70 e 71.   
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Figura 66 – Classificação em categorias (Questão 10 – Quais dificuldades foram encontradas 

durante as oficinas? Por quê?) 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

Figura 67 – Quais dificuldades foram encontradas durante as oficinas? Por quê? 

(Questão 10) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Conforme observado na Figura 67, apresentou-se como maior dificuldade dos 

participantes a criação/montagem dos planos de aula com recursos tecnológicos (n=8). Isso 

provavelmente deve-se ao conhecimento limitado e às aplicações restritas de recursos 

tecnológicos, conforme descrito por um participante no Capítulo 5 item 5.5, bem como a falta 

de oportunidades de capacitação tecnológica. Esse último, representado pela categoria 

Dificuldades com o Software, o qual corresponde a 15,6% (n=5), juntamente com as 

Dificuldades Técnicas, de mesma porcentagem, provavelmente enfatizam a necessidade de 

continuação e ampliação das capacitações de recursos tecnológicos considerando a sociedade 

atual, conforme mencionado neste Capítulo - item 5.3. Apesar de a legislação brasileira 
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apontar para esses processos de inclusão e apropriação de recursos digitais nas instituições de 

ensino, a demanda é reduzida por profissionais que atendam a estas especificidades. As 

lacunas advindas da educação básica nos cursos profissionalizantes tornam-se cada vez 

maiores, considerando que as dificuldades encontradas estão em diferentes níveis de 

conhecimento. Pablos (2006) retrata a capacitação como meio de suprir essas diferenças, 

contemplando diferentes graus de integração, sejam multidisciplinares, interdisciplinares ou 

transdisciplinares. 

Figura 68 – As oficinas contribuíram para a sua formação? (Questão 11) 

 
Fonte: A autora (2021) 

 Figura 69 – Classificação em categorias (Questão 12 – Se sim, por quê?) 

Fonte: A autora (2021) 
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Figura 70 – Se sim, por quê? (Questão 12) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Observa-se, na Figura 70, que a concordância em relação às contribuições das oficinas 

para a formação docente obteve 100% de aproveitamento. Desses entende-se, através do 

Gráfico 30, que a categorização Significados possui 72% (n=23) das considerações, 

provavelmente devido à conscientização da necessidade de formações de recursos 

tecnológicos complementares atrelados a suas futuras práticas pedagógicas e à geração atual. 

A resolução CNE/CP nº 01, de 18 de fevereiro de 2002, instituiu as DCNs para a formação de 

professores da Educação Básica (Cap. 2, item 2.5.1) orientam “o uso de tecnologias da 

informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores” 

(BRASIL, 2002). Logo, entende-se a importância da utilização das tecnologias digitais nos 

processos de ensino-aprendizagem, bem como a necessidade de se investir na formação inicial 

do professor para que ele, motivado por ampliar seus conhecimentos, utilize as tecnologias 

digitais num processo interativo, que propicie a interação, a colaboração, a exploração, a 

simulação, as experiências e as investigações pertinentes ao conhecimento. 

A questão 13 (Se não, por quê?), conforme a Figura 68, não registrou nenhuma 

porcentagem em relação às contribuições das oficinas para a formação docente. Logo, 

presume-se que a necessidade de capacitação tecnológica fica mais evidente. 
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 Figura 71 – As contribuições foram significativas? (Questão 14) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Figura 72 – Classificação em categorias (Questão 15 – Se sim, por quê?) 

 
Fonte: Autora (2021) 

Figura 73 – Se sim, por quê? (Questão 15) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Pode ser observado na Figura 71 que 80% dos participantes (n=26) consideram 

significativas as contribuições realizadas durante as oficinas. No Gráfico 33, destaca-se as 
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contribuições para a formação, sendo 50% (n=13) das considerações, seguida pelas 

contribuições para as práticas docentes, com 34,6% (n=9). Provavelmente, os participantes 

perceberam a necessidade de apropriação dos conhecimentos referentes aos recursos 

tecnológicos, tanto em termos de manipulação das ferramentas, quanto em aplicações em suas 

futuras salas de aula. Essas considerações são pertinentes às reflexões realizadas por 

Perrenoud (2000), Kenski (2009) e Behar (2014), ao referirem-se aos saberes docentes 

necessários à profissão. Além disso, enfatizam a pertinência do desenvolvimento destas 

competências e suas contribuições para o exercício docente. 

Apesar de estar indicado que 5% (n=1) dos participantes não consideram as 

contribuições significativas (Gráfico 32), não houve justificativas para a questão 16 (Se não, 

por quê?). 

 Figura 74 – Classificação em categorias (Questão 17 – em parte, por quê?) 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

Figura 75 – Em parte, por quê? (Questão 17) 

 
 Fonte: A autora (2021) 
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Conforme referenciado na Figura 71, 15% (n=5) dos participantes consideram 

parcialmente significativas as contribuições das oficinas, justificando através do tópico da 

categoria Explorar outros Softwares, correspondente a 60% (n=3), e Pouco Tempo de 

Duração Síncrona das oficinas correspondente a 40% (n=2). Neste sentido, provavelmente os 

participantes atrelaram-na à falta de monitoramento para sanar as dúvidas encontradas nos 

momentos assíncronos de criação e montagem dos recursos, com o tempo estipulado para os 

momentos síncronos, considerando esse último pouco. Da mesma forma, para a montagem 

dos recursos utilizados nas atividades propostas, se faz necessário ter alguns conhecimentos 

prévios de informática. Dewey (1978), assim como Perrenoud (2000), consideram a prática 

como um processo contínuo de qualificação atrelada à vivência e à motivação ao envolver-se 

em atividades que proporcionem e impulsionam a aprendizagem de forma significativa. Outro 

fator que influencia corresponde ao contexto social, pois deve ser levado em consideração as 

características da amostra. Para Nóvoa (2002), na formação, deve-se levar em consideração a 

realização de projetos investigativos nas escolas, para transformá-las em lugares de formação 

independentemente da comunidade onde está inserida. 

 Figura 76 – Classificação em categorias (Questão 18 – O que gostaria de rever ou de se 

aprofundar nas oficinas? Por quê?) 

Fonte: A autora (2021) 
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Figura 77 – O que gostaria de rever ou de se aprofundar nas oficinas? Por quê? (Questão 18) 

Fonte: A autora (2021) 

Na  Figura 77, pode ser observado que a maioria dos participantes, ou seja, 31,3% 

(n=10), gostariam de rever ou aprofundar-se na Plataforma WordWall, enquanto que as 

categorias Planos de Aulas com TIC (n=6) e Como Aplicar Estas Atividades na Sala de Aula 

(n=5) ficaram com 21,9% e 18,8%, respectivamente. Sendo assim, entende-se que os 

participantes provavelmente refletiram a respeito da sua formação e dos aspectos pertinentes à 

realidade encontrada atualmente nas salas de aula brasileiras. Segundo Libâneo (2001, p.10) 

se faz necessária uma formação “que o auxilie a ajustar sua didática às novas realidades da 

sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais”. A legislação 

brasileira prevê isso como fundamento na formação de professores na Lei de Diretrizes e 

Bases (BRASIL/MEC/LDB, 1996) – descrito do Cap. 2, item 2.5.2. No entanto, requer ações 

e mobilizações pertinentes a esse contexto, as quais aparentemente estão sendo postas em 

prática, sendo este um momento socialmente atípico em meio a uma pandemia. Silva (2016, 

p. 30) traz uma reflexão (Cap. 2, item 2.3.2) de que este “[...] cenário permite com que 

visibilizamos um conjunto de estratégias políticas que, desde a emergência de uma escola 

criativa, produzem sujeitos economicamente úteis”. Neste mesmo contexto, o autor 

complementa, sugerindo que esta ação poderia desencadear outras ações na formação do 

aluno e do professor.   
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Figura 78 – Classificação em categorias (Questão 19 - Você como futuro(a) professor(a), que 

sugestões daria para melhorar as oficinas?) 

  
Fonte: A autora (2021) 

Figura 79 – Você como futuro(a) professor(a), que sugestões daria para melhorar as oficinas? 

(Questão 19) 

 
Fonte: A autora (2021) 

Ao observar a Figura 79, identifica-se que 40,6% (n=13) dos participantes sugeriram 

uma segunda versão da capacitação em formato de oficinas virtuais. Sequencialmente, 

aparecem as categorias – Oficinas com outros recursos, correspondendo a 21,9% (n=7) e 

Oficinas com App para celulares com 12,5% (n=4) das sugestões dos participantes. Observa-

se, então, que a justificativa corresponde, provavelmente, pela dinâmica utilizada durante as 

oficinas, por promover a interação com a turma e por proporcionar uma oportunidade de 

aprendizagem condizente com a realidade e necessária para o momento atual nesta 

modalidade de ensino. Falavigna e Silva (2016) enfatizam a cultura digital como um 
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movimento social, vivenciado por todos, independentemente de sua posição. No ensino, isso 

se reflete em modelos como o b-learning (Cap. 2, item 2.3.2), realizando transformações e 

mudanças do tempo, no espaço e no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, não 

podemos esquecer que as TIC são meios e não fins, norteadas por uma ação humana: a 

interação.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização dos resultados e a discussão decorrente dos dados obtidos, apresentados 

neste capítulo, buscam responder ao problema de pesquisa: Quais são os possíveis impactos 

que as TIC apresentam na formação docente, para a Educação Infantil e Anos Iniciais, no 

Curso Normal de uma escola pública estadual, em Viamão, Rio Grande do Sul/Brasil?, tendo 

como base a aplicação de um curso de capacitação para o uso de tecnologias.  

Neste sentido, é possível afirmar que houve impacto na formação docente para 

Educação Infantil e Anos Iniciais, o que pôde ser observado nas respostas obtidas nas 

questões 6, 7, 8, 9, 14 e 19, nas quais ficam evidentes a motivação, o entusiasmo, o interesse 

em continuar com as oficinas e aumentar o número de horas (Figuras 59, 61, 63, 65, 71 e 79). 

O Problema de Pesquisa foi respondido e gerou motivação para novas formações na referida 

instituição e em outras da comunidade local e de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação do município, bem como da Secretaria Estadual de Educação. 

Da mesma forma, quanto ao objetivo geral, é possível afirmar que foi respondido 

satisfatoriamente, ofertando a formação pretendida, que teve repercussão principalmente nas 

práticas pedagógicas futuras, conforme os resultados apresentado nas Figuras 40 a 52 e nos 

comentários realizados durante as oficinas dos participantes, encontrados nas páginas 75 a 78 

e 96. Quanto aos objetivos específicos, observa-se nas páginas 90 a 94 seus desempenhos 

positivos, principalmente por meio dos relatos apresentados nas observações durante as 

oficinas, e por meio dos diagnósticos 1 e 2 conseguimos identificar os conhecimentos prévios 

e adquiridos durante as oficinas, bem como as dificuldades encontradas e soluções 

apresentadas. O segundo objetivo específico, capacitar os alunos do Curso Normal, 

oferecendo quatro oficinas para o uso do site WordWall, também foi alcançado. As quatro 

oficinas foram realizadas e os resultados nas páginas 92 a 94 comprovam que os participantes 

adquiriram o conhecimento pertinente ao uso do WordWall, ao realizarem a criação e 

modificação dos objetos de aprendizagem e seu planejamento de aplicação por meio dos 

Planos de aula. 

O terceiro objetivo, desenvolver habilidades pertinentes ao uso e aplicação de TIC nas 

práticas em sala de aula, mostrou-se igualmente exitoso, conforme o resultado nas páginas 76 

a 79, e 81 a 86, o qual se pôde observar que, além de desenvolver habilidades pertinentes às 

TIC, foram desenvolvidas as competências conforme descritas na BNCC: conhecimento, 

cultura digital, empatia e cooperação.
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Da mesma forma, o quarto objetivo, avaliar os resultados obtidos, por meio do Pós-

diagnóstico – questionário 2, foram atingidos, conforme os resultados apresentados nas 

páginas 105 e 106, nas quais os participantes expressam e sugerem a ampliação do curso de 

capacitação, bem como a expansão considerando outros recursos digitais. Além das 

dificuldades encontradas e como foram solucionadas com o apoio dos colegas. E o último 

objetivo específico, elaborar um produto educacional constituído de um material didático no 

formato de um livro digital de apoio ao professor, foi concluído satisfatoriamente, conforme a 

página 61, e encontra-se disponível, em meio digital
26

. 

Portanto, a pesquisa obteve os resultados esperados e anseia por contribuir para a 

capacitação dos futuros professores, auxiliando no desenvolvimento de habilidades 

pertinentes às TIC, divulgando entre as escolas da região em conjunto com a secretaria 

Municipal de Educação e 28º Coordenadoria Regional de Educação, e com possibilidades de 

realização de outras formações para os docentes e futuros docentes em parceria com 

universidades e de forma semestral. Acredita-se que os esforços em conjunto da esfera 

política local, aliados aos projetos educacionais oriundos das escolas, venham proporcionar 

melhorias na educação e valorização docente. 

Para finalizar, além dos resultados já comentados, gostaríamos de fazer uma referência 

especial à importância da pesquisa para a sociedade, citando o poema de Gérard Martin, 

presente em Laville e Dionne (1999, p. 278-279): 

  

Um certo olhar sobre a pesquisa 

  

Que alegria, diz a Eternidade, 
Ver o filho de minha esperança 

Apaixonar-se pela pesquisa, 

Pois em sua mente 
Coloquei inúmeros de meus sonhos 

E gostaria tanto que se tornassem realidade. 

[...] 

A pesquisa, 
É a caminhada pelos bosques e pântanos 

Para tentar explicar,  

Vendo folhas e flores, 
Por que a vida apresenta tantos rostos. 

[...] 

Também é o olhar para o passado 
Para encontrar nos antigos 

Alguns grãos de sabedoria 

Capazes de germinar 

No coração dos homens de amanhã.

                                                
26

 Disponível através do link: https://www.livrosdigitais.org.br/livro/188041UYWOTAGFT?page=0. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 1 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 2 
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APÊNDICE C – INTERVENÇÕES E OBSERVAÇÕES 

 

As observações serão realizadas da seguinte forma:  

1º) De forma virtual e síncrona; 

2º) Durante as aulas da disciplina de Práticas Pedagógicas;  

3º) Durante as oficinas;  

As intervenções serão realizadas com os questionamentos a seguir, considerando que 

poderá ter alterações devido as respostas apresentadas pelos participantes. 

1º) Você já utilizou, como aluno, recursos digitais para a aprendizagem?  

2º) Se sim, o que você achou?  

3º) Conte como foi sua experiência com esses recursos.  

4º) E como futuro(a) professor(a), você já se imaginou utilizando recursos digitais 

com seus alunos? 

5º) Você já pensou que um game poderia ser um recurso educacional? Porquê? 
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APÊNDICE D –  OFICINAS: PLANO DE TRABALHO 

 

                                 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 28 CRE 
 

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ISABEL DE 
ESPANHA 

 

        

 

Oficinas: Plano de Trabalho 

 

OFICINA I – Apresentação das oficinas no Ambiente de Aprendizagem Virtual Google 

Sala de Aula 

Duração: 1 encontro síncrono e 1 encontro assíncrono, totalizando 4 horas. 

Cadastro dos participantes e acesso à plataforma Google Sala de Aula 

● Acesso à plataforma através do e-mail educar; 

● Apresentação da proposta de formação de professores; 

● Disponibilização e esclarecimento do cronograma das oficinas; 

● Disponibilização e esclarecimentos das atividades propostas para a conclusão das 

oficinas; 

● Tópico para o esclarecimento de dúvidas sobre a utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem; 

● Disponibilização de materiais instrucionais, correspondentes ao acesso, publicação e 

envio das atividades na plataforma.  

 

OFICINA II – Oficina: Explorando a plataforma e relembrando conceitos matemáticos 

Duração: 1 encontro síncrono e 1 encontro assíncrono,  

● Discussão teórico-prática; 

● Atividades didáticas e exploratórias; 

● Explorando a Matemática; 

● Conhecendo os softwares de autoria; 

● Apresentação da plataforma WordWall. 

 

OFICINA III – Oficina: A plataforma WordWall e a Matemática I   

Duração: 1 encontro síncrono e 1 encontro assíncrono. 

● Atividade de Matemática para a Educação Infantil; 

● Atividade de Matemática para o 1º ano; 

● Atividade de Matemática para o 2º ano; 
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● Aplicação dos conhecimentos; 

● Produção de objetos de aprendizagem realizada pelos participantes. 

 

OFICINA IV – Oficina: A plataforma WordWall e a Matemática  II  

Duração: 1 encontro síncrono e 1 encontro assíncrono. 

● Atividade de Matemática para o 3º ano; 

● Atividade de Matemática para o 4º ano; 

● Atividade de Matemática para o 5º ano; 

● Aplicação dos conhecimentos; 

● Produção de objetos de aprendizagem realizada pelos participantes. 

 

MÓDULO DE ENCERRAMENTO - Oficinas e feedback    

Duração: 1 encontro síncrono. 

● Feedback das oficinas, na visão dos participantes; 

● Apresentação do repositório dos objetos de aprendizagem produzido; 

● Conclusão das atividades oficineiras. 
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APÊNDICE E – MODELO DE PLANO DE AULA 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 28 CRE  
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ISABEL DE ESPANHA - 2021 

Professora titular:                                                                         Ano:         Turma:  
Professora estagiária:                                                                  Data:  
Componente curricular:  
Objeto do conhecimento:  
Habilidades:  

Atividades Programadas durante a pandemia COVID-19 
Observações: Conforme orientações da Mem CIRCULAR GAB/SEDUC/N° 02/2020, com data de 17/03/2020, considerando a 
situação instalada na área da saúde pública, decorrente de COVID-19, visando resguardar o bem estar dos estudantes, professores, 
equipe diretiva, funcionários e comunidade escolar, estamos adotando a Metodologia das Aulas Programadas para em cumprimento 
ao Decreto do Senhor Governador. 

 
 

Descrever o componente curricular – exemplo: Ciências 

Título da aula:  

 

Deve ser datado: Viamão, ____de _______________ de 2021. 

 

ATIVIDADE 1 (Descrever atividade de forma detalhada, podes colocar esboço) 

 

ATIVIDADE 2 

 

ATIVIDADE 3 

 

Descrever o componente curricular – exemplo: Geografia 

Título da aula:  

 

Deve ser datado: Viamão, ____ de ________________ de 2021. 

 

ATIVIDADE 1 

 

ATIVIDADE 2 
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APÊNDICE F – QUADRO DOS PLANOS DE AULA DOS PARTICIPANTES 

 

Os Planejamentos realizados por participantes concluintes (Planos de Aula) foram 

organizados de acordo com as categorias: 

⋅  Educação Infantil; 

⋅  1º Ano do Ensino Fundamental;  

⋅  2º Ano do Ensino Fundamental;  

⋅  3º Ano do Ensino Fundamental; 

⋅  4º Ano do Ensino Fundamental; 

⋅  5º Ano do Ensino Fundamental. 

 Neste contexto, apresentamos no quadro abaixo alguns planos de aula realizados pelos 

participantes, os quais constam na integra no Livro de Apoio ao Professor, já mencionado 

nesta pesquisa. 

 

PLANO DE AULA E 
NÍVEL DE ENSINO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

TIPO DE OBJETO DE 
APRENDIZAGEM  

OBJETIVO 

Plano de Aula 1 - 
Educação Infantil 

Matemática Jogo – Encontre o Par 
 
Disponível em: 
https://wordwall.net/res
ource/23099882 
 

Identificar 
personagens, cenários, 
tramas, sequência 
cronológica, ação e 
intenção dos 
personagens. 

Plano de Aula 2 -  
1º Ano do Ensino 
Fundamental 

Matemática Jogo - Disfarce dos 
números 
 
Disponível em: 
https://wordwall.net/pt/
resource/22695072/disfa
rce-dos-numeros 

Quantificação de 
elementos de uma 
coleção: estimativas, 
contagem um a 
um, pareamento ou 
outros agrupamentos 
e 
comparações/contage
m de rotina. 

Plano de aula 3 –  
2º Ano do Ensino 
Fundamental 

Matemática e 
Português 
 

Quiz de problemas 
 
Disponível em: 
https://wordwall.net/pt/
resource/23513373 
 

Reconhecimento de 
números nos 
Problemas envolvendo 
significados da adição 
e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar 
quantidades com texto 
diário: indicação de 
quantidades, indicação 
de ordem ou indicação 
de código para a 
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organização de 
informações.                 

Plano de aula 4 –  
3º Ano do Ensino 
Fundamental 

Matemática e 
Português 

Jogo – Multiplique 
 
Disponível em: 
https://wordwall.net/pt/
resource/23514938 

Construção de fatos 
fundamentais da 
adição, subtração e 
multiplicação; Escrita 
colaborativa. 

Plano de aula 5 –  
4º Ano do Ensino 
Fundamental 

Matemática Quiz - Pesquisa do Robô 
 
Disponível em: 
https://wordwall.net/res
ource/23396216 

Leitura, interpretação 
e representação de 
dados em tabelas de 
dupla entrada e 
gráficos de barras. 

Plano de aula 6 –  
5º Ano do Ensino 
Fundamental 

Matemática Abra a caixa - 
Fracionando 
 
Disponível em: 
https://wordwall.net/res
ource/23519539 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcela iguais, 
configuração 
retangular, 
proporcionalidade, 
repartição equitativa e 
medida. 

Fonte: Autora (2021) 
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ANEXO A – 10 COMPETÊNCIAS PERTINENTES À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, ADAPTADA DE PERRENOUD (2002) 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem (a essência da profissão docente) - 

Nesta competência são abordados os seguintes contextos: 

 

● Conhecer os conteúdos e seus objetivos no processo de ensino-aprendizagem; 

● Trabalhar a partir das representações dos alunos; 

● Trabalhar a partir dos erros identificados e lacunas pertinentes a aprendizagem; 

● Construir e planejar materiais pedagógicos; 

● Envolver os alunos em atividades que desenvolva a autonomia no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

2. Administrar a progressão das aprendizagens (visão longitudinal) – Nesta competência 

são abordados os seguintes contextos:  

 

● Conceber e administrar situações-problemas ajustadas ao nível e possibilidades dos 

aprendizes;  

● Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino; 

● Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem; 

● Observar e avaliar os aprendizes em situações de aprendizagem, de acordo com uma 

abordagem formativa. 

 

3. Conhecer e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação (promover situações de 

aprendizagem que atendam aos diferentes estilos de aprendizagem) – Nesta 

competência são abordados os seguintes contextos:  

 

● Administrar as diversidades da turma; 

● Ampliar a gestão da sala de aula para outros espaços; 

● Integrar e proporcionar atividades para os alunos com maiores dificuldades e 

limitações; 

● Desenvolver a cooperação e a colaboração entre os alunos. 

 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho (motivacional) – Nesta 

competência são abordados os seguintes contextos:  

● Despertar o desejo de aprender, explicar a relação com o saber, o sentido do trabalho 

escolar e desenvolver a capacidade de autoavaliação; 

● Ofertar atividades opcionais de formação; 

● Favorecer a definição de um projeto pessoal do aprendiz. 

 

5. Trabalhar em equipe (professores e a instituição) – Nesta competência são abordados 

os seguintes contextos:  

 

● Cooperar por meio da elaboração de projetos em equipe;  

● Gerir e participar de atividades em grupo; 

● Constituir equipe pedagógica; 

● Analisar, refletir e tomar decisões em conjunto, considerando diversas situações; 

● Conduzir situações e conflitos interpessoais dentro da instituição educacional. 
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6. Participar da administração da escola (fazer parte da instituição como um todo e não 

somente em sala de aula) – Nesta competência são abordados os seguintes contextos:  

 

● Elaborar projetos em conjunto considerando a instituição como um todo; 

● Administrar os recursos da instituição de ensino; 

● Realizar parcerias, gerir em conjunto; 

● Organizar e instigar a participação dos alunos; 

● Considerar uma nova forma de organização - os ciclos de aprendizagem. 

 

7. Informar e envolver os pais (incluí-los como parceiros no processo de ensino-

aprendizagem) – Nesta competência são abordados os seguintes contextos: 

  

● Gerir reuniões e debates sobre assuntos pertinentes a instituição e ao aluno; 

● Realizar entrevistas, ouvir e resolver situações entre os interessados; 

● Envolver os responsáveis no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, firmando 

parcerias. 

 

8. Utilizar Novas Tecnologias – Nesta competência são abordados os seguintes 

contextos:  

 

● Utilizar editores de texto; 

● Explorar a potencialidade didática de aplicativos; 

● Comunicar-se a distância por meio telemática;  

● Utilizar ferramentas multimídia no ensino.          

 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão (o docente como protagonista) – 

Nesta competência são destacados os seguintes contextos:  

 

● Prevenir a violência, dentro e fora da instituição de ensino; 

● Discutir a respeito de preconceitos e discriminações, sejam estas de cunho sexual, 

étnicos ou sociais; 

● Participar e fazer cumprir regras de convívio na instituição de ensino; 

● Observar a conexão pedagógica, de autoridade e de comunicação em sala de aula; 

● Desenvolver o comprometimento, a reciprocidade e o sentimento de justiça.  

   

10.  Administrar sua própria formação contínua (formação continuada) – Nesta 

competência são apresentados os seguintes contextos:  

 

● Explicar suas práticas pedagógicas; 

● Estabelecer uma organização quanto as suas competências, aprimoramentos e 

atualizações acadêmicas e profissionais; 

● Promover e negociar formações na instituição de ensino; 

● Acolher e participar de formações ofertadas por colegas e pela instituição de 
ensino;  

● Ser agente multiplicador do sistema de formação continuada. 
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ANEXO B – DECRETO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL 

DECRETO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL 

1835 – nº. 10 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente da Província do Rio de Janeiro, Faço 

saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa Provincial Decretou, 

e eu sancionei a Lei seguinte.  

Artigo 1º. Haverá na Capital da Província do Rio de Janeiro huma Escola Normal 

para nella se habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução 

primária, e os Professores actualmente existentes, que não tiverem adquirido a 

necessária instrução nas Escolas de Ensino na conformidade da Lei de quinze de 

Outubro de mil oitocentos e vinte sete, Artigo quinto. 

Artigo 2º A mesma Escola será regida por hum Director, que ensinará. Primo: a ler e 

escrever pelo methodo Lancasteriano, cujos princípios theoricos e práticos explicará. 

Segundo: as quatro operações de Arithmetica, quebrados, decimaes e proporções. 

Tertio: noções geraes de Geometria theocrica e pratica. Quarto: Grammatica de 

Língua Nacional. Quinto: elementos de Geographia. Sexto: os princípios de Moral 

Christã, e da Religião do Estado. 

Vencerá o ordenado annual de hum conto e seiscentos mil réis; podendo o 

Presidente da Província arbitrar-lhe mais huma gratificação até a quantia de 

quatrocentos mil réis annuaes, segundo merecer por sua aptidão professional, e 

numero de ouvintes com aproveitamento. 

Artigo 3º. O Presidente da Província destinará hum Edifício Publico para 

estabelecimento da Escola: na falta desta fará alugar huma casa, e mandará dar ao 

Diretor os utensílios necessários. 

Artigo 4º. Para ser admitido à matrícula na Escola Normal, requer-se: ser Cidadão 

Brasileiro, maior de dezoito annos, com boa morigeração, e saber ler e escrever. 

Artigo 5º. A Escola Normal só pode abrir-se depois que houver matriculados mais de 

dez ouvintes. Enquanto se não abrir, o Diretor vencerá a terça parte do seu 

ordenado sòmente. 
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Artigo 6º. Os que pretenderem matricular-se, dirigirão seus requerimentos ao 

Presidente da Província, instruídos com certidão de idade, e attestação de boa 

conducta, passada pelo Juiz de Paz do seu domicilio: com despacho do mesmo 

Presidente serão matriculados pelo Diretor, se pelo exame a que deverá proceder, 

achar que possuem princípios suficientes de leitura e escrita. 

Artigo 7º. Senão concorrer numero suficiente para poder abrir-se a Escola, o 

Presidente da Província poderá mandar abonar a quantia de vinte mil réis mensaes, 

às pessoas que pretenderem habilitar-se para exercer o magistério de instrução 

primaria, e não poderem freqüentar a Escola por falta de meios: não podendo 

exceder de dez o numero dos Pensionistas. 

Artigo 8º. Aos que pretenderem gozar do benefício de disposição do Artigo 

precedente, além de reunirem as qualidades exigidas no Artigo quarto, he mister: 

 

1º- Que justifiquem a falta de meios sufficientes par poderem freqüentar a Escola 

Normal 

2º- Que prestem fiança idônea à reposição das quantias que receberem, nos 

seguintes casos: 1º, se forem despedidos por alguma das causas especializadas no 

Artigo décimo quarto; 2º, sendo reprovados; 3º, se abandonarem a Escola; 4º, 

recusando exercer o magistério, depois de habilitados; 5º, se deixarem as Cadeiras, 

em que tiverem sido providos, espontaneamente, ou por demissão. Neste último 

caso far-se-há, na quantia total recebida, hum abatimento de dez mil réis por cada 

mês que houverem servido. 

Artigo 9º. O Fiador, na falta do afiançado, ficará responsável pela reposição de todas 

as quantias por este recebidos: e, processando-se na Thesouraria conta corrente à 

vista do termo de fiança, e das quantias pagas, proceder-se-há executivamente 

contra elle, pela mesma forma que se procede contra os devedores da Fazenda 

Pública. 

Artigo 10. Tanto os Professores, que concorrerem a freqüentar a Escola Normal, 

como os Escolares, a proporção que o Diretor os for julgando suficientemente 

instruídos, farão o exame publico na presença do Presidente da Província. 
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Os Professores que forem approvados, ficarão habilitados para continuarem a 

reger suas Cadeiras: os reprovados perderão o direito a ellas.  

Os Escolares approvados serão mandados a substituir os Professores que 

forem chamados a freqüentar a Escola Normal. 

Artigo 11. Os Professores substituídos, em quanto freqüentarem a Escola Normal, 

terão opção entre o ordenado actual das suas Cadeiras, e huma pensão mensal de 

vinte mil réis. Os Escolares habilitados, que os forem substituir, vencerão, durante a 

substituição, o ordenado que pelo Artigo décimo sexto fica competindo às Cadeiras 

de primeiras letras. 

Artigo 12. Os Professores que recusarem freqüentar a Escola Normal, ou que sem 

justa causa se não apresentarem no prazo marcado pelo Presidente, serão 

aposentados com meio ordenado, se tiverem de dez a quinze anos de magistério: 

com dois terços delle, tendo de quinze a vinte, e com todo o ordenado, quando 

houverem servido vinte annos completos. 

Artigo 13. A Escola estará debaixo de inspecção immediata do Presidente da 

Província. O Diretor he obrigado a dar-lhe conta totos os mezes do adiantamento e 

conducta de seus ouvintes. 

Artigo 14. O Presidente poderá demitir o Director, quando assim convier ao Serviço 

Público, declarando o motivo da demissão. 

Poderá igualmente despedir os Escolares, sobre informação do Director, por 

incapacidade, irregularidade de conducta, e falta de applicaçao. O Escolar que fizer 

quinze falts ao anno, não sendo por causa de moléstia, será despedido. 

Artigo 15. Fica suspenso o provimento de Cadeiras de primeiras Letras vagas, ou 

que vagarem, até que na Escola Normal se habilitem pessoas que as possão servir. 

Artigo 16. Em quanto huma Lei não regular o numero de Cadeiras de primeiras 

Letras, que devem existir na Província, e seus respectivos ordenados, os 

Professores actuaes, logo que se habilitarem na forma do Artigo décimo, e os que 

no futuro se nomearem, gozarão de ordenado annual de quatrocentos mil réis; e se 

lhes abonará annualmente a gratificação de dez mil réis por cada discípulo com 
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aproveitamente, que tiverem excedente de dez até vinte: se tiverem maior numero, 

vencerá mais cinco mil réis por cada hum que exceder de vinte até quarenta: e allem 

disso receberão dois mil e quinhentos réis por todos que excederem de quarenta. 

Artigo 17. O Presidente marcará por hum Regulamento o modo pratico, por que hão 

de fazer-se os exames dos que freqüentarem a Escola Normal, os concursos das 

Cadeiras vagas e tudo o mais que for conveniente para o regimen econômico da 

mesma Escola. 

Artigo 18. Ficam revogadas todas as Leis e Disposições em contrario. 

Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da 

referida Lei pertencer, que o cumpram, e farão cumprir tão inteiramente, como nella 

se contém. O secretário desta Província a faça imprimir, publicar, e correr Dada no 

Palácio do Governo da Província do Rio de Janeiro aos quatro dias do mês de Abril 

de mil oitocentos trinta e cinco, décimo quarto da independência e do Império. 

Joaquim José Rodrigues Torres 

Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia Manda executar o Decreto da Assembléia 

Legislativa Provincial, que Houve por bem sancionar, creando na Capital desta 

Província huma Escola Normal, para nella se habilitarem as pessoas que se 

destinarem ao magistério de instrucção primária, e os Professores atualmente 

existentes, na forma acima declarada. 

Para Vossa Excellencia ver  

Joaquim Francisco Leal  

Sellada e publicada nesta Secretaria de Governo da Província do Rio de Janeiro em 

10 de Abril de 1835. 
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ANEXO C – DOCUMENTOS REFERENTES AO CURSO NORMAL 

 

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ISABEL DE ESPANHA 

VIAMÃO 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO CURSO NORMAL DE 3ANOS e 

MEIO 

VIGÊNCIA A PARTIR DE 2012 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO CH 
TOTAL 

 Período 
Semanal 

Carga 
Horária 

Período 
Semanal 

Carga 
Horária 

Período 
Semanal 

Carga 
Horária 

Período 
Semanal 

Carga 
Horária 

 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

Língua Portuguesa 2 66 2 66 2 66 - - 198 

Literatura 1 33 1 33 - - - - 66 

Arte 1 33 1 33 - - - - 66 

Educação Física 2 66 2 66 2 66 - - 198 

Língua Estrangeira 
Moderna Inglesa 

1 33 1 33 - - - - 66 

Língua Estrangeira 
Moderna Espanhola 

1 33 1 33 - - - - 66 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Matemática 2 66 2 66 3 99 - - 231 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

Geografia 1 33 1 33 1 33 - - 99 

História 1 33 1 33 - -       - - 66 

Filosofia 1 33 1 33 1 33 - - 99 

Sociologia 1 33 1 33 1 33 - - 99 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

Biologia 1 33 1 33 - - - - 66 

Física 1 33 1 33 1 33 - - 99 

Química 1 33 1 33 1 33 - - 99 

PARTE DIVERSIFICADA 

Seminário Integrado 1 33 1 33 1 33 1 33 132 

Ensino Religioso 1 33 1 33 - - - - 66 

 Literatura Infantil - - - - - - 2 66 66 

EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO 

Sociologia da 
Educação 

- - - - - - 2 66 66 

História da 
Educação 

- - - - 2 66 - - 66 

Filosofia da 
Educação 

- - - - 1 33 1 33 66 

Psicologia da 
Educação 

- - - - 1 33 2 66 99 
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Língua Brasileira de 
Sinais 

- - - - - - 2 66 66 

Estrutura e 
Funcionamento do 
Ensino 

- - - - 2 66 1 33 99 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Didática Geral 1 33 1 33 - - 1 33 99 

Didática Ensino 
Religioso 

- - - - 1 33 1 33 99 

Didática da 
Linguagem 

- - 1 33 1 33 1 33 99 

Didática da 
Matemática 

- - - - 2 66 2 66 132 

Didática de Ciências - - - - 1 33 1 33 66 

Didática da História 
e Geografia 

- - - - 1 33 1 33 66 

Didática da 
Educação Infantil 

- - 2 66 - - - - 66 

Didática da Arte 1 33 1 33 - - - - 66 

Didática da 
Educação Física 

- - 2 66 - - - - 66 

  

TOTAL 23 759 27 891 24 792 21 693 3003 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

        400 

TOTAL GERAL         3403 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 1º, 2º, 3º e 4º = 3003 

TOTAL DE DIAS LETIVOS: 200 

PERÍODO DE 50 MIN E 25 MIN SEMANAIS 
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