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RESUMO 

 

O propósito deste estudo é o de conhecer o perfil dos professores de 

Escolas de Educação Básica Pública da Região Sul de Santa Catarina no 

que tange a integração dos recursos tecnológicos em suas aulas. Nesse 

sentido, este estudo buscou entender as percepções de professores sobre 

suas habilidades para criar um ambiente de aprendizagem mediado por 

tecnologia. Utilizando uma abordagem qualitativa, foram abordados os 

conhecimentos tecnológico, pedagógico e de conteúdo para entender suas 

percepções docentes e averiguar estes diferentes conhecimentos entre os 

professores da rede pública do sul do estado, por meio de 2 pesquisas pré-

estabelecidas: “Pesquisa Perfil Docente” e “Pesquisa TPACK”. Tais 

questionários foram aplicados a 2.191 professores da rede pública do sul 

catarinense. Ainda, a fim de aprofundar os conhecimentos em torno do 

tema, foi realizado um estudo de caso com 18 docentes de ensino 

fundamental participantes de um projeto de integração de tecnologias na 

educação. Com o estudo de caso se completou o inquérito sobre 

integração e percepção de uso da tecnologia pelos professores. Para tanto 

foi realizada entrevistas que ajudaram a evidenciar a precariedade da 

realidade docente frente às complexas atividades requeridas para o ensino 

do século 21. Os resultados indicaram uma diversidade consideráveis de 

habilidades tecnológicas. No entanto, mesmo com óbvia falta de 

habilidades, um número significativo de professores passou a fazer uso 

mais intensivo e qualificado das TIC após participarem das atividades de 

capacitações sobre recursos tecnológicos. Além disso, o estudo de caso 

evidenciou que antes das capacitações e incentivos à integração 

tecnológica os 18 professores apresentavam resultados aquém da média 

dos 2.191 docentes pesquisados, e que após estas atividades, o percentual 

sobre os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos, de conteúdo e suas 

intersecções aumentaram, demonstrando que suas percepções sobre o uso 

de recursos tecnológicos para apoio às suas aulas tradicionais se 

alteraram. Quanto à percepção docente no processo de integração 

tecnológica, eles se auto avaliaram positivamente, a ponto de expressarem 

ter as aptidões necessárias para usarem estratégias adequadas neste 

processo, mas que as barreiras como a falta de infraestrutura escolar e o 

não direcionamento sobre o modo de o fazer os desestimula. O estudo 
destaca ainda a importância da formação docente e cursos de formação 

capazes de prepara-los para uma educação mais próxima da realidade do 

aluno. 

Palavras-chave: Educação básica. Integração tecnológica. Percepção 

docente. 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to know the profile of the teachers of Public 

Basic Education Schools of the Southern Region of Santa Catarina 

regarding the integration of technological resources in their classes. In 

this sense, this study sought to understand teachers' perceptions of their 

abilities to create a technology-mediated learning environment. Using a 

qualitative approach, technological, pedagogical and content knowledge 

were approached to understand their teachers' perceptions and to 

investigate these different knowledge among the teachers of the public 

network of the south of the state, through two pre-established researches: 

"Research Teaching Profile" and "TPACK Search". These questionnaires 

were applied to 2,191 teachers from public schools in southern Santa 

Catarina, Brazil. In addition, in order to deepen the knowledge around the 

theme, a case study was carried out with 18 elementary school teachers 

participating in a project to integrate technologies in education. The case 

study completes the survey on integration and perception of the use of 

technology by teachers. For this purpose, interviews were carried out 

which helped to show the precariousness of the teaching reality in view 

of the complex activities required for the teaching of the 21st century. The 

results indicated a considerable diversity of technological skills. 

However, even with an obvious lack of skills, a significant number of 

teachers started to make more intensive and qualified use of ICT after 

participating in training activities on technological resources. In addition, 

the case study showed that before the training and incentives for 

technological integration, the 18 teachers presented results below the 

average of 2,191 teachers surveyed, and that after these activities, the 

percentage of technological, pedagogical, content knowledge and their 

intersections increased, demonstrating that their perceptions about the use 

of resources Technology to support their traditional classes have changed. 

Regarding teacher perception in the process of technological integration, 

they positively assessed themselves to the point that they expressed the 

necessary skills to use appropriate strategies in this process, but those 

barriers such as the lack of school infrastructure and the lack of direction 

on how to do it discourages them. The study also highlights the 

importance of teacher education and training courses capable of preparing 
them for an education closer to the student's reality. 

 

Keywords: Basic education. Technological integration. Teacher 

perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Neste capítulo faz-se a introdução e descrição de forma resumida 

do documento apresentado. A Figura 1 apresenta o fluxograma de 

apresentação deste capítulo. 

 
Figura 1 - Fluxograma de apresentação do capítulo 1 

 

 
Fonte: Da Autora. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Atualmente a informação se move quase com absoluta liberdade 

por todos os lados impondo às pessoas uma contínua atualização de seu 

conhecimento no sentido de saber “buscar”, avaliar, selecionar e aplicar 

as tecnologias. Manuel Castells (1999) já vislumbrava este paradigma 

alertando que uma revolução tecnológica em torno das tecnologias da 

informação iria modificar a base material da sociedade em ritmo 

acelerado. Para ele a "Internet é o tecido de nossas vidas neste momento. 

Não é futuro. É presente. É um meio de comunicação, de interação e de 

organização social". 

Castells (2004) afirmava que a educação emerge neste contexto 

como um instrumento imprescindível e que “é necessário envolver a 

capacidade educacional e cultural de uso da Internet”. De fato, a Internet 

impõe uma alfabetização científico-tecnológica há nativos digitais a partir 

do uso intensivo das tecnologias no cotidiano das pessoas. Neste contexto, 

a tecnologia tampouco deixa imune a escola, uma das instituições mais 

antigas que se tem conhecimento e que tem relutado em modificar suas 

estruturas para incluir novos instrumentos educacionais, novos conteúdos 
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curriculares ou novas formas de ensino e de aprendizagem.  

As tecnologias da informação e comunicações geram novas 

possibilidades na área educacional, rompendo com as barreiras 

geográficas e temporais, alterando o paradigma educacional e 

promovendo dessa forma, uma nova construção social na área do 

conhecimento. Obviamente a inserção das TIC no meio educacional 

requer uma adaptação complexa de todos os atores envolvidos, para que 

ao inseri-la no contexto educativo, torne-se elemento dinamizador e 

gerador de processos de inovação para o ensino e para a aprendizagem. 

Sir Ken Robinson1, em sua palestra denominada "Do schools kill 

creativity?" refere-se à necessidade de alterar esse paradigma na busca de 

uma revolução educativa que de fato transforme a nova escola afirmando 

que: 
Um dos desafios reais é inovar fundamentalmente 

a educação. A inovação é árdua porque significa 

fazer algo que as pessoas não acham fácil na maior 

parte. Significa desafiar o que não valorizamos 

realmente, coisas que acreditamos serem óbvias. O 

grande problema para uma reforma ou 

transformação é a tirania do senso comum, coisas 

que o povo pensa: "Bem, isso não pode ser feito de 

outra maneira, porque essa é a maneira como é 

feito." [Tradução da autora] 

(Robinson, 2006) 

 
Considerando as relevantes mudanças no âmbito tecnológico no 

cotidiano das pessoas, e sua inquestionável influência na educação, 

constata-se o elevado grau de complexidade, dinamismo e integração dos 

mais diversos tipos de conhecimentos, desde os conteúdos curriculares, 

dos processos cognitivos, até a utilização das TIC na aprendizagem, 

requerendo cada vez mais práticas inovadoras dos protagonistas 

envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. Nota-se que a 

educação caminha a passos largos para uma informatização contínua e 

ilimitada, onde o nativo digital é introduzido em um ambiente 

tecnológico, desde o ensino fundamental até o ensino médio e 

aprofundando-se no superior. Não obstante hoje já é possível cursar o 

ensino na sua totalidade por meio das TIC.  

                                                 
1 Sir Ken Robinson, "PhD é um líder reconhecido internacionalmente no desenvolvimento da 

criatividade, inovação e recursos humanos na educação e nos negócios. Ele também é um dos 

palestrantes mais importantes do mundo sobre esses temas, com um profundo impacto sobre o 
público em todos os lugares". (http://sirkenrobinson.com/?page_id=10) 



27 

 

Esse paradigma demonstra claramente que o contexto educacional 

faz uso de meios tecnológicos, entretanto as formas de utilização dessas 

tecnologias impactam diretamente a natureza do conhecimento, 

demonstrando que é necessário direcionar esforços para que essa reforma 

educativa seja de fato proveitosa para a sociedade como um todo. 

A utilização das tecnologias digitais pela escola relaciona-se com 

o fato delas possibilitarem o acesso à informação e, ao mesmo tempo, 

serem um instrumento de transformação da informação e de produção de 

nova informação, o que promove uma perspectiva integradora, pois a 

escola pública brasileira começa a compreender a necessidade de estar em 

sintonia com este paradigma, procurando por mecanismos de integração 

dessas tecnologias (PONTE, 2002). 

Exemplo disso tem sido, entre outras, a implementação de 

iniciativas governamentais, tais como o Proinfo por meio da Portaria Nº 

522 - Programa Nacional de Informática na Educação, ou o Proinfo 

Integrado, mediante o Decreto Nº 6.300 - Programa nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia educacional, sob administração do Ministério 

da Educação e que pretendem tornar real a integração das Tecnologias de 

Informação no ambiente educacional, com o intuito de promover as 

mudanças necessárias nos contextos e nos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Dessa forma, a Internet e as TIC possibilitam o desenvolvimento e 

a integração de métodos voltados ao processo de ensino-aprendizagem 

integrando características essenciais para se alcançar eficiência na 

integração da informática na educação.  

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta tese busca conhecer os hábitos dos professores de educação 

básica na busca por um ambiente de aprendizagem mais próxima da 

realidade discente do século XXI. A abordagem desta problemática 

baseia-se na necessidade de compreender os diferentes conhecimentos 

que se entrelaçam, para uma eficaz integração, nas atividades em que os 

professores utilizam recursos tecnológicos em suas aulas. 

Em 2006, Morgan, Humphries e Goette, já apresentavam a 

preocupação com a integração tecnológica na educação nos Estados 
Unidos. Para eles o sistema educacional precisava de integração de 

tecnologia para gerar e manter o ambiente de aprendizado, ou seja, 

definiam a integração da tecnologia como a incorporação de recursos e 

práticas tecnológicas para o ensino e a gestão das escolas (MORGAN; 

HUMPHRIES; GOETTE, 2006). Da mesma forma, hoje no Brasil 
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entende-se que uma atmosfera que promova a aprendizagem na sala de 

aula deve poder contar com recursos físicos (computadores, rede, etc.) e 

humanos (técnicos e professores capacitados) e que estes possibilitem o 

projeto, a implantação e a manutenção de um ensino de qualidade num 

ambiente moderno.  

É importante destacar que este processo inclui a reforma das 

políticas escolares e de práticas docentes. Os professores são 

bombardeados com a noção de que computadores e outros recursos 

tecnológicos devem ser parte integrante de suas atividades de sala de aula. 

Eis o desafio para muitos professores. Como usar estes recursos de modo 

a criar oportunidades de aprendizado efetivas para os alunos? Diante a 

realidade vivenciada pela maioria dos professores, em que recebem pouco 

ou nenhum treinamento, por onde iniciar a integração tecnológica na sala 

de aula? Diferentes conhecimentos são requeridos para que o docente 

consiga atingir seus objetivos didático-pedagógicos com alunos nativos 

digitais. 

Para tanto, é imprescindível que se avalie esses conhecimentos e 

se possa perceber qual deles deverá ser mais trabalhado. Não basta apenas 

fazer uso de dispositivos tecnológicos, de forma aleatória, para lecionar 

conteúdos programáticos de forma tradicional. Assim como o domínio do 

conteúdo por parte do professor é um diferencial na elaboração de suas 

aulas, toda a teoria pedagógica a qual o docente teve acesso em sua 

formação profissional também deve ser associada na sua prática docente. 

Um dos caminhos para que se possa averiguar se a integração 

tecnológica nas aulas tradicionais ocorre com maior facilidade a partir da 

intersecção dos conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo, 

é verificando se aqueles professores que utilizam, ou de alguma forma se 

destacam com o uso de tecnologias nas suas aulas, apresentam um 

resultado diferenciado nestes quesitos.  

Neste paradigma se elabora o problema de pesquisa. Para Severino 

(2007) “o problema se formula como uma questão pela causa dos 

fenômenos” (p.103) que serão observados durante a coleta de dados. 

Diante disso e considerando a possibilidade de acrescentar um importante 

aporte ao processo de ensino-aprendizagem no que tange a eficiência 

educacional nos processos atuais, propõe-se uma pesquisa que responda 

a seguinte questão: Qual o perfil dos professores das Escolas de 

Educação Básica Pública no sul do estado de Santa Catarina quanto 

aos conhecimentos tecnológico, pedagógico e de conteúdo? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

 
Descrever o perfil dos professores das Escolas de Educação Básica 

Pública no sul do estado de Santa Catarina quanto aos conhecimentos 

tecnológico, pedagógico e de conteúdo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Identificar o perfil docente do sul do estado de Santa 

Catarina. 

 Identificar a percepção docente quanto aos seus 

conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo. 

 Verificar a relação entre os conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo dos professores antes e após 

integrarem tecnologia em suas aulas. 

 Apresentar a percepção dos professores de uma escola 

pública de educação básica quando da inserção da 

tecnologia em suas aulas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

As instituições de ensino por todo o mundo promovem e 

incentivam a inserção das tecnologias na prática pedagógica, muitas 

inclusive dedicam-se exclusivamente a desenvolver e disponibilizar 

soluções educacionais, objetos de aprendizagem, treinamentos, etc. para 

alunos e professores, como o caso do RExLab2, Rede RExNet3, ISTE4, 

ITEA5, entre outros. 

É comum, entretanto, a preocupação de professores e 

pesquisadores no que tange a aplicação dessas soluções no ambiente 

educacional, enfatizando principalmente a diferença entre a necessidade 

de saber usar a tecnologia de forma eficaz e conhecê-la apenas, 

utilizando-a de forma isolada do contexto pedagógico. O ensino das 

                                                 
2 Laboratório de Experimentação Remota - UFSC. http://rexlab.ararangua.ufsc.br  

3 A RExNet é uma rede intercontinental de laboratórios com suporte de 10 instituições de 

educação superior (5 européias e 5 latino-americanas). 

http://www.inf.ufsc.br/~jbosco/rexnet.html. 

4 International Society for Technology in Education. http://www.iste.org. 
5 International Technology Education Association Retrieved. http://www.iteaconnect.org. 
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habilidades tecnológicas sem um compromisso com a interação de 

contexto não prepara de fato o professor para inserir a tecnologia na sua 

atividade docente. (HOSSEINI; KAMAL, 2012). 

A integração tecnológica na educação não consiste em ver o 

computador apenas como mais uma ferramenta, que pode ser usado ou 

não, e sequer necessita de algum treinamento por parte do professor para 

utiliza-lo na escola. Tão pouco pode-se considerar integração tecnológica 

o ato de levar uma turma de alunos, por 40 minutos, uma vez por semana 

no laboratório de informática da escola. Ao contrário, a tecnologia está 

integrada quando ela é usada de forma contínua para apoiar e ampliar os 

objetivos do currículo e para envolver os alunos numa aprendizagem 

significativa (DIAS, 1999).  

A integração da tecnologia não acontece em um determinado local, 

mas em um tipo específico de ambiente de aprendizagem. Um ambiente 

de aprendizado propício para a integração tecnológica deve ter as 

seguintes características (DIAS, 1999): 

 Ativo - os estudantes são responsáveis pelos resultados de sua 

própria aprendizagem e podem usar o computador como uma 

ferramenta cognitiva ou de produtividade para atingir esses 

resultados. 

 Construtivo - os estudantes integram novas ideias em seu 

conhecimento prévio para obter sentido ou significado.  

 Colaborativo - os estudantes trabalham de forma que cada 

membro contribua para as metas de aprendizagem do grupo. 

Para tanto podem usar dispositivos para conferência ou 

softwares que suportem o trabalho colaborativo. 

 Intencional - os estudantes buscam alcançar metas e objetivos 

cognitivos com o auxílio de recursos tecnológicos. 

 Conversação - os estudantes ampliam a construção de 

conhecimento um do outro por meio da troca de ideias. Usam 

a Internet, e-mail, videoconferência e estendem a comunidade 

de aprendizagem para além das paredes físicas da sala de aula. 

 Contextualização - os estudantes relacionam suas ações com 

tarefas do mundo real ou simulado através de atividades de 

aprendizagem baseada em problemas. Softwares de 

simulação podem reconstruir cenários para a análise dos 

alunos. 

 Reflexiva - os estudantes devem refletir sobre os processos 

concluídos e as decisões tomadas durante a atividade de 

aprendizagem e articular o que aprenderam. Como resultado, 
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os alunos podem usar os recursos tecnológicos como 

ferramentas cognitivas para demonstrar o que sabem. 

A integração da tecnologia é, portanto, um processo em 

crescimento. Aspectos como a formação docente, apoio tecnológico e 

acesso a esses recursos são fatores crítico para uma integração efetiva. Os 

professores precisam entender como e por que o uso de recursos 

tecnológicos promove uma aprendizagem significativa, capaz de suprir os 

alunos de conhecimentos e habilidades para o século 21 (SCHULZE, 

2014). 

Para tanto, é fundamental que se estabeleça critérios para que a 

implementação de tecnologias educacionais seja fonte transformadora da 

sala de aula e de aprendizagem. Aos professores cabe a tarefa complexa e 

desafiadora de usar a tecnologia de forma científica e reflexiva, para que 

em longo prazo, se obtenha sucesso e eficácia na integração de recursos 

tecnológicos na sala de aula (SCHULZE, 2014). 

A definição de um professor de alta qualidade precisa ser 

redefinida e expandida para incluir, entre suas qualidades na prática 

docente, o uso de ferramentas de TIC e uma mudança de crenças, 

conhecimentos e cultura como parte do novo paradigma que emerge. Só 

porque os professores sabem como usar alguns softwares ou hardwares, 

não se pode presumir que eles sabem como integrar os recursos para a 

aprendizagem do aluno. (SCHULZE, 2014). 

É central para qualquer discussão sobre a integração da tecnologia 

a mudança de conduta do professor. Ensino com tecnologia educacional 

não é simplesmente adicionar recursos tecnológicos às práticas 

atualmente existentes e com a expectativa de ver uma mudança. A 

integração envolve o desenvolvimento e a compreensão de todo o 

processo de integração da tecnologia, por isso, é primordial que os 

professores sejam incluídos nas discussões e cada etapa de integração, 

pois são eles que estão na vanguarda da tomada de decisão da reforma 

educacional. 

Um dos grandes desafios encontrados está na rapidez com que 

esses recursos se modificam. Quando os recursos de tecnologia estão 

apenas começando a ser entendido, outra ferramenta inovadora já se 

apresenta como opção para a sala de aula. Esta característica da área 

tecnológica faz com que seja difícil para os educadores se manterem 
atualizados e continuar o processo de integração. Ou seja, se os 

professores não se anteciparem à tecnologia, eles não serão capazes de 

alcançar os resultados desejados, o que provavelmente irá levá-los a parar 

ou nunca começar (KAMAU, 2014). 

Nisto se justifica esta tese: contribuir com informações relevantes, 
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não apenas para os professores do sul do estado, mas também como forma 

de colaborar para que se levante questões sobre formas de melhorar a 

educação básica junto à órgãos públicos e governamentais. Além disso, 

se almeja contribuir com o estado da arte no que tange os estudos e 

pesquisas no meio acadêmico. 

 
1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

A temática desta pesquisa se insere no Programa de Pós-graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento no âmbito da área de Mídia do 

Conhecimento, pois trata de componentes relacionados aos diferentes 

conhecimentos que mediam o processo de ensino-aprendizagem na 

integração de tecnologias educacionais. Busca-se evidenciar os diferentes 

tipos de conhecimentos que mediam o processo de inserção das 

tecnologias no âmbito educacional.   

A literatura pesquisada mostra diversos estudos que abordam 

temas relacionados à informática na educação, entretanto, destacam-se 

trabalhos que se debruçam sobre soluções tecnológicas voltadas para essa 

área sem, no entanto, um compromisso com a área pedagógica 

propriamente dita. Objetos de aprendizagem, softwares educacionais e 

propostas de uso de dispositivos computacionais, móveis ou não, 

fundamentam as áreas de e-learning, m-learning e b-learning. 

Quando o foco da pesquisa está sob o olhar da engenharia e da 

computação evidencia-se muitas maneiras, técnicas, dispositivos 

desenvolvidos para a implantação e integração das tecnologias no meio 

educacional. Entretanto, a complexidade da visão pedagógica sobre essas 

soluções, oferecidas pelas engenharias, requer um comprometimento com 

soluções completas, associando ao produto aspectos didáticos e 

pedagógicos necessários ao aprendizado dos alunos. A originalidade e o 

ineditismo dessa tese justificam-se exatamente por unir esses dois 

aspectos.  

Ainda quanto ao ineditismo é possível identificá-lo pelo número 

de publicações que abordam os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos 

e de conteúdo na educação básica. Nas pesquisas realizadas nas bases de 

dados da CAPES, SCOPUS, Scielo e ProQuest, o número de resultados 

de materiais com os temas “Pedagogical Content Knowledge”, “TPACK”, 

“Technology Integration” e “Basic Education”, com suas variações 

linguísticas, “Primary Education” ou “Secondary Education” são 

bastantes restritos, retornando apenas 38 documentos completos entre 

artigos e teses. 

Na base de dados do EGC/UFSC os seguintes termos foram 
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utilizados na busca: Conhecimento Pedagógico de Conteúdo, 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo e Percepção 

Docente, e apresentou 2 teses e 2 dissertações, conforme os resultados 

especificados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Base de dados do EGC 

Palavra-chave Início Teses Dissertações 

Conhecimento 

Pedagógico de 

Conteúdo 

2014 1 0 

Conhecimento 

Tecnológico 

Pedagógico de 

Conteúdo 

2012 1 0 

Percepção 

docente 
2011 0 2 

    

Fonte: Da autora. 
 

Dessa forma, é possível afirmar que tangenciam este estudo as 

pesquisas apresentadas na Tabela 2.  
 

 

Tabela 2 - Publicações na Base de dados do EGC que tangenciam esta tese. 
Ano Título Autor Linha Tipo 

2014 O Repositório Web 

Como 

Potencializador Do 

Conhecimento Em 

Objetos De 

Aprendizagem 

DRUZIANI, 

Cássio 

Frederico 

Moreira. 

Mídia e 

Conhecime

nto 

Tese  

2012  Tríptico: Modelo 

de Categorização 

Básica de Imagens 

Fixas para o 

Processo Didático-

pedagógico de 

Ensino Médio 

PAVANATI, 

Iandra 

 Mídia e 

Conhecime

nto  

Tese  

2011 A Mediação dos 

Jogos Eletrônicos 

Como Estímulo do 

Processo de Ensino-

Aprendizagem 

 BOHN, Carla 

Silvanira 

Mídia e 

Conhecime

nto  

Dissertação 

2013  As Relações 

existentes entre as 

 FREITAS, 

Claudia 

Gestão do 

Conhecime

Dissertação 

http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
http://btd.egc.ufsc.br/?cat=5
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Atividades 

Intensivas em 

Conhecimento e o 

Absenteísmo 

Involuntário de 

Professores 

Universitários: o 

Caso da 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina.  

Regina nto 

Fonte: Da autora. 
 

Cássio Frederico Moreira Druziani, na sua tese denominada “O 

repositório web como potencializador do conhecimento em objetos de 

aprendizagem”, analisa o papel do Repositório Web como auxiliar na 

aquisição e produção de conhecimento por meio do uso pedagógico de 

objetos de aprendizagem. Nos resultados identificou as demandas 

relativas às necessidades de apoio pedagógico aos processos de ensino e 

aprendizagem; às práticas de Gestão do Conhecimento e o uso de 

ferramentas Web 2.0, além de uma visão da situação quanto à aplicação 

da Gestão do Conhecimento em repositórios web de Instituições de 

Ensino no Brasil. Evidenciou o papel dos repositórios web no contexto 

pedagógico e nas práticas da Gestão do Conhecimento (DRUZIANI, 

2014). 

A tese de Iandra Pavanati foca-se sobre os recursos multimídia para 

o ensino médio e as vantagens que as imagens proporcionam ao 

aprendizado dos alunos. A pesquisa propõe aos professores um modelo de 

seleção e apresentação de imagens no processo de ensino-aprendizagem. 

A pesquisa evidencia que na escola pública urbana observada, tanto os 

professores quanto os estudantes dispõem de acesso à tecnologia e à 

internet e apresenta um domínio mínimo dos programas básicos de 

captura, edição e apresentação de imagens. Como resultado foi 

apresentado uma categorização de imagens para promover a interação 

pedagógica entre professores e estudantes (PAVANATI, 2012). 

A dissertação de Carla Silvanira Bohn, de 2011, aborda jogos 

eletrônicos na educação, apresentando uma reflexão voltada para as 

atividades docentes diante de tais recursos. O principal objetivo foi 

“compreender a contribuição dos jogos eletrônicos incorporados nas 

atividades curriculares na percepção dos educadores” (BOHN, 2011, p. 

13). A autora afirma que as práticas pedagógicas podem receber, por meio 

da utilização de jogos eletrônicos, um aliado e facilitador no processo de 



35 

 

ensino e aprendizagem, além de apontar que o docente passa a ter 

características de mediador quando opta pelo uso de jogos. A pesquisa 

revela formas de impulsionar o trabalho do professor da rede pública 

estadual de ensino (BOHN, 2011). 

Claudia Regina Freitas, em sua dissertação de mestrado, busca 

identificar a influência das atividades que cercam a vida profissional dos 

docentes, no absenteísmo dos mesmos. Seu trabalho consiste em um 

estudo de caso na Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa 

apontou que poucos professores se afastam de suas atividades por motivo 

de saúde, entretanto, o estresse foi o motivo para ausência mais apontado 

por eles. A autora conclui que as atividades intensivas em conhecimento 

provocam adoecimento ocupacional apenas quanto executada sob 

pressão. Exemplo dessas atividades são aquelas típicas de professores de 

pós-graduação strictu sensu, como a confecção de artigos e pesquisas. 

Além disso sugere uma revisão da carga horária dos professores, assim 

como, remuneração, proporção de alunos por professores e outros 

aspectos cujos critérios são estritamente quantitativos (FREITAS, 2013). 

Por fim, quanto à contribuição que esta pesquisa pode fornecer ao 

EGC está a relação desta tese com o conhecimento. Nela três aspectos 

salientam-se: (1) a educação deve transcender aulas tradicionais 

oferecendo alternativas atrativas, atuais e de baixo custo; (2) a atividade 

docente nesse contexto deve abordar três diferentes conhecimentos: 

pedagógico, de conteúdo e tecnológico; e (3) o uso de um procedimento 

metodológico capaz de delinear o conhecimento dos docentes do sul do 

estado de Santa Catarina. 

 

1.6 ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho busca identificar o perfil dos professores das Escolas 

de Educação Básica Pública no sul do estado de Santa Catarina quanto 

aos conhecimentos tecnológico, pedagógico e de conteúdo, entretanto não 

prevê em seu escopo a discussão de teorias educacionais relacionadas aos 

modelos pedagógicos. Foca-se na descrição dos diferentes conhecimentos 

requeridos para uma adequada integração tecnológica na prática docente 

do ensino básico e apresenta como resultado um perfil populacional, de 

conhecimento dos professores e a percepção dos mesmos no sul do estado 
de Santa Catarina e na E.E.B. Otávio Manuel Anastácio. 

 

1.7  ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Esta pesquisa encontra-se estruturada em cinco capítulos, 
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conforme descrito a seguir. 

Neste primeiro capítulo, apresenta-se o campo de investigação, 

que abrange uma contextualização do tema a ser desenvolvido. Há 

também a definição do problema de pesquisa, dos objetivos a serem 

alcançados, da justificativa e da aderência do tema ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

O segundo capítulo apresenta o quadro teórico de referência, que 

trata de questões tais como os fundamentos teóricos, faz um apanhado 

sobre o panorama da educação brasileira no que tange a integração 

tecnológica. Exemplifica com algumas tecnologias educacionais e os 

modelos teóricos para direcionar o agir e a obtenção das percepções 

docentes neste novo paradigma. Encerra abordando o conceito de 

percepção e a relação desta com as tecnologias nas aulas tradicionais. 

No terceiro capítulo, são apresentados os procedimentos 

metodológicos que norteiam o desenvolvimento do trabalho, abordando 

seus aspectos filosóficos, a classificação da pesquisa e os procedimentos 

no desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo seguinte, apresenta-se os resultados e as análises dos 

dados obtidos por meio de questionários e entrevista com os atores da 

pesquisa. 

Finalizando, no quinto capítulo são oferecidas algumas 

considerações quanto aos objetivos propostos e às proposições de 

continuidade para trabalhos futuros. 

Posteriormente, são listadas as referências utilizadas, os apêndices 

e anexos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Neste capítulo serão descritas as bases de dados, os trabalhos, 

assim como os principais conceitos que fundamentam esta tese, de acordo 

com o fluxograma apresentado na Figura 2. 
 

Figura 2 - Fluxograma de apresentação do capítulo 2 

 

 
Fonte: Da autora. 
 

A revisão da literatura para Sampieri, Collado e Lucio (2006) 
 

Consiste em identificar, obter e consultar a 

bibliografia e outros materiais que sejam uteis para 

os objetivos do estudo, do qual se deve extrair e 

recompilar as informações relevantes e necessárias 

sobre o problema de pesquisa. (p. 57).  

 

Dessa forma optou-se por executar o trabalho de pesquisa com uma 

revisão organizada, registrando cada passo, para oferecer ao leitor maior 
clareza do processo.  
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2.1 AS BASES DE DADOS 

A base de dados SCOPUS está disponível desde 13 de janeiro de 

2006 e oferece acesso a uma gama de títulos de acesso livre, anais, livros, 

títulos acadêmicos e páginas web de cunho científico, apresentando um 

panorama da produção científica em nível mundial. Após a definição dos 

termos a serem pesquisados, “Pedagogical Content Knowledge”, 

“TPACK”, “Technology Integration” e “Basic Education”, com suas 

variações linguísticas, “Primary Education” ou “Secondary Education”, 

foi necessário um refinamento mais minucioso, e os seguintes termos 

foram excluídos da pesquisa: "MATH", "ARTS", "EART", "ECON", 

"ENGI", "HEAL", "MEDI" e "PSYC". A busca realizada pelo título, 

resumo ou palavra-chave mostrou que em 2014 apenas 4 publicações 

ocorreram com os termos definidos para pesquisa, em 2015 houveram 9 

e em 2016, 4 publicações foram realizadas. Dessas, 5 são dos Estados 

Unidos, 3 dos Países Baixos, 2 de Chipre, 2 de Singapura, 2 de Taiwan, e 

o restante de outros países com um índice de apenas uma publicação. Do 

material selecionado 10 são artigos, 5 são capítulos de livros e 2 são 

papers de conferências. 

A base Scientific Electronic Library Online (SciELO) em 

funcionamento desde 2000, é um projeto da FAPESP, BIREME - Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde e 

CNPq. De origem brasileira expandiu-se para mais 15 países. A busca 

nesta base de acordo com o modelo descrito apresentou apenas 1 resultado 

após o Segundo termo. Entretanto, ao tentar refinar com os outros termos 

definidos, não houve retorno de nenhum material indexado. 

A base ProQuest de acordo com o site da biblioteca universitária 

da UFSC (http://search.proquest.com) é o banco de dados de teses e 

dissertações de maior relevância no mundo, cujo repositório está 

estabelecido nos Estados Unidos, e é mantido pela Library of Congress 

norte-americana. Por serem considerados irrelevantes, os seguintes 

assuntos foram excluídos nas pesquisas nesta base de dados: teacher 

education, educational leadership, pedagogy, curriculum development, 

mathematics education, instructional design, educational evaluation, 
literacy, reading instruction, school administration, education policy, 

higher education, information technology, science education, adult 
education, language arts, social studies education, special education, 

educational psychology, web studies, continuing education, educational 

tests & measurements, information science, african american studies, 

african studies, agricultural education, british and irish literature, 

cognitive psychology, community college education, computer science, 

http://www.bireme.br/


39 

 

demography, design, english as a second language, environmental 

education, foreign language, latin american studies, multicultural 
education, music, music education, e sociology. Os resultados obtidos 

nesta base de dados foram 20 teses e dissertações, entretanto, dessas 

apenas 5 apresentam conteúdo de fato relevante, abordando temas 

coerentes com o estudo realizado nesta tese. 

Já o Portal de Periódicos da CAPES teve início em 1999 com o 

objetivo de fortalecer a pós-graduação brasileira. Desde 2012 oferece 

mais de 150.000 livros eletrônicos assinados com editores internacionais. 

Após a busca retornou apenas 4 resultados depois do terceiro termo, ou 

palavra-chave, “technology integration”. Desses quatro resultados 

nenhum apresentava conteúdo condizente com o escopo desta tese. 

 
2.1.1 Resumos das buscas nas bases de dados 

 

A Tabela 3 apresenta o número de publicações obtidas por meio das 

buscas realizadas nas bases multidisciplinares, a partir do portal da 

Scopus, Scielo, PróQuest e Capes,  com as palavras-chave ou expressões 

definidas dentro do escopo da tese. São elas: “Pedagogical Content 

Knowledge”, “TPACK”, “Technology Integration” e “Basic Education”, 

com suas variações linguísticas, “Primary Education or Secondary 
Education”, este último termo foi levantado em consideração aos termos 

comuns utilizados em publicações em inglês ao se referir à educação 

básica em países que subdivide a educação básica em primária e 

secundária. Optou-se por selecionar materiais publicados nos últimos 3 

anos (2014, 2015 e 2016) para que se pudesse ter um panorama bem atual 

da Integração tecnológica na educação básica em todo o mundo. 

As buscas ocorreram diretamente em cada uma das bases, a fim de 

explorar suas ferramentas de buscas e filtros, procurando alcançar maior 

abrangência, precisão, segurança e objetividade nos resultados. O acesso 

ocorreu com conexão VPN pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Como critério geral optou-se por selecionar apenas artigos completos, 

cujos textos estivessem disponíveis integralmente nas bases.  

O total de resultados significativos foi de 38 artigos completos. Os 

resultados são organizados por base. 
 

Tabela 3 - Número de publicações nas bases multidisciplinares 
 SCOPUS SCIELO ProQuest CAPES 

Pedagogical Content 

Knowledge 
960 47 7022 1358 

TPACK 233 1 588 209 

Technology integration 172 0 495 4 
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Basic education OR 

Primary education OR 

Secondary education 

17 0 21 0 

 

Fonte: Da autora. 
 

As referências que apresentaram conteúdo condizente com esta 

tese estão especificadas na Tabela 4. 
 
Tabela 4 - Resultado de artigos que abordam o tema de escopo desta tese. 

 
Ano Título Autor(es) Base de 

Dados 

Local 

2016 Theoretical 

considerations of 

technological 

pedagogical 

content knowledge 

 

Angeli, C.; 

Valanides, N.; 

Christodoulo

u, A. 

SCOPUS Handbook of 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

(TPACK) for 

Educators: Second 

Edition 

 
2015 Exploring EFL 

teachers’ call 

knowledge and 

competencies: In-

service program 

perspectives 

 

Liu, M.-H; 

Kleinsasser, 

R.C. 

SCOPUS Language, 

Learning and 

Technology 

 

2015 The current status 

of science 

teachers’ TPACK 

in Taiwan from 

interview data 

 

Lin, T.-C; 

Hsu, Y.-S. 

 

SCOPUS Development Of 

Science Teachers' 

TPACK: East 

Asian Practices 

 

2015 ICT use in science 

and mathematics 

teacher education 

in Tanzania: 

Developing 

technological 

pedagogical 

content knowledge 

 

Kafyulilo, A; 

Fisser, P; 

Pieters, J; 

Voogt, J. 

SCOPUS Australasian 

Journal of 

Educational 

Technology 

 

2015 Designing and 

evaluating a 

Ansyari, M.F. 

 

SCOPUS Australasian 

Journal of 
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professional 

development 

programme for 

basic technology 

integration in 

English as a 

foreign language 

(EFL) classrooms 

 

Educational 

Technology 

 

2015 Pedagogies of 

working with 

technology in 

Spain 

 

Marcelo, C; 

Yot, C. 

 

SCOPUS Advances in 

Research on 

Teaching 

 

2014 Characterizing 

TPACK 

transformations in 

the design of 

school-based 

pedagogical 

change 

 

Koh, J.H.L; 

Chai, C.S. 

 

SCOPUS Proceedings of the 

22nd International 

Conference on 

Computers in 

Education, ICCE 

2014 

 

2014 TPACK-in-

Action: Unpacking 

the contextual 

influences of 

teachers' 

construction of 

technological 

pedagogical 

content knowledge 

(TPACK) 

 

Koh, J.H, L.; 

Chai, C.S; 

Tay, L.Y. 

 

SCOPUS Computers and 

Education 

 

2016 Mathematical 

teachers' 

perception: Mobile 

learning and 

constructing 21 st 

century 

collaborative 

cloud-computing 

environments in 

elementary public 

schools in the 

State of Kuwait 

 

Alqallaf, 

Nadeyah 

ProQuest 

Dissertation

s & Theses 

Global 

College of 

Education and 

Behavioral 

Sciences 

Department of 

Educational 

Technology - 

University of 

Northern Colorado 

2015 Exploring barriers Gaffner, ProQuest The Faculty of the 
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and solutions to 

technology 

integration: 

employing co-

teaching strategies 

as a method of 

technology 

professional 

development 

Jacqueline 

Marie 

Dissertation

s & Theses 

Global 

School of 

Education Texas 

Wesleyan 

University 

2014 Technology 

Adoption in 

Secondary 

Mathematics 

Teaching in 

Kenya: An 

Explanatory 

Mixed Methods 

Study 

 

Kamau, 

Leonard 

Mwathi 

ProQuest 

Dissertation

s & Theses 

Global 

Universidade de 

Syracuse 

 

2014 Relationships 

Between Teacher 

Characteristics and 

Educational 

Technology 

 

Schulze, Kurt 

Ronald 

ProQuest 

Dissertation

s & Theses 

Global 

Walden University 

 

Fonte: Da autora 

 
A integração tecnológica no ensino exige uma avaliação profunda 

sobre diferentes aspectos educacionais. Não basta apenas apresentar 

soluções de hardware e software sem um comprometimento pedagógico, 

assim como não basta o professor escolher aleatoriamente um dispositivo 

por meio do qual ensinar se seu planejamento estiver tecnocentrado ao 

invés de focar-se no aluno.  

As publicações que fundamentam esta pesquisa demonstram isso 

claramente. Consciente de que o professor é o ponto primordial para uma 

educação de qualidade, é fundamental que seja ele o foco das pesquisas 

em integração tecnológica no ensino.  

A percepção dos docentes é um requisito preponderante no que se 

refere a integração tecnológica e é reconhecida internacionalmente. Na 

Walden University, Schulze (2014) defendeu sua tese ao examinar as 

percepções dos professores de escolas públicas dos EUA no que tange 

tecnologia e integração, além das características do professor por sexo, 

idade, anos de experiência de ensino, nível atual, e mais alto nível de 

educação universitária. Numa pesquisa correlacional explicativa, Shulze 
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usou uma amostra de 12 professores de 5 distritos escolares para 

completar o Inquérito de Integração e Percepção de Tecnologia de 

Professores. Os resultados indicaram que as percepções gerais dos 

professores em tecnologia educacional eram altas, no entanto, sua 

integração baixa. Foram observadas correlações negativas 

estatisticamente significativas entre a idade e percepção do professor, e 

experiência e percepção. Com essas informações o desenvolvimento 

profissional pôde ser adaptado para uma população específica, orientando 

a criação de um plano de desenvolvimento profissional para aumentar a 

integração de tecnologia dos professores. 

Dr. Alqallaf (2016) defende sua tese no College of Education and 

Behavioral Sciences Department of Educational Technology na 

University of Northern Colorado. Com o objetivo de verificar a percepção 

dos professores de ensino elementar de matemática do Kuwait na 

integração de dispositivos móveis em suas aulas. Alqallaf buscou 

compreender a percepção dos professores sobre sua capacidade de criar 

um ambiente de aprendizagem de computação em nuvem colaborativa 

que corresponde com as habilidades do século 21 e, possivelmente, 

explicar a sua disponibilidade para a futura reforma da educação no 

Kuwait. Sua pesquisa Quali-quantitativa também contou com dados 

obtidos a partir do modelo conceitual TPACK e de questionários 

específicos para obter um contexto que permitisse examinar as respostas 

e entender melhor as barreiras e a experiência dos participantes. 

Entre os principais resultados apontados por Alqallaf (2016) estão 

que os professores perceberam em si alta capacidade para integrar em suas 

aulas à tecnologia móvel; que as principais barreiras dos professores para 

implantar o M-learning foram restrições orçamentárias, limitações de TI, 

limitações de tempo, e apoio administrativo; e ainda consideraram alta 

sua capacidade para integrar a computação em nuvem colaborativa para 

construir um ambiente de aprendizagem do século 21 com base numa 

perspectiva construtivista. 

Ainda quanto aos problemas na integração tecnológica, Gaffner 

(2015) defendeu sua tese de doutorado no departamento de Educação da 

Texas Wesleyan University demonstrando que professores com barreiras 

pessoais para integração de tecnologia, tais como ansiedade diante da 

tecnologia, crenças anteriores ou falta de habilidades de tecnologia podem 
precisar de mais ajuda com implementação de tecnologia, enquanto 

outros professores podem ser mais capazes e dispostos a integrar a 

tecnologia imediatamente após workshops ou capacitações.  

Seguindo na mesma linha de investigação, Koh, Chai e Tay (2014) 

afirmam que para melhorar a construção dos conhecimentos tecnológicos, 
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pedagógicos e de conteúdo, os professores precisam usar 

conscientemente o tempo para discussões pedagógicas mais profundas. 

Em concordância com os autores citados acima, o doutor em 

Filosofia Kamau (2014) analisou os fatores relacionados à adoção da 

tecnologia pelos professores de matemática secundária nos municípios 

Nyandarua e Nairobi na República do Quênia em sua tese. Os resultados 

revelaram que professores de matemática do nível secundário não tinham 

habilidades de tecnologia e treinamento em tecnologia. Além de uma 

internet ainda deficiente que limitam o acesso aos recursos de 

aprendizagem e colaboração de professores, a falta de recursos e 

tecnologia adequada dificultava a adoção da mesma. Entretanto, as 

demonstrações de possibilidades de adoção tecnológica foram 

encontradas, e assim o autor conclui que os programas de formação em 

tecnologia para professores precisam considerar formadores que 

entendem de tecnologia e softwares específicos de matemática, além de 

estabelecer centros de formação em localidades próximas dos professores 

encorajando os esforços de colaboração. 

Com um consenso sobre a necessidade de valorizar a percepção 

docente quando da integração tecnológica na educação, a intersecção dos 

conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo se destaca em 

muitos outros trabalhos de significativa relevância. 

No artigo intitulado Theoretical considerations of technological 

pedagogical content knowledge, Angeli, Valanides e Christodoulou 

(2016), afirmam que a intersecção dos conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo foi introduzido já em 2005 na comunidade 

científica como fator primordial para a integração tecnológica na 

educação. Isto permitiu que os professores iniciassem de forma gradual a 

integração tecnológica em suas atividades guiados por um modelo teórico 

específico para isso. 

Em Taiwan, Liu e Kleinsasser (2015) publicaram um trabalho 

envolvendo professores de língua inglesa. Em seu artigo Exploring EFL 
teachers’ call knowledge and competencies: In-service program 

perspectives, as pesquisadoras descrevem que a percepção de auto 

eficácia dos professores tivera correlações significativas com o seu 

esforço e compromisso de utilizar a tecnologia em sala de aula. Da mesma 

forma, os professores com mais acesso à Web para fins de instrução 
tinham níveis mais elevados de auto eficácia. Com um procedimento 

metodológico para conhecer os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos 

e de conteúdo, também utilizaram questionário em escala de Likert de 5 

pontos para investigar a percepção dos docentes envolvidos na pesquisa. 

A análise dos dados de Liu e Kleinsasser revelou que todos os professores 
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aumentaram a sua auto eficácia para a integração da tecnologia passo a 

passo. Entretanto destacam que não há muitos estudos que investiguem a 

permanência desta auto eficácia.  

Da mesma forma, os autores Lin e Hsu (2015) reafirmam os 

mesmos princípios e auto eficácia observados em professores de ciências 

em Singapura. Na Tanzânia, Kafyulilo et al (2015), descreveram os 

conhecimentos e as habilidade que os professores de ciências e 

matemática precisam desenvolver em suas práticas de integração 

tecnológica em suas aulas. Koh e Chai (2014) corroboram com os autores 

acima ao afirmarem que as mudanças no contexto escolar promovido 

pelos conceitos do TPACK são essenciais para desenvolver a 

compreensão pedagógica profunda nos professores. 

Ansyari (2015) descreve, que os participantes de sua pesquisa, 12 

professores de inglês, tiveram experiências positivas com o programa de 

desenvolvimento profissional, e que os conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo também foram reforçados após as atividades 

de desenvolvimento profissional. Enfatiza que a capacitação profissional 

para a integração da tecnologia melhora estes conhecimentos nos 

professores de inglês, e que este é um dos aspectos cruciais de um 

programa de desenvolvimento profissional. 

Outro fator bastante relevante encontrado nas bibliografias 

pesquisadas é a descrição das dificuldades encontradas quando da 

integração tecnológica nas aulas tradicionais. Além dos materiais já 

citados nos parágrafos acima, Marcelo e Yot (2015) destacam essas 

mesmas dificuldades encontradas nas escolas espanholas. Os autores 

afirmam que são dificuldades apresentadas tanto por professores 

ingressantes no meio profissional quanto de professores experientes, e 

aponta a prática centrada mais na tecnologia do que no aluno como uma 

das causas dessas dificuldades. 

 

2.2 AS TIC E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

O paradigma de ensino e aprendizagem têm sofrido mudanças 

significativas nas últimas décadas, fato que tem permitido a evolução, em 

parte, dos modelos educativos. A mudança dos perfis de docentes e 

estudantes impulsiona a busca por modelos onde a atualização e 
adequação permanente da ação educativa deve se adaptar a novos 

cenários de aprendizagem, onde as TIC se constituem em uma fonte 

inesgotável de alternativas. 

Dentro deste contexto cabem às instituições de ensino adaptar-se 

às mudanças, adotando as tecnologias como ferramentas que lhe 
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permitam transcender às aulas, oferecendo alternativas de ensino onde os 

estudantes tenham uma janela aberta para a sua formação dentro e fora do 

âmbito educacional, permitindo fortalecer as competências adquiridas e 

alcançar outras que lhes proporcionem uma aprendizagem independente 

e eficaz. 

As TIC por sua acessibilidade têm sido favorecidas no 

desenvolvimento de novos ambientes de apoio a aprendizagem 

colaborativa, como o caso dos ambientes virtuais no contexto 

educacional. Elas encontram subsídios para converterem-se em 

importante agente na enorme tarefa de melhorar o ensino e a 

aprendizagem, com o objetivo de satisfazer as demandas e os desafios da 

educação do século 21. As TIC proporcionam novas ferramentas de 

comunicação e interação que estão presentes no cotidiano dos alunos, 

porém, estas normalmente não encontram correspondência dentro do 

ambiente educacional. Existe certo descompasso entre o mundo da 

educação e a revolução tecnológica que está ocorrendo fora da sala de 

aula. 

As salas de aula necessitam serem transformadas em centros de 

aprendizagem abertos que ofereçam metodologias de ensino e 

aprendizagem, principalmente nas áreas científico-tecnológicas, baseadas 

em práticas, que estimulem o raciocínio e que se aproximem da realidade. 

A utilização apropriada das TIC poderá oferecer o potencial necessário 

para estar à frente do ensino.  

A partir do conceito comum em todas as esferas governamentais 

de que a educação pública requer atenção especial quanto a sua 

qualificação e por isso uma prioridade para o governo, torna-se constante 

a análise de vários fatores, tais como a capacitação docente, o espaço 

físico, os materiais e ferramentas auxiliadores do processo didático 

pedagógico, entre outros. Neste interim a integração das TIC nas escolas 

brasileiras tem se mostrado como uma atividade constante na busca por 

essas melhorias (BRASIL, FNE, 2013); (DOURADO, 2016); (BRASIL, 

MEC, 2015). 

 
As mudanças impostas pelo avanço tecnológico 

causam impacto diretamente na escola, não apenas 

por causar mudanças nas práticas socioculturais e 

nas relações interpessoais, mas pela nova forma de 

construir e fazer circular informações. Entendemos 

que o papel da escola é o de dar a seus alunos 

instrumentos com que possam distinguir e criticar 

tais informações; também é papel dessa instituição 
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e de pesquisadores instigar as discussões sobre 

como é construído o conhecimento. (FARIAS; 

DIAS, 2013). 

 

A conexão das TIC nas atividades cotidianas tem implicações na 

educação, pois favorecem as novas formas de ensino e aprendizagem, e 

por isso, o sistema educacional está submetido a um rápido 

desenvolvimento científico e tecnológico sob um novo olhar na 

construção de conhecimentos. (SILVA; SALINAS, 2014).  

Nessa aproximação da tecnologia e do conhecimento, uma das 

questões mais relevantes é em relação à prática docente: “Até que ponto 

os docentes brasileiros estão preparados para usar de forma eficaz essas 

tecnologias móveis na sua prática pedagógica? ”. Observa-se uma 

dicotomia entre os discentes com habilidades tecnológicas e os docentes 

despreparados para fazer uso didático dessas tecnologias.  

Nesse sentido, é preciso motivar os professores, para que nos 

processos de ensino e de aprendizagem, busquem soluções adequadas 

para a integração da tecnologia às aulas tradicionais ou à distância. 

Conhecedores disso, órgãos educacionais e governamentais têm 

elaborado debates acerca da integração tecnológica na educação. Além 

disso, muitas pesquisas tem demonstrado que as formas de utilização dos 

recursos tecnológicos impactam diretamente a natureza do conhecimento, 

demonstrando que é necessário direcionar esforços para que essa reforma 

educativa seja de fato proveitosa para toda a sociedade (KOH; CHAI; 

TAY, 2014), (YURDAKUL; COKLAR, 2014). 

Pereira (2014) afirma que os projetos do governo brasileiro 

voltados para a inserção das TIC na educação estão na direção certa, mas 

a qualidade e a quantidade de sua oferta ainda são insuficientes. Apesar 

das ações das diferentes esferas do governo demonstrar interesse em 

oferecer uma educação de qualidade à população, uma série de fatores 

como capacitação docente e infraestrutura ainda precisam de maior 

atenção. 
 

2.2.1 Barreiras para a integração das TIC na educação 

 
Alguns aspectos se destacam no que tange as questões que limitam 

as ações que priorizam a educação no Brasil, entre eles destacam-se a 

realidade da atividade docente e a infraestrutura escolar. Para Pereira 

(2014) apesar de superficialmente a situação parecer promissora, quando 

se investiga a situação da educação pública brasileira com um olhar mais 

meticuloso, se percebe outro panorama:  
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O número de computadores em cada escola ainda é 

insuficiente, eles costumam ser instalados em 

locais inadequados ao uso pedagógico e a conexão 

à internet tem baixa velocidade nas escolas 

públicas. Além disso, falta capacitação aos 

professores para usar as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC`s) no ensino. 

(PEREIRA, 2014). 

 

De acordo com a ONG Todos Pela Educação através dos dados do 

Censo Escolar da Educação Básica 2013 (Brasil, INEP/MEC, 2013), 

apenas 4,2% das escolas públicas brasileiras contam com todos os itens 

de infraestrutura “adequada” previsto pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE) que são: água de rede pública ou filtrada, esgoto sanitário de rede 

pública, energia elétrica, internet com banda larga, biblioteca ou sala de 

leitura, quadra de esportes e laboratório de ciências.  

Vale ressaltar ainda que existem também imensas desigualdades 

entre as regiões, por exemplo, as regiões Sul e Sudeste apresentam, 

respectivamente, 8,83% e 8,40% das escolas com “infraestrutura 

adequada”, já a região Centro-Oeste tem uma diferença de quase 5 pontos 

(3,92%). As regiões Norte e Nordeste apresentaram, respectivamente, 

0,45% e 1,30% das escolas com as condições exigidas. No estado de Santa 

Catarina este percentual é de 4,3% e no município de Araranguá, o índice 

é de 5,7% (BRASIL, INEP/MEC, 2013). 

Além dos problemas de infraestrutura física também são 

constatados outros tais como: número insuficiente de professores 

ocasionando sobrecarga de trabalho e salas superlotadas de alunos, 

desmotivação em relação à carreira devido à ausência de planos de 

carreiras e salários muito baixos. Todos esses itens impedem a procura 

por pós-graduação strictu senso, por exemplo, contando com a grande 

maioria de professores apenas com a graduação ou especialização. 

Outro aspecto bastante relevante é o percentual muito expressivo 

de docentes atuando em áreas diferentes de sua formação. O Censo 

Escolar de 2013, pesquisa realizada pelo Ministério de Educação e 

Cultura do Brasil (MEC), mostrou, por exemplo, que apenas 34,5% dos 

professores que lecionam Ciências nas séries finais do Ensino 
Fundamental têm formação nesta área, e no Ensino Médio apenas 19,2% 

dos docentes que lecionam a disciplina de Física têm formação na área 

(BRASIL, PNE/MEC, 2014). 

Em 2014, com o objetivo de investigar as barreiras para a 
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incorporação das TIC às práticas pedagógicas, o Centro de Estudos sobre 

as Tecnologias da Informação e da Comunicação do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CETIC, 2014) constatou que para 80% dos professores 

de escolas públicas há um “número insuficiente de computadores” e há 

“ausência de suporte técnico” o que representa um grande obstáculo para 

o uso das TIC nas escolas e 70% afirmaram que o obstáculo se encontra 

na “baixa velocidade na conexão de Internet”.  

Os dados informados pelo Brasil, INEP/MEC (2013) demonstram 

a situação da infraestrutura nas escolas de educação básica. Apesar de o 

estado de Santa Catarina apresentar números um pouco mais altos que a 

realidade brasileira, ainda há muito o que ser melhorado. Por exemplo, 

enquanto apenas 50,30 % das escolas brasileiras contam com Internet, em 

Santa Catarina a situação é um pouco melhor, contando com 77,89% das 

escolas com esta infraestrutura, e Araranguá conta com 71,70% de escolas 

com Internet (BRASIL, INEP/MEC, 2013).  

O mesmo é possível verificar quanto aos laboratórios de 

informática. Enquanto 44,30% das escolas de educação básica brasileiras 

afirmam ter laboratórios de informática, em Santa Catarina esse número 

sobe para 53,02% e Araranguá 50,94%. Apesar do que parece, esses 

valores tornam-se muito preocupantes quando se percebe que o número 

de computadores dentro das escolas é muito pequeno. Se descontar os 

computadores da secretaria, da direção, da biblioteca, sobram muito 

poucas máquinas para integrarem o laboratório de informática, que tem 

na média nacional 10,39 computadores por escola, e em Santa Catarina e 

Araranguá, 14,26 e 12,72 computadores por escola respectivamente. Com 

turmas que variam de 25 a 40 alunos, torna-se praticamente inviável 

trabalhar com uma turma inteira nesses laboratórios (BRASIL, 

INEP/MEC, 2013). 

O CETIC (2014) divulgou ainda que 99% das escolas possuem 

computador, entretanto, apenas 76% tem computadores disponíveis para 

os alunos. Como forma de circundar essa situação, os professores 

procuram outros recursos tecnológicos para trabalhar com seus alunos, 

como celulares, por exemplo.   

Outro aspecto importante, apontado como barreiras para a 

integração tecnológica na educação, tanto no Brasil como em outros 

locais no mundo, é quanto à capacitação que promova o empoderamento 
tecnológico dos professores da rede pública, a fim de tornar o uso dos 

recursos que a tecnologia proporciona à educação mais fácil e eficiente. 

De acordo com Pereira (2014), o uso eficaz dos recursos tecnológicos 

utilizáveis na educação envolve: 

 



50 

 

 Uso de conteúdo online confiáveis; 

 Combate ao plágio escolar; 

 Acesso a softwares educativos para cada área de atuação e 

conteúdo programático; 

 Uso adequado de Objetos Digitais de Aprendizagem; 

 Uso de recursos audiovisuais; 

 Estímulo ao trabalho escolar colaborativo; 

 Formas eficientes de combate ao ciberbullying. 
 

E entre as atividades mais realizadas pelos professores na Internet 

para a preparação das aulas, as imagens são as mais frequentes, seguido 

de textos variados e questões de provas. 

As tecnologias são de fato recursos muito presentes no cotidiano 

dos alunos, entretanto, esta muitas vezes não é a realidade dos docentes. 

A maioria dos professores não domina o uso, não recebem apoio por meio 

de capacitações adequadas, e tão pouco trataram de tais características 

tecnopedagógicas em sua formação. (KIM et al, 2013) 

Em suma, para uma eficaz integração de recursos tecnológicos nas 

aulas, é fundamental uma significativa mudança de paradigma nas formas 

de lecionar. É justamente neste quesito que se percebe que, se o professor 

não entender e incorporar novas formas de ver e executar sua atividade 

docente, refletindo e determinando a sua prática de ensino em direção a 

uma forma eficaz de integração, todas as outras barreiras podem ser 

superadas que ainda assim não se obterá sucesso na qualidade do ensino 

com recursos tecnológicos (ERTMER, 2005); (ERTMER; OTTENBREIT-

LEFTWICH, 2010); (HEW; BRUSH 2007); (KIM et al., 2013). 

 
2.3 ALGUMAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO 

O novo paradigma que emerge a partir do uso da tecnologia na 

educação, na perspectiva de um processo de ensino e aprendizagem 

concernente ao século 21, aponta aos professores novas formas de ensinar, 

novas metas e novos desafios. Aulas excessivamente expositivas e de 

aprendizagem passiva contrastam com a interatividade e dinamicidade 

que os recursos tecnológicos promovem no ensino e na aprendizagem.  

Entretanto, não basta apenas disponibilizar tecnologia aos alunos, 

é preciso que o professor se torne o moderador entre o conteúdo a ser 

ensinado, a tecnologia adequada para que a aprendizagem mediada pelo 

recurso escolhido seja eficaz e o aluno, que se verá diante de uma 

motivadora forma de aprender, que o desafia à novas habilidades, a ser 
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mais responsável por seu próprio aprendizado. 

Apesar do panorama que se vislumbra com a aplicação da 

tecnologia nas aulas, essa integração compreende uma abordagem 

complexa, em que os recursos tecnológicos devem tornar-se parte 

integrante do todo. E a ubiquidade de sua aplicação e utilização seja tão 

real quanto qualquer outra ferramenta de uso comum no ambiente escolar. 

(RESEARCH, 2013); (WESTON, 2005). 

O The New Media Consortium (NMC), consórcio que reúne 

empresas e renomadas instituições, como a Universidade de Harvard por 

exemplo, dedica-se a discutir novas tendências de mídia, comunicação e 

educação desenvolvendo anualmente relatórios que apontam para 

diferentes abordagens tecnológicas e educacionais. Os documentos 

apontam diferentes abordagens para a educação ao longo de três 

horizontes de adoção, com prazos possíveis para sua aplicação no ensino, 

aprendizagem e investigação. Em 2015, o relatório NMC referente ao 

Horizon Report K126, com a colaboração do Consortium for School 

Networking (CoSN) voltou-se para a Educação Básica, apresentando os 

dados descritos na Tabela 5. (JOHNSON et al., 2013) 

 
Tabela 5 - Tendências Educacionais para a educação básica 

Horizonte Tendências Educacionais 

Curto prazo  

(1 ou 2 anos) 

Aumento do uso de aprendizagem mista 

Aumento da aprendizagem STEAM 

Médio prazo  

(3 a 5 anos) 

Aumento do uso de abordagens de aprendizagem 

colaborativa 

Alunos: de Consumidores a Criadores 

Longo Prazo  

(5 ou mais) 

Repensando Como as Escolas Funcionam 

Mudança para Abordagens de Aprendizagem Profunda 

Fonte: Adaptado pela autora de (JOHNSON et al., 2016) 

 

Como tendência num curto prazo, em torno de um ou dois anos, o 

relatório apontou o “Aumento do uso de aprendizagem mista - B-

learning” e o “Aumento da aprendizagem STEAM7” como uma tendência 

capaz de impulsionar o uso de recursos tecnológicos na educação básica. 

A aprendizagem mista (B-Learning) combina o uso de recursos digitais, 

geralmente apoiado pela internet, e a prática tradicional de sala de aula 

para uma aprendizagem em que os alunos têm maior autonomia de tempo, 

ritmo e local de acesso ao conteúdo. O aumento da aprendizagem 

                                                 
6 K-12 é um termo utilizado em alguns países como Estados Unidos e Canadá, para designar o 

ensino primário e secundário. Corresponde a Educação Básica no Brasil. 
7 STEAM - Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. 
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file:///C:/Users/Marta/Downloads/Dissertação%20no%20Template_Final.docx%23_ENREF_44


52 

 

STEAM, por sua vez, reflete uma tendência de trabalho colaborativo nas 

disciplinas das Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, 

inserindo os estudantes num contexto de aprendizagem multi e 

interdisciplinar (JOHNSON et al., 2015b).  

Quanto às tendências de médio prazo, para adoção de três a cinco 

anos, foram indicados o “aumento do uso de abordagens de aprendizagem 

colaborativa” e os “Alunos: de Consumidores a Criadores”. A partir da 

premissa de que a aprendizagem é uma construção social, alunos e 

professores deverão trabalhar de forma colaborativa, com atividades em 

grupos. E a segunda tendência de médio prazo consiste em transformar 

alunos de consumidores passivos para criadores de conhecimento. Para 

tanto é fundamental o incentivo ao uso de ferramentas digitais que 

promovam a criatividade e a habilidade de produção. 

Já em longo prazo, com previsão de cinco anos ou mais, o relatório 

aponta para um repensar a estrutura tradicional do modelo escolar 

apontando para a necessidade de buscar ações interdisciplinares. Além 

disso, propõe a mudança para abordagens de aprendizagem profunda, 

salientando os testes padronizados com as competências transversais, 

com domínio na comunicação, colaboração e aprendizagem autodirigida. 

Obviamente o relatório não ignora os desafios para a integração 

tecnológica na educação básica, conforme Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Desafios para a integração de TIC na educação básica 

Desafios Tipos de desafios 

Solucionáveis 
Criando oportunidades de aprendizagem autêntica 

Integrando tecnologia na formação dos professores 

Difíceis  
Repensar o papel dos professores 

Aprendizagem personalizada 

Complexos 
Fomentando inovações no ensino 

Ensinando pensamento complexo 

Fonte: Adaptado pela autora de (JOHNSON et al., 2016) 

 

Identificando os desafios como solucionáveis, difíceis e 

complexos, o relatório NMC destaca que é primordial que se estabeleça 

definitivamente a integração de tecnologia na formação dos professores 

como forma de empodera-los de conhecimento tecnológico e também de 

formas de realizar a integração em suas práticas docentes. 

Os desafios difíceis caracterizam-se por serem de conhecimento 

comum, mas cujas soluções são de difícil identificação. Essas 

características podem ser identificadas no “Repensar o papel dos 

professores”, cuja atividade abrange a avaliação de suas práticas, a 
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elaboração de novos modelos educacionais, entre outros. O segundo 

desafio difícil, “Aprendizagem personalizada”, relaciona-se diretamente 

com o primeiro, pois foca-se no criar possibilidades aos alunos de 

determinarem suas estratégias e ritmos de aprendizagem. Este desafio 

requer que as escolas reformulem seus currículos enfatizando o aluno 

num ambiente igualitário para todos. 

Quanto aos desafios complexos, a NMC indica “Fomentando 

inovações no ensino” e “Ensinando pensamento complexo”. Além da já 

conhecida carência de infraestrutura escolar no ensino público, que 

dificulta a busca por inovação no ensino, há ainda a resistência docente e 

de gestores por práticas cotidianas que busquem atividades e métodos 

inovadores na educação. Por fim, a habilidade de compreender sistemas, 

a resolução de problemas, entre outros, determina a complexidade do 

pensamento diante desse novo paradigma, por isso o termo “pensamento 

complexo” encerra os desafios complexos de integração tecnológica na 

educação básica (JOHNSON et al., 2013). 

Diante de tais perspectivas, algumas opções de tecnologias 

educacionais, tanto hardwares quanto softwares, destacam-se como 

possibilidades viáveis de aplicação no ensino básico, entre elas: 

dispositivos móveis, laboratórios virtuais e/ou de experimentação remota, 

os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA’s), entre outros. Deste 

modo, deve-se refletir sobre a aplicação de plataformas digitais e 

interativas, m-learning, laboratórios virtuais e remotos, e outros recursos 

que amparem os docentes em sua prática pedagógica. 

 

2.3.1 Ambiente virtual colaborativo 

 
Há hoje um paradigma sem precedentes no que tange a 

comunicação e a conectividade por intermédio das facilidades 

promovidas pelos dispositivos digitais. Esse aspecto motiva a 

implementação de ambientes virtuais distribuídos cujo principal objetivo 

é promover o trabalho colaborativo em plataformas computacionais cada 

vez mais baratas. (MARCELINO, 2010) 

Esses ambientes virtuais reúnem usuários que estão 

geograficamente distribuídos, mas que, estando conectados em rede 

podem compartilhar e colaborar mutuamente, ampliando 

consideravelmente a visão de mundo de acordo com a coletividade. O 

espectro de aplicações possíveis para este tipo de ambiente é muito amplo 

e dependem do domínio do problema a ser resolvido.  

Os domínios em que o uso deste tipo de ambientes pode ser 
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vantajoso abrangem possivelmente todas as áreas do conhecimento. Na 

área educacional os AVA’s, ou Ambientes Virtuais de Aprendizagem, são 

amplamente utilizados. Para Marcelino (2010) entre os diversos objetivos 

de um ambiente virtual de aprendizagem pode-se destacar: 

 Oferecer um ambiente interativo que complemente o 

processo de aprendizagem teórica aliada à prática de 

experiências realizadas em laboratório; 

 Promover maior motivação nos alunos quanto à prática 

laboratorial; 

 Facilitar a disseminação do conhecimento do professor 

aos alunos compartilhando experiências de laboratório; 

 Oferecer um ambiente de simulação de controle 

compartilhada; 

 Prover um ambiente colaborativo que permita a cada 

aluno expressar seu conhecimento adquirido por meio de 

simulações e diálogos (chat). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são espaços formados por 

agentes humanos e tecnológicos interagindo entre si. Trata-se de 

elementos do ciberespaço com identidade e contexto específico 

destinados a apoiar modelos flexíveis de ensino e aprendizagem. São 

exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem: o Moodle 

(moodle.org), o TelEduc (www.teleduc.org.br), o e-Proinfo(e-

proinfo.mec.gov.br), o Amadeus (www.vivaolinux.com.br), AulaNet 

(aulanet.les.inf.puc-rio.br/aulanet),  entre outros. 

 

2.3.2 O uso dos dispositivos móveis no ensino 

 
Os dispositivos móveis estão cada dia mais acessíveis a todas as 

classes sociais, seja pela redução dos preços, seja pelas atuais 

oportunidades de acesso por ações políticas. O aumento no consumo de 

dispositivos portáteis entre os alunos pode ser observado pelos dados da 

Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (ANATEL). A procura 

por smartphones no primeiro trimestre de 2016 obteve um incremento de 

90,3% nas vendas (TELECO, 2016). Dessa forma, as tecnologias móveis 

podem aumentar oportunidades educacionais para estudantes em diversos 

ambientes (UNESCO, 2014), e despertar interesse, especialmente pela 

sua mobilidade, facilidade de comunicação, compartilhamento de 

conteúdo e localização de informações quase que instantaneamente.  

Segundo o ex-ministro Fernando Haddad, desde 2012, o Ministério 

da Educação do Brasil (MEC) distribui “centenas de milhares” de tablets 

http://aulanet.les.inf.puc-rio.br/aulanet
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nas escolas públicas brasileiras com o objetivo de universalizar e 

socializar o acesso dos alunos à tecnologia. (DIAS, 2011). Entretanto, 

mesmo com o incentivo governamental, o uso das TIC no ambiente 

educacional está restrito como meio de pesquisa, ou seja, carentes de 

utilidades. É necessário que a inserção destas tecnologias possa dinamizar 

o processo de ensino-aprendizagem proporcionando a interação do aluno 

com experiências reais, desde o ensino básico, pois é neste que são 

consolidadas as disciplinas bases para a continuação e aproveitamento 

dos cursos nas áreas das engenharias e tecnologias. 

Os mundos virtuais 3D, games, ambientes virtuais de 

aprendizagem, filmes, e também diferentes mídias como tablets, 

smartphones e celulares, são fundamentais para o desenvolvimento deste 

novo cenário educacional. São recursos que já fazem parte da rotina diária 

dos estudantes e são utilizados para entretenimento, diversão, 

comunicação e para educação, mas para esta atividade, esses recursos são 

utilizados na maioria das vezes apenas como meio de pesquisa, com 

pouca diversificação de uso e interatividade. 

Percebe-se também a afeição dos alunos por redes sociais e pelo 

compartilhamento de conteúdos, estando constantemente conectado 

demonstrando a ideia da proximidade e fascínio dos alunos, pelas 

tecnologias. A partir desta motivação é possível atrair os alunos para o 

compartilhamento de seus conhecimentos em qualquer lugar com seu 

dispositivo móvel, não apenas na escola, mas também em suas 

residências, na rua, entre os amigos e com a família, podendo assim 

compartilhar e disseminar o seu conhecimento de forma intuitiva, como 

algo mais próximo da sua realidade.  

Ao associar estes recursos e dispositivos ao processo de ensino-

aprendizagem é possível estreitar as relações de aprendizado dos 

conceitos apresentados nas salas de aulas com o dia a dia, incentivando a 

sede pelo descobrir e mobilizando os alunos pelo interesse no 

desenvolvimento de habilidades que possam ser úteis e que busquem 

colocar em prova os conceitos assimilados. (ROCHADEL et al, 2012).  
 

2.3.3 Mobile learning 

 
O Mobile Learning (m-learning) é um conceito associado ao uso 

da tecnologia móvel na educação e pode ser considerado como a 

intersecção da "mobile computing" e da "e-learning" para produzir uma 

experiência educativa em qualquer lugar e a qualquer momento. 

(HOFMANN, 2006). As tecnologias digitais móveis não são mais que 

uma interface que permite o acesso à informação com a finalidade de 
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explorá-la para gerar um valor agregado. 

Cristiano (2010) conceitua m-learning da seguinte forma: 

 
Desde o advento da internet nos processos 

educacionais, chamado de e-learning, as 

tecnologias tomam lugar de destaque nesta área, e 

a capacidade de unir os conceitos de e-learning à 

mobilidade deu-se o nome de mobile learning (m-

learning). (CRISTIANO et al, 2010) 

 

O m-learning foi originado na década de 1980, quando o Xerox 

Palo Alto Research Center (PARC) propôs o Dynabook (um computador 

do tamanho de um livro, portátil, com acesso a rede “sem fio” e tela 

plana). Na década de 1990 o desenvolvimento adquiriu ritmo mais 

acelerado em universidades da Europa e Ásia, onde se começou a avaliar 

as possibilidades da educação móvel para estudantes. No ano 2000 o 

projeto PEP (Palm Education Pioneers Project - 

http://palmgrants.sri.com) convidava os professores dos Estados Unidos 

a participarem em um concurso para desenvolvimento de projetos de 

apoio ao ensino, baseados em agendas pessoais eletrônicas (foram 

selecionados para financiamento em torno de 100 projetos). 

Sobre pesquisas em m-learning Cristiano (2010) cita as pesquisas 

sobre a sua utilização na China (Liu, Li e Carlsson, 2010), em Taiwan 

(Fang, Huang e Lu, 2007) ou o “M-learning Project”, que visa o 

desenvolvimento de tecnologias móveis com potencial de apoio ao 

ensino-aprendizagem, com financiamentos de instituições como Ultralab  

na Anglia Polytechnic University do Reino Unido, Centro di Ricerca in 

Matematica Pura ed Applicata da Universidade de Salemo na Itália, além 

de instituições comerciais como a Cambridge Training and Developement 

Limited e a Learning and Skills Developement Agency no Reino Unido e 

Lecando na Suécia. (ATTEWEL, 2005). 

Al-Zoubi (2008) define o m-Learning como a entrega de conteúdo 

eletrônico on-line por meio das tecnologias emergentes. E efetivamente 

estas têm convertido em um meio que possibilita a inovação para oferecer 

conteúdos e integração da tecnologia à educação já que permite aos 

educadores interatuar com os estudantes. (Al-ZOUBI, 2008). Já Baya´a 

& Daher (2009) dizem que a aprendizagem móvel pode conduzir um 

estudante para um contexto real de aprendizagem ao agregar aos objetivos 

do campo de estudos às informações relacionadas no dispositivo móvel 

para iniciar o processo de aquisição de conhecimentos. 

O m-Learning estende os benefícios do e-Learning, como o acesso 
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a informação e a possibilidade de aprender em qualquer hora e lugar, para 

uma faixa muito grande no contexto de ensino e aprendizagem por meio 

de dispositivos móveis. Com a aprendizagem móvel, os estudantes 

conseguem um novo grau de liberdade, pois são eles que escolhem 

quando e como querem acessar os conteúdos didáticos. O uso de 

dispositivos móveis como ferramentas de aprendizagem é um conceito 

atrativo, pois é uma tecnologia que permite às pessoas participarem nas 

atividades de aprendizagem com liberdade geográfica e proporciona aos 

usuários um acesso conveniente permitindo o acesso aos recursos de 

aprendizagem em qualquer momento e em qualquer lugar.  

O m-learning tem se mostrado como um possível ambiente 

educativo e uma ferramenta que pode apoiar fortemente o processo de 

ensino e aprendizagem. Os dispositivos móveis podem ser utilizados para 

promover individualidade e colaboração dos estudantes em suas 

atividades educativas. Estudos recentes mostram que os dispositivos 

móveis têm grande aceitação e uso por parte dos estudantes, porém, sem 

dúvida a utilização da m-learning como uma ferramenta na área 

educacional ainda sofre vários fatores tais como a teoria da pedagogia da 

aprendizagem móvel. 

Naismith e seus colaboradores (Naismith et al, 2014) efetuaram 

uma revisão da literatura sobre as aplicações da tecnologia de 

comunicações móveis para a aprendizagem. O informe do grupo de 

Naismith faz contribuições analíticas importantes que permitem situar sua 

pesquisa no contexto de tendências mundiais de aprendizagem móvel. A 

análise de Naismith e colaboradores classifica o tipo de atividades que é 

possível realizar com estas tecnologias ao aplicá-las como facilitadoras 

da aprendizagem. Os autores classificam as atividades em 

comportamentalistas, construtivistas, situadas, colaborativas, de 

aprendizagem informal e ao longo da vida, e de apoio à aprendizagem e 

ao ensino. 

 

2.3.4 Laboratórios de Experimentação Remota 

 
Existem três diferentes tipos de laboratórios comumente utilizados 

no ensino das áreas científica e tecnológica: o laboratório presencial 

(hands-on), laboratório virtual e o laboratório de experimentação remota.  

O laboratório presencial é aquele convencionalmente utilizado em 

cursos presenciais, no qual o aluno manipula diretamente os materiais dos 

experimentos no mesmo espaço e tempo que seus colegas e na presença 

do professor. O laboratório virtual é aquele baseado em simulações no 
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qual o aluno não interage com instrumentos e dispositivos, mas com 

representações computacionais da realidade. O laboratório de 

experimentação remota é aquele que se encontra distante do aluno quando 

de sua utilização, porém, mesmo à distância permite que o aluno controle 

remotamente os instrumentos e dispositivos que se encontram em lugar 

distinto daquele ocupado por ele, por meio de alguma interface que realiza 

a mediação entre o aluno e os dispositivos e equipamentos. Para Corter et 

al (2007) os laboratórios de experimentação remota e os simulados podem 

ser pelo menos tão eficientes quanto os tradicionais (presenciais) no 

ensino de conceitos específicos. (CORTER; NICKERSON; ESCHE; 

HASSAPIS, 2007). 

A utilização dos laboratórios de experimentação remota iniciou-se 

nas áreas de engenharia, com laboratórios para controle e automação de 

experiências. Devido à necessidade de acesso aos equipamentos de forma 

remota, as experiências começaram a ser adaptadas para acesso virtual, 

inclusive com a utilização de robôs na manipulação de aparelhos. O uso 

de ambientes remotos teve como principal objetivo trazer conforto, 

segurança e economia de um modo geral. O acesso remoto pode controlar 

diversas tarefas como, por exemplo, o controle de eletrodomésticos e 

sensores, ativação de alarmes e sistemas de segurança, portas de casas e 

de cofres dentre outras. (SILVA, 2007). 

As aulas expositivas nas áreas das ciências, tecnologia e 

engenharias são frequentemente complementadas por laboratórios de 

experimentação remota onde os estudantes podem observar fenômenos 

dinâmicos que são muitas vezes difíceis de explicar através de material 

escrito. Além disso, no mundo real interativo, as práticas de 

experimentação aumentam a motivação dos alunos e também 

desenvolvem uma abordagem realista para resolver problemas. 

Diferentemente dos laboratórios virtuais, onde todos os processos 

são simulados, o laboratório de experimentação remota possibilita a 

interação com processos reais permitindo ao utilizador uma análise dos 

problemas práticos do mundo real. Isto faz com que estes laboratórios 

levem certa vantagem em relação aos laboratórios virtuais, pois segundo 

Casini e Prattichizo (2003) os "laboratórios remotos permitem ao 

estudante interagir com processos reais", o que possibilita a descoberta de 

novos resultados já que o utilizador precisa calibrar as máquinas e os 
equipamentos com seus próprios dados. 

O uso de ambientes remotos traz conforto, segurança e economia 

de forma geral, podendo controlar diferentes tarefas, como sensores, 

relés, circuitos e sistemas de segurança, os estudantes também podem 

observar fenômenos dinâmicos que são muitas vezes difíceis de explicar 
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através de material escrito, fazendo uma abordagem realista para resolver 

problemas. (MA; NICKERSON, 2006). Destacam-se com aplicações 

específicas para a educação o REXLAB – Laboratório de Experimentação 

Remota (http://rexlab.ufsc.br), O Projeto GO_LAB - Global Online 

Science Labs for Inquiry Learning at School (http://www.go-lab-

project.eu/ ) e o VISIR Open Lab - Virtual Instrument Systems In Reality 

(http://openlabs.bth.se/electronics/index.php/en). 

 

2.3.5 Mobile remote experimentation - MRE 

 
Da mesma forma que a Experimentação Remota usa os conceitos 

do e-learning, com o surgimento do m-learning uma nova estrutura surge, 

denominada Experimentação Remota Móvel (Mobile Remote 

Experimentation ou MRE). Esta área que une os conceitos do e-learning, 

m-learning e experimentação remota surge como uma nova proposta que 

se apresenta como mais um dos possíveis caminhos a enriquecer a ação 

pedagógica atual. (COSTA; ALVES, 2006). 

A MRE resulta das características e conceitos associados do m-

learning e da Experimentação Remota, visando a criação de aplicações 

computacionais que possibilitem a realização de experiências 

laboratoriais à distância, por meio de dispositivos móveis. Algumas das 

características que dão destaque a esta modalidade são: mobilidade, 

acesso JITL (Just-In-Time Learning), uso por meio de tecnologias 

comuns ao cotidiano das pessoas, em especial os jovens, e a criação de 

conteúdos passíveis de serem manipulados de forma remota. 
 

Figura 3 Representação conceitual da Mobile Remote Experimentation 

 

Fonte: Adaptado de (GARCIA-ZUBIA; LOPEZ-DE-IPINA; ORDUNA, 

2008). 
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Além disso, a MRE permite um novo espaço de interação que une 

precisamente a ideia de ambientes ubíquos, do qual ocorre a imersão do 

usuário para acessar um laboratório, em qualquer momento e em qualquer 

lugar usando seu próprio dispositivo móvel, amenizando as barreiras 

enfrentadas por alunos e professores pela escassez de recursos. Se por um 

lado a Experimentação Remota pode suprir as dificuldades e carências 

relacionadas à experimentação. Pelo outro, a utilização de dispositivos 

móveis, que são amplamente difundidos entre os estudantes, podem 

atenuar as deficiências em termos de equipamentos computacionais nas 

escolas (SILVA et al., 2013). 
 

2.4 INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO 

De acordo com a etimologia, o termo “Integrar” vem do latim 

Integrare, que significa “tornar inteiro, fazer um só” e de Integer, “inteiro, 

completo, correto”, ou seja, integrar significa ligar-se de modo a formar 

um todo coerente e harmônico (DICIO, 2016). Dessa forma, integrar 

tecnologias na educação consiste em tornar a tecnologia uma parte 

integrante dos processos educacionais, num ecossistema escolar onde as 

tecnologias digitais são utilizadas por estudantes e professores em locais 

e horários distintos mas de forma planejada, como apoio ao conteúdo 

curricular (RESEARCH, 2013).  

A integração da tecnologia na educação é o uso de recursos de 

tecnologia tais como computadores, dispositivos móveis, câmeras 

digitais, plataformas de mídia social e redes, Internet, etc., no ambiente 

escolar. Por outro lado, uma integração eficiente só é alcançada quando o 

uso dessa tecnologia passa a ser rotineira, de forma ubíqua, estando 

acessível e disponível aos alunos, a fim de ajuda-los a alcançar seus 

objetivos de forma eficaz. 

Harris (2012) afirma que por mais absurdo que pareça, nos últimos 

25 anos, tem-se pedido aos professores criarem experiências de ensino em 

torno de ferramentas e recursos digitais, o que se assemelha pedir a um 

designer que projete uma casa em torno de uma torneira. As ferramentas 

digitais são poderosas e apresentam gigantesco potencial em ajudar 

estudantes a aprenderem melhor e aos professores ensinarem melhor, 

entretanto, não se pode olhar a ferramenta e a partir dela sugerir como o 
docente deve ensinar. Para mudar este paradigma é fundamental a 

compreensão da integração das TIC baseada no currículo e nos 

conhecimentos que os professores necessitam no processo de ensino e 

aprendizagem (HARRIS, 2012).  

Diante desse potencial que as ferramentas tecnológicas oferecem à 
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educação, a Sociedade Internacional de Educação Tecnológica (ISTE) 

descreve as condições essenciais necessárias para a integração de 

tecnologia conforme Tabela 7. 
 

Tabela 7 - Condições essenciais para uma efetiva integração tecnológica na 

educação 

Condições Essenciais 

Visão compartilhada Suporte técnico 

Liderança proativa no 

desenvolvimento de uma visão 

comum para a tecnologia 

educacional entre todos os 

intervenientes na educação, 

incluindo professores e pessoal de 

apoio, escola e administradores 

municipais, formadores de 

professores, alunos, pais e 

comunidade. 

 

Assistência consistente e confiável 

para a manutenção, renovação e uso 

de TIC e recursos digitais de 

aprendizagem. 

Líderes empoderados Framework Curricular 

Os stakeholders em todos os níveis 

habilitados para serem líderes em 

mudança efetiva. 

Conteúdos e recursos curriculares 

digitais relacionados alinhados para 

apoiar o trabalho e a aprendizagem 

na era digital. 

Planejamento de implementação Aprendizagem centrada no aluno 

Um plano sistemático alinhado com 

uma visão compartilhada para a 

eficácia da escola e aprendizagem 

dos alunos através da infusão de 

tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e recursos 

digitais de aprendizagem. 

Planejamento, ensino e avaliação 

centrada em torno das necessidades 

e capacidades dos alunos. 

Financiamento contínuo e 

adequado 

Avaliação 

Financiamento contínuo para apoiar 

infraestrutura tecnológica, pessoal, 

recursos digitais e desenvolvimento 

de pessoal. 

Avaliação contínua de ensino, 

aprendizagem e liderança, e 

avaliação da utilização das TIC e dos 

recursos digitais. 

Acesso equitativo Comunidades envolvidas 

Acesso robusto e confiável aos 

recursos atuais, tecnologias 

emergentes e digitais, com 

conectividade para todos os 

estudantes, professores, líderes de 

Parcerias e colaboração dentro das 

comunidades para apoiar e financiar 

a utilização das TIC e recursos 

digitais de aprendizagem. 
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pessoal, da escola e comunidades 

envolvidas. 

Pessoal qualificado Políticas de suporte 

Educadores, pessoal de apoio e 

outros líderes qualificados na 

seleção e uso eficaz de recursos de 

TIC adequados. 

Políticas, planos financeiros, 

medidas de responsabilização e 

estruturas de incentivos para apoiar a 

utilização das TIC e outros recursos 

digitais nas operações de 

aprendizagem e no ambiente escolar. 

Aprendizagem Profissional 

Continuada 

Contexto externo favorável 

Planos de aprendizagem profissional 

relacionadas com a tecnologia e as 

oportunidades com o tempo 

dedicado à prática e o compartilhar 

de ideias. 

Políticas e iniciativas a nível 

nacional, regional e local para apoiar 

as escolas e programas de 

preparação de professores na 

implementação eficaz da tecnologia 

para alcançar currículo e aprender 

normas (TIC) de tecnologia. 

 
Fonte: Adaptado de HANOVER (2013). 
 

A tecnologia, quando integrada eficientemente ao currículo, é 

capaz de melhorar os processos de aprendizagem dos alunos e 

consequentemente seus resultados. Para tanto os professores precisam 

entender estes recursos como ferramentas de resolução de problemas, 

para só então avaliar seus próprios métodos de ensino, proporcionando 

uma aprendizagem centrada no aluno, baseada em projetos. Os alunos 

dessa forma podem se tornar criadores e não apenas usuários comuns de 

equipamentos digitais (EDUTOPIA, 2007). 

Mais do que estimular as habilidades básicas no uso do 

computador ou de softwares, a integração tecnológica visa aprofundar o 

processo de aprendizagem, promovendo uma participação ativa, 

colaborativa, com feedbacks rápidos e acesso à especialistas do mundo 

todo, ampliando significativamente a capacidade de compreender e 

interpretar o conteúdo curricular. Este paradigma faz com que o aluno seja 

responsável por sua própria aprendizagem, enquanto o papel do professor 

passa a ser de guia e facilitador (EDUTOPIA, 2007).  

Para garantir que os alunos estejam preparados para inovar de 

forma eficaz, competitiva, colaborativa, comunicativa em uma sociedade 

global, os próprios professores devem demonstrar experiência e liderança 

em pelo menos três aspectos da prática educacional (P21, 2016): 

 Desenvolver continuamente compreensão e aplicações 

para as abordagens pedagógicas baseadas em indagações. 
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 Integrar conteúdo global no currículo. 

 Utilizar tecnologias de próxima geração em práticas 

curriculares. 

Além disso, os professores precisam desenvolver competências 

específicas, compreendendo e aplicando as teorias da aprendizagem, 

utilizando ferramentas digitais de apoio à aprendizagem. Deve investigar, 

projetar e sintetizar um currículo inovador, utilizando ferramentas de 

tecnologia e integrando conteúdo global em sala de aula. É importante 

ainda desenvolver a capacidade de colaborar com seus pares em 

comunidades de aprendizagem profissional para fazer avançar domínio 

da educação global, integrando atitudes globais, habilidades e 

conhecimento no currículo, instrução e avaliação (P21, 2016). 

Para o ISTE (2014) qualquer iniciativa de integração de tecnologia 

deve incluir uma liderança forte e pessoal qualificado, financiamento 

adequado, suporte técnico confiável, contínua aprendizagem, estruturas 

fortes para currículo, avaliação e aprendizagem centrada no aluno 

(HANOVER, 2013). Estes aspectos apontam para a necessidade de 

conhecer e avaliar diferentes metodologias para uma eficaz integração 

tecnológica na educação. 
 

2.4.1 Metodologias de integração 

 
A utilização de frameworks para a integração da tecnologia na 

educação de forma a torna-la condizente com o século 21, é capaz de 

possibilitar ao aluno o desenvolvimento do pensamento além de prepara-

lo para a força de trabalho. Entre as habilidades discentes que se procura 

estimular com a integração tecnológica estão: responsabilidade pessoal e 

social; planejamento, pensamento crítico, raciocínio e criatividade; fortes 

habilidades de comunicação, tanto para as necessidades interpessoais e de 

apresentação; compreensão intercultural; visualização e tomada de 

decisão e, saber como e quando usar a tecnologia escolhendo o 

instrumento mais adequado para a tarefa (HANOVER, 2013); 

(EDUTOPIA, 2007). 

Portanto, integrar tecnologia nos currículos não significa 

simplesmente usar tecnologia. A complexidade da integração curricular 

das TIC requer modelos que facilitem esta integração. Esses modelos de 
integração são identificados como Frameworks de Integração, o que se 

justifica pela definição do termo, que segundo o dicionário informal 

online, framework é um “conjunto de conceitos usados para resolver um 

problema de um domínio específico”. Neste caso, o uso do termo 

framework para essas metodologias explicitam um conjunto de ações 
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específicas para a integração tecnológica na educação. (INFORMAL, 

2016) 

Uma das maneiras para dar suporte tecnológico na educação é por 

meio de metodologias de integração tecnológica nos currículos escolares. 

Três modelos tem se destacado neste quesito: Matriz de Integração de 

Tecnologia (TIM) do FCIT - Florida Center for Instructional Technology, 

o modelo SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, 

Redifinition), do Dr. Ruben Puentedura (PUENTEDURA, 2012), e o 

framework do Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo 

(TPACK) (Mishra; Koehler, 2006).  

 

2.4.1.1 TIM - Technology Integration Matrix 

 
O framework TIM - Technology Integration Matrix desenvolvido 

pelo FCIT - Florida Center for Instructional Technology, define cinco 

ambientes de aprendizagem: ativo, colaborativo, construtivo, autêntico e 

objetivo dirigido. Cada um desses ambientes define as atividades com os 

alunos, conforme Tabela 8. 
 

Tabela 8 - TIM - Ambientes de aprendizagem 

Ativo Colaborativo Construtivo Autêntico 
Objetivo 

Dirigido 

Os alunos 

estão 

ativamente 

empenhados 

em usar a 

tecnologia. 

Os alunos 

usam a 

tecnologia para 

colaborar com 

o outro. 

Os alunos usam 

a tecnologia para 

associar novas 

informações a 

seus 

conhecimentos 

Prévios. 

Os alunos usam 

a tecnologia 

para vincular as 

atividades de 

aprendizagem 

com o mundo. 

Os alunos 

usam a 

tecnologia 

para definir 

metas, 

planejar 

atividades, 

monitorar o 

progresso e 

avaliar os 

resultados 

Fonte: Adaptado de Technology Integration Matrix - TIM, 2016. 

 
Cada ambiente possui cinco níveis de integração: entrada, adoção, 

adaptação, infusão e transformação, que define a prática docente ao 

integrar a tecnologia na busca pela melhoria da aprendizagem discente, 

apresentado na Tabela 9. Esses ambientes e níveis de integração formam 

25 combinações possíveis (HANOVER, 2013) (PUENTEDURA, 2012)  

(Technology Integration Matrix - TIM, 2016).  
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Tabela 9 - TIM - Níveis de integração 

Entrada Adoção Adaptação Infusão Transformação 

O professor 

começa a 

usar a 

tecnologia 

para 

entregar 

conteúdos 

curriculares 

para os 

alunos. 

O professor 

orienta os 

alunos no 

uso 

convencional 

e processual 

de 

ferramentas 

de 

tecnologia. 

O professor 

facilita a 

exploração 

aos alunos 

que de forma 

independente 

fazem uso da 

tecnologia. 

O professor 

fornece o 

contexto de 

aprendizagem 

e os alunos 

escolhem as 

ferramentas 

tecnológicas 

para alcançar 

os resultados. 

O professor 

encoraja o uso 

inovador da 

tecnologia. 

Essas 

ferramentas 

tecnológicas são 

usadas para 

facilitar as 

atividades de 

ensino e 

aprendizagem 

que não seriam 

possível sem o 

uso da mesma. 

Fonte: Adaptado de Technology Integration Matrix - TIM, 2016. 

 
O framework TIM é um recurso efetivo para aqueles professores 

que desejam incorporar tecnologia em suas aulas, porém que não sabem 

como começar. Pode também ser utilizado por aqueles que desejam 

realizar capacitações profissionais sobre integração de tecnologia. A 

metodologia consiste em proporcionar ao usuário uma série de perguntas 

simples, de resposta fechada. Quando são completadas, a ferramenta 

indica um perfil da lição observada nos termos da Matriz de Integração 

da Tecnologia. Por exemplo, uma lição pode ser no nível da infusão num 

ambiente de ativos, no nível de adaptação num ambiente de colaboração, 

e assim sucessivamente. Com múltiplas observações, a TIM ajuda aos 

avaliadores a ter uma visão clara das necessidades de desenvolvimento 

profissional do docente para apoiar a integração da tecnologia. 

 
2.4.1.2 SAMR 

 
O framework SAMR é um modelo projetado para ajudar os 

educadores a integrar tecnologia no ensino e na aprendizagem. Criado 

pelo Dr. Ruben Puentedura, o modelo estimula os professores a projetar e 

desenvolver experiências de aprendizado digital com o uso da tecnologia. 

O objetivo é transformar as experiências de aprendizagem para que 
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resultem em níveis mais altos de realização para os alunos. 

O Dr. Ruben Puentedura define as atividades apoiadas pelo SAMR 

sob dois aspectos: o da transformação e do aprimoramento, e cada aspecto 

têm duas fases de integração. As fases de integração tecnológica de 

acordo com o SAMR são redefinição, modificação, aumento e 

substituição, conforme apresentado na Figura 4. (EDUTOPIA, 2007); 

(PUENTEDURA, 2012). 

 
Figura 4 - Modelo SAMR 

 

Fonte: PUENTEDURA, 2012 

 
No aspecto concernente à transformação existem as fases 

denominadas Redefinição e Modificação. Na redefinição se considera que 

a tecnologia permite a criação de tarefas como novos ambientes de 

aprendizagem, atividades, etc. que melhoram a qualidade educacional. 

Um exemplo desta fase consiste nos alunos criarem materiais 

audiovisuais que recolhem o que aprenderam como projeto de trabalho. 

Já a modificação é a possibilidade de fazer de forma diferente, ou seja, 

executar uma tarefa significativamente, produzindo uma mudança 

metodológica baseada nas TIC. Uma atividade nesta fase consiste em 

através de aplicações simples os alunos poderem criar novos conteúdos e 

apresentar a informação integrando diferentes tecnologias.  

No aspecto de aprimoramento se considera que a atuação da 

tecnologia consiste numa ferramenta capaz de proporcionar melhorias na 

fase de aumento em melhoria funcional, a partir da concepção de que com 



67 

 

o uso da tecnologia e sem modificar a metodologia, se consegue 

potencializar as situações de aprendizagem. A busca de informação 

empregando um motor de busca é um claro exemplo deste estágio. Na 

fase de substituição, a melhoria está em atividades sem alterações 

funcionais. Por exemplo, a tecnologia é aplicada como um elemento 

substituto de outro preexistente, porém não se produz nenhuma mudança 

metodológica. Como exemplo deste estágio pode-se citar a criação de um 

texto com um processador ou de um mapa mental com CMaps ou 

qualquer outra ferramenta. (EDUTOPIA, 2007); (PUENTEDURA, 

2012).  

O Modelo SAMR, é um modelo gradual, do qual o professor inicia 

melhorando seu processo para depois realizar a mudança mais profunda. 

Ao final da aplicação do modelo SAMR o docente integra plenamente a 

tecnologia no currículo e redefine a tarefa original (RESEARCH, 2013). 

 
2.4.1.3 TPACK 

 
O TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) provê 

um modelo teórico conceitual para a integração de tecnologia nas aulas. 

Este modelo foi construído a partir de extensos trabalhos de Punya 

Mishra, professor titular, e Matthew J. Koehler, professor adjunto, ambos 

na Universidade do Estado de Michigan nos Estados Unidos (KOEHLER; 

MISHRA, 2008); (MISHRA; KOEHLER, 2006). 

O Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo ou 

Disciplinar se refere ao conhecimento que os professores devem ter para 

usar estrategicamente a tecnologia para o ensino.  Eles são necessários 

para compreender e desenvolver práticas que abordem o ensino e a 

aprendizagem das disciplinas com a integração das novas tecnologias da 

informação e das comunicações. 

Baseado na ideia do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK 

ou PACK) proposta por Shulman (1986) e originalmente conhecido como 

TPCK o modelo TPACK foi proposto por Mishra e Koehler (2006), a 

partir da inclusão do conhecimento tecnológico. Dessa forma a integração 

do conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo, compreende o 

conhecimento, as competências e as habilidades que o docente necessita 

para fazer um uso efetivo das TIC em suas disciplinas específicas. 

O TPACK na sua totalidade é dividido em sete áreas diferentes, a 

partir da intersecção dos conhecimentos citados: (1ª) Conhecimento de 

Conteúdo (CK), (2ª) Conhecimento Pedagógico (PK), (3ª) Conhecimento 

Tecnológico (TK), (4ª) Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK), 
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(5ª) Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK), (6ª) Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico (TPK), e (7ª) Conhecimento Tecnológico 

Pedagógico de Conteúdo (TPCK). Todas essas áreas de conhecimento 

devem ser consideradas dentro de um contexto particular. Segundo 

Mishra e Koehler (2006) para obter um melhor entendimento é necessário 

inicialmente compreender os três primeiros componentes que o 

compõem: o Conhecimento Pedagógico (PK), o conhecimento de 

conteúdo ou disciplinar (CK) e o Conhecimento Tecnológico (TK) e 

posteriormente suas relações. 

A integração da tecnologia ao processo de ensino e de 

aprendizagem cobra uma sistemática formação do conhecimento 

tecnológico (TK) que deverá ser continuamente reforçado na formação 

docente. Porém, se a inserção, ampliação ou atualização do TK ao 

espectro dos saberes docente apresenta-se como uma necessidade 

iminente, por outro lado, agregar o TK aos demais, PK e CK onde as 

relações parecem mais naturalizadas pelos professores, definitivamente 

não é uma tarefa fácil. A integração entre os conhecimentos isolados vai 

além da utilização esporádica e ilustrativa das TIC. Esse modelo inclui a 

interação dos principais componentes do conhecimento (conteúdo ou 

disciplinar (CK), pedagogia (PK) e tecnologia (TK)) que se superpõem e 

geram quatro novas formas de conteúdo inter-relacionado (TPK, TCK e 

PCK) que se cruzam no centro para formar o TPACK. (KOEHLER; 

MISHRA, 2008); (LANDRY, 2010); (CRUZE, 2011); (MADEIRA, 

2011); (STOILESCU, 2011). 

O Conhecimento do conteúdo ou disciplinar (CK) é o 

conhecimento dos conceitos e teorias, metodologias conceituais, bem 

como conhecimento sobre maneiras de desenvolver o conhecimento que 

existem em um domínio em particular, por exemplo, são os conteúdos que 

se deve aprender nas aulas de uma disciplina específica no primeiro ano 

do Ensino Médio. Desse modo, havendo uma necessária compreensão do 

professor da teoria e organização do seu desenvolvimento (SHULMAN, 

1986); (KOEHLER; MISHRA, 2008); (LANDRY, 2010); (CRUZE, 

2011); (MADEIRA, 2011); (STOILESCU, 2011). 

O Conhecimento pedagógico (PK) é o conhecimento geral e as 

habilidades relacionadas com o ensino, o que inclui o conhecimento 

genérico sobre como os alunos aprendem, abordagens de ensino, métodos 
de conhecimento e valorização de diferentes teorias sobre ensino 

(HARRIS et al, 2009; SHULMAN, 1986). Está relacionado à 

compreensão das teorias educacionais de ensino e aprendizagem, ou seja, 

“o conhecimento que está envolvido em todas as questões relacionadas à 

aprendizagem dos alunos, gestão da sala de aulas, desenvolvimento e 
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implementação dos planos de aulas e avaliação dos alunos” (MISHA E 

KOEHLER, 2006); (KOEHLER; MISHRA, 2008); (LANDRY, 2010); 

(CRUZE, 2011); (MADEIRA, 2011); (STOILESCU, 2011). 

O Conhecimento da Tecnologia (TK) é conhecimento necessário 

para compreender e utilizar as diversas tecnologias. Conhecimento 

Tecnológico, dentro do contexto da integração da tecnologia nas escolas, 

vai além da alfabetização digital, mas visa alterar o propósito das 

tecnologias existentes para que possam ser usadas em ambientes de 

aprendizagem (HARRIS et al, 2009). O conhecimento tecnológico está 

em constante mudança devido ao avanço contínuo das tecnologias e ele 

inclui a habilidade de aprendizagem e adaptação a uma nova tecnologia. 

Este contexto tecnológico abrange as TIC, os softwares de uso geral, a 

Internet e as tecnologias relacionadas, tais como, softwares educativos, 

simulações, ferramentas de modelagem, experimentação remota e muito 

mais (KOEHLER E MISHRA, 2008). 

Ao relacionar os três conhecimentos acima (CK, PK e TK), surgem 

outros três conhecimentos: o Conhecimento pedagógico de conteúdo 

(PCK), o Conhecimento de Conteúdo Tecnológico (TCK) e o 

Conhecimento Pedagógico Tecnológico (TPK). (KOEHLER; MISHRA, 

2008); (LANDRY, 2010); (CRUZE, 2011); (MADEIRA, 2011); 

(STOILESCU, 2011). 

O Conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK) é obtido a partir 

da superposição do conhecimento pedagógico e do conhecimento do 

conteúdo de ensino, consiste na forma de como ensinar melhor um tema 

ou uma área de aprendizagem. Refere-se ao conhecimento que permite 

compreender como se deve organizar e adaptar um conteúdo para ser 

ensinado, ou seja, é articulação entre os conceitos próprios da disciplina 

e das técnicas pedagógicas. Ele também inclui o conhecimento acerca dos 

saberes que os alunos trazem consigo para os processos de ensino e de 

aprendizagem. (KOEHLER; MISHRA, 2008); (LANDRY, 2010); 

(CRUZE, 2011); (MADEIRA, 2011); (STOILESCU, 2011). 
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Figura 5 - PCK - Pedagogical Content Knowledge 

 
Fonte: GARGI (2010) 
 

O Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK) obtido a partir 

da superposição do conhecimento tecnológico e do conteúdo de ensino, 

representa a compreensão do modo no qual a tecnologia e o conteúdo 

influenciam e restringem um ao outro. É o conhecimento das tecnologias 

que respaldam o ensino de determinado tema e como se pode usá-las 

melhor. Implica saber escolher quais tecnologias são adequadas para 

ensinar um tema disciplinar. Neste domínio os docentes devem conhecer 

de que modo o conteúdo pode ser transformado pela aplicação de uma 

tecnologia e como os conteúdos às vezes determina ou modifica a 

tecnologia escolhida (KOEHLER; MISHRA, 2008); (LANDRY, 2010); 

(CRUZE, 2011); (MADEIRA, 2011); (STOILESCU, 2011). 

 
Figura 6 - TCK - Technological Content Knowledge 

 
Fonte: GARGI (2010) 

 
O Conhecimento Tecnológico Pedagógico (TPK) obtido a partir da 

superposição do conhecimento tecnológico e do conhecimento 

pedagógico é uma compreensão de como o ensino e a aprendizagem 
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mudam quando determinadas tecnologias são usadas. É o conhecimento 

de como a tecnologia pode mudar os métodos de ensino em determinado 

tema e se refere ao conhecimento de como o ensino e a aprendizagem são 

modificados ao utilizar uma tecnologia em particular. (KOEHLER; 

MISHRA, 2008); (LANDRY, 2010); (CRUZE, 2011); (MADEIRA, 

2011); (STOILESCU, 2011). 

 
Figura 7 - TPK - Technological Pedagogical Knowledge 

 
Fonte: GARGI (2010) 
 

Ao relacionar os três conhecimentos básicos (pedagógico [PK], 

tecnológico [TK] e de conteúdo [CK]) além dos três conhecimentos que 

são gerados a partir destes (pedagógico de conteúdo [PCK], tecnológico 

de conteúdo [TCK] e tecnológico pedagógico [TPK]) se obtém pela 

intersecção deles o conhecimento com experiência do docente em TIC. 

Estes conhecimentos podem ser definidos como conhecimento com 

experiência, ao saber utilizar as TIC para apoiar estratégias e métodos 

pedagógicos em relação a sua disciplina (KOEHLER; MISHRA, 2008); 

(LANDRY, 2010). 
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Figura 8 - TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge 

 
 

Fonte: TPACK.org (2014) 

 
Uma integração completa das tecnologias nas práticas docentes, 

segundo Koehler e Mishra (2008), depende da relação de equilíbrio que o 

professor consegue estabelecer entre o conhecimento científico e o 

domínio dos conteúdos na sua área específica de formação (CK), o 

conhecimento pedagógico (PK) ao nível de uma competência apoiada em 

teorias de aprendizagem e em técnicas e metodologias didáticas 

pedagógicas, e o conhecimento tecnológico (TK) que ele detém, ou seja, 

o seu domínio das ferramentas e outros itens das TIC que estão cada vez 

mais disponíveis. A articulação dinâmica entre estes três componentes, 

representada no ponto de intersecção entre elas, é essencial para que se 

possa atingir o patamar de professor amplamente competente que, cada 

vez mais, se esforça para uma escola adaptada à sociedade do 

conhecimento. 
 

2.4.2 A escolha pelo Modelo Conceitual TPACK 
 

Os frameworks de integração de tecnologia SAMR e TIM orientam 

os educadores por meio da transformação do ambiente educacional. Já o 
TPACK consiste na junção de três principais aspectos cognitivos 

(conteúdo, pedagogia e tecnologia) que interagem para apoiar os 

professores na integração de tecnologia eficaz por meio de diferentes 

conhecimentos.   

Por ser um modelo conceitual, ele direciona as ações práticas de 
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integração dos frameworks TIM e SAMR, que consistem em descrever 

técnicas passo a passo para se alcançar a integração tecnológica no 

ambiente escolar, e caracterizam-se por destacar atividades 

tecnocentradas. O próprio Dr. Ruben Puentedura, criador do modelo 

SAMR, ao descrever seu modelo de integração afirma que a integração 

será muito mais robusta se unir os conceitos TPACK e SAMR 

(PUENTEDURA, 2012). 

Segundo Harris e Hofer (2009), o planejamento docente atual é 

demasiado tecnocêntrico, ou seja, se centra na ferramenta que se utiliza, 

para levar a cabo uma determinada situação didática. Normalmente o que 

se pretende é utilizar novas ferramentas e aplicá-las aos estudantes 

adaptando-as à situação didática. Quando o que se deveria fazer, seria 

observar as necessidades dos alunos, ver o contexto que se apresenta, e 

saber o que se quer ensinar para encontrar a ferramenta adequada, que 

permita levar a cabo um planejamento adequado à essa situação didática. 

(SEIN- ECHALUCE, 2012). Ante esta situação Harris e Hofer (2009), 

utilizam o mesmo procedimento metodológico para descrever o 

conhecimento que o docente deve adquirir para realizar o planejamento 

didático de forma correta, que, portanto, diferencia o docente com 

experiência daquele que não tem. (SHULMAN, 1986); (MISHRA; 

KOEHLER, 2008). 

A necessidade de planejar e desenvolver estratégias de ensino e de 

aprendizagem agregando as TIC representa um grande desafio para 

muitos professores que rotineiramente sinalizam a falta de referências ao 

longo de sua formação e de experiências durante a trajetória docente como 

possíveis entraves. Assim a intersecção dos conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo implementam um suporte teórico-

metodológico capaz de potencializar tanto a compreensão quanto o 

desenvolvimento do processo de integração das tecnologias a partir da 

observância de aspectos práticos, teóricos e conceituais (SCHMIDT et al., 

2009).  

Mas porque usar este procedimento metodológico de integrar 

diferentes conhecimentos para a integração tecnológica na educação? Ele 

permitirá a integração dos problemas complexos de conhecimento da 

pedagogia, do conteúdo, e da tecnologia e das diferentes formas de 

interação entre estes elementos nas aulas (MISHRA; KOEHLER, 2008). 
O professor precisa reunir conhecimento do assunto que vai lecionar e da 

tecnologia. É mais do que simplesmente adicionar recursos tecnológicos 

em abordagens tradicionais, é necessário um conhecimento profundo de 

como a tecnologia escolhida pode ser utilizada para acessar o conteúdo e 

como esta tecnologia poderá melhorar a aprendizagem sob os aspectos 
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pedagógicos. 

 

2.5 AS PERCEPÇÕES E O USO DE TECNOLOGIA PELOS 

PROFESSORES 

Professores do século 21 pensam de forma diferente dos 

professores do século passado devido principalmente à diversidade de 

ferramentas e dispositivos tecnológicos disponíveis. Os professores 

desempenham um papel crucial na implementação de inovações 

tecnológicas educacionais, daí a importância de conhecer as percepções 

docentes (SCHULZE, 2014). 

A percepção é um processo ativo e está relacionada com os 

conhecimentos prévio do indivíduo. São estes conhecimentos prévios que 

servirão para reunir e dar significado aos estímulos que chegam aos 

sentidos. 
A Percepção é uma disciplina da Psicologia com 

ênfase muito grande em investigações científicas e 

em experimentos de laboratório e pesquisas de 

campo. Precisa, portanto, de alguma forma, 

preocupar-se com as medidas e a quantificação de 

seus resultados [...] geralmente estudadas sob a 

denominação de métodos psicofísicos (SIMÕES; 

TIEDEMANN, p. 35, 2003) 

 

Utilizou-se os conceitos da psicofísica para explicar a importância 

da percepção docente no processo descrito nesta tese. A percepção é que 

vai evidenciar a relação entre o estímulo físico e a sensação de cada 

professor envolvido. Existem, para tanto, quatro tarefas perceptivas: a 

detecção, a discriminação, o reconhecimento e formação de escalas. A 

detecção diz respeito ao quanto de um estímulo pode provocar sensações 

no receptor. Aplicando este conceito no ambiente escolar que desenvolve 

atividades relacionadas à integração de recursos tecnológicos, esta tarefa 

diz respeito ao quanto desses recursos provocará uma sensação capaz de 

ser percebida pelos professores, por exemplo. A magnitude desse estímulo 

é chamada de limiar absoluto (SIMÕES; TIEDEMANN, 2003); 

(GAZZANIGA, 2005). 

A discriminação, por sua vez, diz respeito ao quanto dois estímulos 

diferentes influenciam um ao outro. Também chamado de limiar 

diferencial, esta tarefa consiste em distinguir o quanto variam os 

estímulos ao receptor num mesmo ambiente. Neste sentido, a o conceito 

de discriminação define o quanto de estímulos o ambiente escolar 

tradicional e aquele que utiliza tecnologia para ensinar o mesmo conteúdo 
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disciplinar devem influenciar o professor para que ele eleja um ou outro? 

(SIMÕES; TIEDEMANN, 2003); (GAZZANIGA, 2005). 

A tarefa denominada reconhecimento consiste na comparação dos 

estímulos detectados, que neste caso, muitas vezes é influenciado pelo 

conhecimento prévio do professor sobre as tecnologias. Este aspecto é 

aplicado à percepção observando o quanto de informação o docente é 

capaz de receber a partir desses estímulos advindos do novo somado ao 

que já domina sobre os recursos tecnológicos (SIMÕES; TIEDEMANN, 

2003); (GAZZANIGA, 2005). 

Já a quarta tarefa consiste na elaboração de um método de medição 

dessas sensações por meio da construção de uma escala. Ou seja, o quanto 

um professor estima o uso de recursos tecnológicos nas atividades 

docentes? (SIMÕES; TIEDEMANN, 2003). As pessoas percebem coisas 

ou situações a partir de estereótipos pré-estabelecidos, de acordo com 

Weinten (2010). Em casos em que haja ambiguidades sobre determinada 

situação, por exemplo, há uma tendenciosidade às interpretações de 

acordo com as expectativas de cada um. Dessa forma deve-se saber que 

as percepções pessoais de cada professor são influenciadas por seus 

preconceitos. 

É evidente na literatura pesquisada que muitos professores são 

bastante eficientes ao usar a tecnologia para a elaboração de atividades e 

produtividade profissional, entretanto, sentem-se muito pouco à vontade 

para usa-las com os alunos (Shulze, 2014); (Alqallaf, 2016). Esta 

dicotomia pode ser explicada pela sensibilidade diferencial, pois ao 

escolher entre o uso ou não dos recursos tecnológicos junto aos alunos, o 

professor está realizando uma discriminação baseado nas diferentes 

sensações que tem sobre estes dois ambientes. 

Apesar das inúmeras vantagens do uso da tecnologia educacional, 

professores que não são proficientes ou sequer estão familiarizados com 

os usos da tecnologia educacional ainda são resistentes à mudança porque 

a tecnologia cria um sentimento de inadequação e intimidação. Mesmo os 

professores que têm uma quantidade abundante de recursos tecnológicos 

disponíveis, se não forem efetiva e adequadamente integrados, o 

desempenho do aluno torna-se insignificante (GAFFNER, 2015). 

Por outro lado, os professores concordam que a tecnologia 

educacional pode proporcionar aos alunos experiências relevantes para a 
aprendizagem. As percepções dos professores em seus contextos de 

trabalho, bem como suas crenças pessoais são fatores influenciadores. As 

referências literárias aqui apresentadas indicam que quando os 

professores acreditam que os recursos de tecnologia são valiosos, os 

mesmos são mais suscetíveis a integrar a tecnologia em suas práticas de 
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ensino e trabalham para resolver conflitos de integração ou barreiras, pois 

acreditam que eles são capazes de usar a tecnologia para melhorar o 

aprendizado de seus alunos. (KOH; CHAI; TAY, 2014); (MISHRA, 

KOEHLER, 2006).  
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

Neste capítulo será apresentado a classificação da pesquisa, assim 

como cada etapa realizada e a delimitação da mesma sob o olhar da teoria 

geral de sistemas, conforme Figura 9. 
 

Figura 9 - Fluxograma de apresentação do capítulo 3 

 

 
 

Fonte: Da Autora 

 
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A classificação da pesquisa, para Gil (2010), é a representação 

sintética dos principais delineamentos da pesquisa. Ele destaca que as 

pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras, mas sempre 

coerentes com os critérios adotados. Corroborando com as ideias de Gil 

(2010), Vieira (2009) afirma que a definição de qual das duas técnicas 

básicas de pesquisa, qualitativa e quantitativa, será usada, vai permitir que 

a pesquisa chegue a um “bom termo”. 

Esta tese apresenta uma pesquisa com abordagem qualitativa, de 

natureza básica, cujos objetivos são pesquisa exploratória e descritiva, 

utilizando procedimentos de pesquisa bibliográfica conforme Figura 10. 
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3.1.1 A pesquisa quanto a sua abordagem 

 

As pesquisas qualitativas e quantitativas se baseiam em diferentes 

orientações filosóficas. Num paradigma positivista, a pesquisa 

quantitativa explora os fatos que são transformados em números e 

analisados a partir do uso de métodos estatísticos (MERTLER; 

CHARLES, 2010). Já o paradigma construtivista, por meio da pesquisa 

qualitativa, difere do paradigma positivista, pois não implica no acúmulo 

de dados sobre a base de dados para uma boa elaboração e verificação da 

teoria. No lugar dos dados meramente fáticos, a pesquisa qualitativa leva 

em conta fatores tais como o propósito de realização da pesquisa, a prática 

ideológica e política e o tipo de conhecimento que se produz. Engloba, 

portanto metodologias e métodos, a partir de diferentes perspectivas.  

Entretanto, vale ressaltar a afirmação de Vieira (2009) quanto às 

técnicas qualitativas ou quantitativas: 
 

Importante é manter a mente aberta a todas as 

possibilidades de produzir conhecimento, sem 

pensar que uma maneira de pesquisar é superior a 

outra ou - pior ainda - que pesquisadores de uma 

 

Quanto à Natureza: 

PESQUISA BÁSICA 

Quanto à Abordagem: 

PESQUISA QUALITATIVA 

Quanto aos Objetivos: 

PESQUISA EXPLORATÓRIA 

PESQUISA DESCRITIVA 

Quanto aos Procedimentos: 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Figura 10 - Classificação da pesquisa 

Fonte: Da Autora 
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área são ‘melhores’ do que os outros. As duas 

técnicas de pesquisa - quantitativa e qualitativa - 

são formas de buscar conhecimento e não polos 

opostos formados por pesquisadores que se 

digladiam. (VIEIRA, 2009, p. 7). 

 

Os conceitos descritos por Vieira (2009) retificam os autores 

Sampieri, Colado e Lucio (2006) que ressaltam que os dois enfoques são 

complementares e que nenhum deve ser considerado melhor que o outro, 

pois cada um exerce uma função específica na busca por soluções de 

problemas ou questionamentos. 

Existem algumas razões para se considerar adequada a pesquisa 

qualitativa nesta tese. Uma delas é que o método permite flexibilidade e 

abertura aos detalhes e às implicações. Isto significa olhar mais além das 

relações causais simples para questionar os processos e dados mediante 

questões mais amplas (PATRÍCIO et al, 1999). Outra questão é que uma 

estratégia de pesquisa qualitativa utiliza “habilidades, pressupostos e 

práticas que o pesquisador pode realizar do paradigma para o mundo 

empírico” (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

 

3.1.2 A pesquisa quanto a sua natureza 
 

A pesquisa segundo a sua natureza, para Gil (2010), pode ser 

aplicada, quando tem como finalidade a aplicação imediata dos resultados 

para a solução de um problema prático com a criação de um produto ou 

um processo. De outro lado, está a pesquisa básica, também chamada de 

científica ou teórica, cujo propósito é fazer avançar a ciência, sem uma 

preocupação de aplicação imediata ou prática.  

A presente tese, conforme essa classificação, identifica-se como 

pesquisa básica. A ênfase desse tipo de pesquisa é o estudo com o 

propósito de ampliar conhecimentos.  

 

3.1.3 A pesquisa quanto aos seus objetivos 

 
A classificação quanto aos objetivos desta pesquisa pode ser 

definida como exploratório e descritivo. Os estudos exploratórios, de 

acordo com Triviños (2015), possibilita o aumento da experiência do 

pesquisador em torno de um problema, além de permitir a fundamentação 

dos objetivos da pesquisa. Por meio da revisão da literatura busca-se 

ampliar o entendimento da matéria pesquisada. Além disso, é comum a 

coleta de dados por entrevistas com pessoas que tem experiência prática 
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sobre o tema pesquisado (GIL,2010).  

Quanto à pesquisa descritiva, Santos (2000, p.26) afirma que “após 

a primeira aproximação (pesquisa exploratória), o interesse é descrever 

um fato ou fenômeno”. O principal objetivo dos estudos descritivos é 

especificar características e perfis de determinados grupos ou 

comunidades, descrevendo situações ou acontecimentos sobre 

determinado fenômeno (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Na área da educação, os estudos descritivos se destacam e, nesta 

tese mais especificamente, por buscar estudar as características de um 

grupo, ao apresentar um perfil dos professores do sul do estado de Santa 

Catarina no que tange os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de 

conteúdo quando da integração de recursos tecnológicos em aulas 

tradicionais. 

 

3.1.4 A pesquisa quanto aos seus procedimentos 
 

Com uma abordagem qualitativa, a classificação quanto aos 

procedimentos empregados caracterizam-se por uma pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 

publicado e permite a obtenção do estágio atual do conhecimento 

pesquisado. É ela também que vai fornecer fundamentação teórica ao 

trabalho (GIL,2010). 

Esta tese apresenta também uma abordagem de estudo de caso. Em 

um estudo de caso três aspectos devem ser considerados: a natureza da 

experiência, enquanto fenômeno a ser investigado, o conhecimento que 

se pretende alcançar e a possibilidade de generalização de estudos a partir 

do método. 

Os estudos de caso buscam concentrar a atenção sobre a forma de 

como determinados grupos de pessoas enfrentam um problema específico 

a partir de uma visão holística da situação. Alguns autores descrevem três 

tipos de estudos de caso: descritivos, interpretativos e avaliativos. Casos 

descritivos usam teorias existentes com o objetivo de estudar as amostras 

a fim de detectar diferenças em relação à teoria. Casos interpretativos 

buscam analisar os fatos, a fim de criar uma nova teoria e finalmente, os 

casos de avaliação combinam as duas anteriores. Esta pesquisa abordará 
o tipo descritivo de estudos de casos (TRIVIÑOS, 2015). 

Este estudo pretende descrever uma realidade específica através do 

estudo de caso, aprofundando-se na Escola Básica Otávio Manuel 



81 

 

Anastácio, de Araranguá, participante de projetos do REXLAB/UFSC8, 

para averiguação dos possíveis conhecimentos docentes, no que tange a 

tecnologia, a pedagogia e os conteúdos, nas aulas apoiadas por suportes 

tecnológicos. E ainda apresentar a percepção desses professores sobre as 

tecnologias educacionais, tanto daqueles que utilizam recursos 

tecnológicos em suas aulas quanto daqueles que ainda lecionam no modo 

tradicional, sem utilizar a tecnologia como auxiliadora, e cujos resultados 

são válidos apenas para o caso estudado (GIL,2010). 

 

3.2 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

O levantamento bibliográfico possibilitou o acesso ao que já se 

pesquisou sobre os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de 

conteúdo dos professores da educação básica, e desta forma, refinar o 

desenvolvimento desta pesquisa. Os instrumentos escolhidos para realizar 

a coleta de dados foram questionários e entrevistas.  

De acordo com Triviños (2015) o questionário fechado pode ser 

utilizado quando se “precisa caracterizar um grupo de acordo com seus 

traços gerais” (p.137). Dessa forma foi elaborado o questionário 

intitulado “Pesquisa TPACK”, construído tomando como referência a 

pesquisa intitulada “Survey of Teachers Knowledge of Teaching and 
Technology” elaborada por Denise Schmidt et al. (2009) que é uma 

pesquisa composta de 54 itens de auto relato de mensuração dos 

professores, a respeito da percepção dos docentes sobre o ensino e a 

tecnologia. O questionário para esta tese contém 36 itens adaptados a 

partir de uma revisão do modelo citado anteriormente. Vieira (2009) 

retifica afirmando que:  

 
Questionários padrões podem ser, porém, 

melhorados. O conhecimento não avança apenas 

por meio de grandes descobertas, mas também por 

pequenas contribuições e algum aprimoramento no 

que já foi feito. (VIEIRA, 2009, p. 16) 

 

Os 36 itens do questionário foram dispostos, como originalmente, 

em uma escala de Likert de cinco pontos. Likert propôs o escalonamento 

                                                 
8 O REXLAB, ou Laboratório de Experimentação Remota, surgiu em 1997 na Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC, em Florianópolis. Na busca pela inserção dos jovens nas 

carreiras científico-tecnológicas, promove ações e atividades que estimulem a criatividade, a 

experimentação e a interdisciplinaridade. Hoje o REXLAB conta com uma rede de 12 

Universidades de 5 diferentes países, chamada de RexNet (REXLAB, 2015).  
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das opções de respostas a fim de se obter o grau de concordância de cada 

uma das declarações apresentadas ao respondente. O uso de declarações 

aumenta a flexibilidade do questionário (VIEIRA, 2009). 

Para se chegar ao roteiro da entrevista foi realizado um pré-teste, 

conforme APÊNDICE A, com seis professores da Escola de Educação 

Básica Maria Garcia Pessi. As entrevistas nesta etapa ocorreram no 

período médio de 5 minutos. O objetivo era averiguar se as questões eram 

adequadas para alcançar de fato a percepção dos professores sobre o uso 

da tecnologia no ambiente educacional. Após o pré-teste ficou evidente 

que algumas questões não eram necessárias e que outras poderiam 

auxiliar no processo. Por isso, após avaliação das respostas dos 

professores, se chegou ao documento final, conforme APÊNICE B. 

A atividade descrita acima vem ao encontro do que Vieira (2009) 

afirma: 
Questionários devem ser submetidos ao pré-teste 

na forma em que serão utilizados. Isso não significa 

que você não possa testar o rascunho de um 

questionário de auto aplicação por meio de 

entrevistas, para detectar dubiedades que tenham 

solução fácil. Também é correto testar o rascunho 

de um questionário que terá questões fechadas 

fazendo questões abertas, pois você poderá, assim, 

levantar categorias de resposta que não havia 

sequer imaginado. (VIEIRA, 2009, p. 104). 

 

Ao definir o formato do questionário, a aplicação do mesmo se deu 

durante as capacitações promovidas pelo REXLAB aos professores de 

educação básica das escolas envolvidas em seu Projeto "Estratégia 

metodológica para a integração tecnologia no ensino de Ciências na 

Educação Básica na rede pública", entre os anos de 2014 e 2015. Além 

desse meio, os questionários foram encaminhados às secretarias de 

educação de cidades do sul do estado de Santa Catarina que solicitava aos 

professores que respondessem os mesmos. Conforme os questionários 

eram entregues, as secretarias de educação devolviam-nos para avaliação. 

Em cada escola foram aplicados dois questionários: um 

denominado “Pesquisa Perfil Docente” (Figura 11 - Questionário Perfil 

Docente) composto por 20 (vinte) questões que buscam caracterizar o 

perfil dos docentes participantes desta pesquisa.  
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Figura 11 - Questionário Perfil Docente 

 
Fonte: Rexlab (2015). 

 
Os questionários foram aplicados por diversos meios: impresso, 

por meio de mídias sociais, e ainda pelo AVA quando disponível na escola, 

conforme mostra a Figura 12.  

 

A fim de obter dados que permitissem uma comparação entre os 

conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo dos professores 

que integraram recursos tecnológicos em suas aulas, ao final de 2015 foi 

disponibilizado novamente o questionário de forma on-line por meio do 

ambiente virtual Moodle para os professores envolvidos no Projeto 

Figura 12 - Questionário disponibilizado no Moodle para acesso 

durante a capacitação docente 

Fonte: Rexlab (2015). 
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"Estratégia metodológica para a integração tecnologia no ensino de 

Ciências na Educação Básica na rede pública". 

O pesquisador de abordagem qualitativa, de acordo com Triviños 

(2015), deve considerar a participação do sujeito como elemento de sua 

pesquisa. Assim, a fim de obter as opiniões e percepções docentes, foi 

realizada uma entrevista semiestruturada, aplicada face a face. Vieira 

(2009) afirma que uma entrevista semiestruturada é formada por questões 

abertas, mesmo que realizada a partir de um roteiro, mas que deixa o 

entrevistado livre para falar, sem nunca influenciar nas respostas.  

Por dois anos letivos os professores da E.E.B. Otávio Manuel 

Anastácio que integraram algum recurso tecnológico em suas aulas foram 

acompanhados. No início de 2016 foi realizada a entrevista com 18 

professores, de um total de 23 que formam o grupo docente desta escola, 

a fim de se obter dados referentes à percepção dos professores sobre suas 

práticas no ano de 2015. Em tempo, dos cinco professores que não 

participaram da entrevista, um não respondeu por questões próprias e não 

quis compartilhar o motivo, dois foi por lecionarem em horários que não 

as permitiam dispor de tempo para participar das entrevistas, visto que 

tinham pouco tempo entre uma aula e outra em diferentes escolas, e dois 

por estarem com problemas de saúde. A tabulação dos dados pode ser 

verificada no APÊNDICE C – Resultado obtido nas entrevistas sobre 

Percepção docente. 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

A  Figura 13 apresenta as etapas e implementação da pesquisa. 

 Figura 13 - Etapas da Pesquisa 
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Fonte: Da Autora. 
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Após a pesquisa bibliográfica que fundamentou este trabalho e 

auxiliou na elaboração do problema a ser respondido [Etapa 1], o próximo 

passo foi a tradução e adaptação do questionário proposto como 

procedimento metodológico [Etapa 2]. Para melhor compreender as 

mudanças que implicam o uso da tecnologia nas aulas tradicionais foram 

considerados fatores contextuais, como a cultura da escola, as ações 

docentes e habilidades no uso da tecnologia. Encerrado a adaptação do 

questionário, se iniciou a aplicação do mesmo [Etapa 3]. Nesta etapa, com 

o auxílio das secretarias de educação, que encaminhavam o questionário 

aos professores de suas escolas e após devolviam para a tabulação de 

dados, se conseguiu o retorno de 2.191 dos 40.242 professores em 

atividade no estado de Santa Catarina. Todos os respondentes exercem 

suas atividades docentes no sul do estado de Santa Catarina. Nesta etapa 

a tabulação dos dados era atualizada a cada lote de questionários 

devolvidos pelas escolas ou secretarias de educação.  

A escolha da escola estudo de caso [Etapa 4] desta tese se deu a 

partir da implementação do projeto de pesquisa denominado “Proposta de 

Estratégia Metodológica para a Integração da Tecnologia no Ensino de 

Disciplinas STEM na Educação Básica da Rede Pública” já realizado em 

duas escolas da rede pública de ensino em 2013 e em outras três (3) 

escolas da rede pública em 2014, sendo que a E. E. B. Otávio Manuel 

Anastácio apresentou uma equipe de professores, técnicos e gestores 

bastante envolvidos em atividades que pudessem melhorar o cotidiano 

escolar dentro da própria instituição. 

A aplicação do questionário [Etapa 5] ocorreu sempre no primeiro 

dia da capacitação docente promovida pelo REXLAB. Isso permitiu que 

se pudesse conhecer um pouco mais de cada professor quanto aos seus 

conhecimentos que são mais desenvolvidos (tecnológico, pedagógico ou 

curricular), assim como estimular uma auto avaliação sobre seus próprios 

conhecimentos.  

Depois de obtido os resultados da aplicação do questionário, os 

dados foram tabulados [Etapa 6] e analisados [Etapa 7]. Os resultados 

dessas avaliações destacam os pontos fortes e fracos no que tange os 

diferentes conhecimentos abordados. 

Após o período de capacitações, quando foram coletados os dados 

referente a aplicação do questionário, os professores foram convidados a 
começarem a integrar recursos tecnológicos em sua prática didático-

pedagógica, com o apoio de bolsistas e pesquisadores do RExLab para 

isso. A partir do interesse demonstrado por alguns professores iniciou-se 

então uma atividade mais específica voltada diretamente para ele, de 

acordo com a disciplina que lecionava e com as necessidades que ele 
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mesmo apontava como forma de enriquecer suas aulas. 

Quanto às atividades propostas para aqueles professores que 

aceitaram o desafio de integrar tecnologia em suas aulas foram elaboradas 

propostas que apontavam desde os experimentos remotos até objetos de 

ensinos disponibilizados livremente pela internet, sempre levando-se em 

consideração a disciplina e o nível educacional em questão. Após a 

definição dos recursos que os professores decidiam utilizar, eram 

elaborados os planos de aula.  

Ao final do ano letivo de 2015, foi solicitado novamente aos 

professores da E. E. B. Otávio Manuel Anastácio que respondessem ao 

mesmo questionário [Etapa 8] disponibilizado de forma on-line por meio 

do ambiente virtual Moodle, pois os mesmos já tinham acesso e 

conhecimento de uso deste ambiente. Após a tabulação [Etapa 9], com os 

resultados obtidos a partir deste questionário, depois do uso de diversos 

recursos tecnológicos pelos professores desta escola, foi possível fazer 

um comparativo entre os conhecimentos antes e depois de integrar 

recursos tecnológicos em aulas tradicionais.  

Além disso, se percebeu que ainda se fazia necessário abrir espaço 

para que cada professor desta escola pudesse expor suas próprias opiniões 

e percepções no que tange a integração tecnológica. Diante disso foi 

realizada uma entrevista estruturada [Etapa 10] com os mesmos no início 

de 2016. A decisão em aplicar em 2016 deu-se em consideração ao 

excesso de atividades docentes no final do ano letivo de 2015, com provas 

e recuperações, se optou por só realizar a entrevista no início do próximo 

ano quando os professores dispunham de condições para fazê-lo de forma 

mais cômoda a todos. 

Este quadro de etapas da pesquisa auxiliou na apresentação dos 

resultados obtidos por meio dos questionários assim como a descrição da 

realidade docente, no ensino básico público, do ponto de vista de cada 

professor. Nesta etapa da pesquisa [Etapa 11], foi possível observar, entre 

outras, que mesmo quando os professores são especialistas no ensino das 

disciplinas de sua formação, muitas vezes não apresentam significativo 

envolvimento com a integração da tecnologia no ensino das mesmas, 

tendo como causa disso, desde a formação docente, ou a infraestrutura 

inadequada até a rejeição pessoal do professor por novos métodos ou 

novas tecnologias.  
  

3.4 ENVOLVIMENTO DA PESQUISADORA 

A autora desta tese vem trabalhando em projetos científicos cujo 

foco é a integração tecnológica na educação e as diferentes etapas para se 
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alcançar eficiência nesta prática. Entre os projetos destacam-se: 

Utilização de Experimentação Remota em Dispositivos Móveis para 

Educação - financiado pelo CNPq/VALE S.A., e Proposta de estratégia 

metodológica para a integração tecnológica no ensino de disciplinas 

STEM na Educação Básica da rede pública9 10 11 - financiado pelo  Fundo 

Regional para a Inovação Digital na América Latina e Caribe, entre 2013 

e 2014. 

De acordo com Demo (1985), “as respectivas práticas históricas 

condicionam o modo de fazer ciência”. Assim, a participação nestes 

grupos de pesquisa proporcionou diversas publicações na área, assim 

como apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais, 

conforme APÊNDICE I – Publicações da Pesquisadora.  

 

3.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA SOB A LUZ DA TGS 

A TGS - Teoria Geral de Sistemas faz uso de conceitos, modelos, 

propriedades, princípios e características que são observadas em diversas 

áreas do conhecimento e podem ser explicados por meio de visão do 

mundo (paradigmas), sistema, fronteira, ambiente, observador, entre 

outros, para explicar as relações entre eles (BERTALANFFY, 1969). 

A pesquisa desta tese pode ser explicada por meio dos conceitos 

da TGS, conforme a Figura 14. Nela é possível ter uma ideia do ambiente 

no qual o projeto está relacionado, onde os principais atores são 

identificados. 

 

                                                 
9 Matéria sobre projeto desenvolvido junto a escolas da Educação Básica na rede pública de 

ensino. Disponível em http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-

almoco/videos/t/edicoes/v/curso-da-ufsc-desenvolve-projeto-que-une-conteudo-didatico-ao-

ambiente-virtual/3521596/.  
10 Matéria do projeto na Revista w3 disponível em http://revistaw3.com.br/revista/8. 
11 Matéria que a ARTV fez sobre a capacitação no CAIC disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=I9sgsTqtUXE&list=UUigHPmUe8ZgC83HZu5ss52w 



89 

 

Figura 14 - Visualização da tese sob a luz da Teoria Geral de Sistemas 

 
Fonte: Da autora. 

 

O ambiente em que a pesquisa ocorre conta com a participação das 

escolas de ensino básico e todos os atores diretamente ligados a ela como 

os professores e os estudantes, assim como das ações governamentais que 

promovem a inserção das tecnologias na educação, e dos recursos 

tecnológicos disponíveis para a escola tais como Laboratórios Remotos, 

AVA’s, Internet, Simuladores, dispositivos eletrônicos, etc. 

Dentro do ambiente descrito é possível delimitar o sistema foco 

desta pesquisa que é justamente a escola e seus correlatos (professores e 

estudantes), identificado na Figura 14 pelo triângulo azul. Para Alves 

(2012) “a descrição de sistema por seus aspectos mais relevantes, sob o 

ponto de vista de seu construtor é, de modo geral, o que interessa para 

efeitos de análise e síntese”, definindo sistema da seguinte forma: 

 
Um sistema é uma construção mental de uma 

organização contendo uma coleção de objetos 

inter-relacionados em uma dada estrutura 

perfazendo um todo (uma unidade) com alguma 

funcionalidade que o identifica como tal. (ALVES, 

2012, p. 96). 

 

Dentro do sistema delimitado, esta tese preocupa-se 

Fronteira 
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exclusivamente com os conhecimentos dos professores, por isso é de 

fundamental importância que se defina precisamente o foco de atuação, 

que é apenas o corpo docente, sendo assim a Figura 14 define a fronteira 

dentro do sistema estabelecido. 

Mas por que salientar cada um dos aspectos como ambiente, 

sistema, fronteira neste trabalho? Porque o comportamento de um sistema 

está diretamente relacionado com sua estrutura e as perturbações 

ocorridas no ambiente onde está inserido. Toda esta estrutura é justificada 

por Maturana e Varela (2003) que entendem que num sistema dinâmico, 

a estrutura está em constantes mudanças e seus domínios sofrem 

variações com isso. É o que chamam de acoplamento estrutural, que nada 

mais é que a comensurabilidade entre meio e unidade, na fronteira entre 

sistema e unidade. 

Compreendido o sistema do qual esta tese faz parte, e a fronteira 

de atuação de pesquisa, se explicita as diretrizes de ações exclusivamente 

sobre o corpo docente, pois é de fundamental importância que este esteja 

empenhado em exercer suas atividades educacionais de forma eficaz, 

independente das ferramentas materiais que vai utilizar, mas que se 

conheça e perceba que tipo de conhecimento deve trabalhar para isso. Os 

conhecimentos pedagógicos, de conteúdo e tecnológicos são as bases para 

que se possa efetivamente obter sucesso na prática de ensino desde o 

ensino fundamental, passando pelo ensino médio e repercutindo no ensino 

superior. 
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4. RESULTADOS 

 
Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa. Os 

tópicos 4.1 e 4.2 apresentarão os dados obtidos com os 2.191 professores 

do sul de Santa Catarina. Eles serão divididos pela apresentação do perfil 

docente quanto a faixa etária, gênero, titulação, regime de trabalho e 

experiência docente. Após isso, será descrito o perfil destes professores 

quanto aos conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo. No 

tópico 4.3, serão apresentados a análise dos dados referente ao estudo de 

caso que amparou os resultados percebidos. E por fim, explana-se as 

discussões, conforme Figura 15. 

 
Figura 15 - Fluxograma de apresentação dos resultados 

 

 
Fonte: Da Autora. 

 
Esta pesquisa foi elaborada com foco na observação de dois 

públicos. Um mais geral onde a pesquisa é aplicada a 2.191 professores 

do sul do estado de Santa Catarina, refletindo o universo da pesquisa. E o 

aprofundamento por intermédio de um estudo de caso, na busca por 

esclarecimentos sobre os diferentes conhecimentos dos docentes de 

Educação Básica da Escola E. E. B. Otávio Manuel Anastácio. Esta escola 
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participou efetivamente do Projeto "Estratégia metodológica para a 

integração tecnológica no ensino de Ciências na Educação Básica na rede 

pública", financiado atualmente pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundo Regional 

para a Inovação Digital na América Latina e o Caribe (LACNIC/FRIDA), 

e sob coordenação do Professor Juarez Bento da Silva (RExLab/UFSC). 

Corroborando com a escolha, segue no Anexo B, o e-mail da 

Secretária de Educação da cidade de Araranguá, Valdina Darós De Luca, 

no qual ela salienta o empenho e a dedicação do quadro de funcionários 

da Escola de Educação Básica Otávio Manuel Anastácio, e enfatiza o 

profissionalismo dos professores que se mostram sempre dispostos a 

contribuir na melhoria constante da qualidade de ensino. Acrescenta ainda 

que no IDEB de 2013, a nota alcançada pela escola foi de 6,1 no ensino 

fundamental, sendo esta uma das melhores notas da rede municipal de 

ensino desta cidade (LUCA, 2016). 

A análise dos dados obtidos com o questionário TPACK foi 

realizada seguindo as seguintes categorias: Conhecimentos Pedagógicos, 

Conhecimento do Conteúdo, Conhecimento de Tecnologia, 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, Conhecimento Tecnológico de 

Conteúdo, Conhecimento Tecnológico Pedagógico e Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico do Conteúdo.  

Como definido no tópico Objetivo geral, esta tese buscou 

descrever o perfil dos professores das Escolas de Educação Básica 

Pública no sul do estado de Santa Catarina quanto ao conhecimento 

tecnológico, pedagógico e de conteúdo. Esta pesquisa obteve respostas de 

2.191 docentes de educação básica da rede pública de ensino do sul 

catarinense, que permitiu identificar o perfil dos mesmos e também obter 

os escores médios sobre os diferentes conhecimentos no contexto 

pedagógico. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO PERFIL DOCENTE 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos a partir do 

questionário aplicado aos 2.191 professores das escolas de educação 

básica no Sul do estado de Santa Catarina.   

 
4.1.1 Distribuição dos professores segundo a idade 

 
Com base na análise do perfil docente do PNAD e Censo Escolar 

de 2009, Alves e Pinto (2011) apresentam os dados referentes a faixa 
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etária dos professores em nível nacional. Eles apontam que o maior grupo 

de professores lecionando tem entre 26 e 35 anos, representando 33,7% 

do total. Já em Santa Catarina, o MEC divulgou em 2007 que os 

professores entre 41 e 50 anos formam o maior número de professores em 

atividade no estado com 28,52%, seguidos dos professores entre 33 e 40 

anos com 27,81% e dos professores entre 25 e 31 anos com 27,34%. 

(ALVES; PINTO. 2011); (BRASIL, MEC/INEP/DEED,2007). 

Nesta tese, os dados levantados na pesquisa se assemelham aos 

dados divulgados pelo MEC em relação ao estado de Santa Catarina, pois, 

apesar de usar escalas diferenciadas, os valores podem ser verificados 

quando observados comparativamente. Enquanto em todo o estado o 

maior percentual de professores em atividades tem entre 33 e 50 anos, 

alcançando 56,33%, no sul do estado, conforme dados levantados nesta 

pesquisa, o maior número de professores estão na faixa etária entre 36 e 

50 anos, totalizando 57,38 % dos professores ativos na região. 

No Gráfico 1 pode-se observar o agrupamento dos professores de 

acordo com sua faixa etária no sul catarinense. 

 
Gráfico 1 - Docentes segundo a faixa etária (2014) 

 
Fonte: Da Autora. 

 

Os dados demonstram que 15,81% têm entre 18 e 30 anos, 11,35% 
entre 31 e 35 anos, 22,34% entre 36 e 40 anos, 16,48% entre 41 e 45 anos, 

18,56% tem entre 46 e 50 anos. Numa observação mais minuciosa é 

possível perceber que 15,81% dos docentes têm até 30 anos, que 33,78% 

têm até 40 anos, 35,04% têm até 50 anos e que 15,63% têm mais de 50 

anos de idade, demonstrando claramente que a faixa etária predominante 
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de docentes está entre os 36 e 40 anos, com pequenas alterações entre os 

pesquisados de diferentes escolas. 

A maior diferença entre a pesquisa nacional e esta do sul 

catarinense, é que na primeira o maior grupo está entre 26 e 35 anos 

enquanto que a segunda está entre 36 e 40 anos. Este resultado pode 

representar que na região sul do estado de Santa Catarina, há um maior 

número de professores mais experientes, como poderá ser verificado no 

tópico 4.1.5 que trata da experiência docente, Gráfico 2. 

 
4.1.2 Distribuição dos professores segundo o gênero 

 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE define que 

51% da população brasileira é formada por mulheres, conforme o Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). Entretanto a carreira docente eleva 

consideravelmente a participação feminina.  

Nesta tese, a distribuição docente por gênero apresenta dados 

significativos. Em 2014, esta pesquisa mostra que as professoras ainda 

representam um número maior no contexto da educação básica: 82,59%, 

ficando apenas 17.41% para o sexo masculino, conforme Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Docentes segundo o gênero 

 
Fonte Da Autora 

 

Se comparados os valores encontrados nesta pesquisa aos já 

divulgados nacionalmente, percebe-se similaridades. Por exemplo, Souza 

e Gouvea (2011) mostram que entre 1997 e 2007 houve um aumento de 3 
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pontos percentuais, de 71% para 74%, de participação feminina na 

docência. Enquanto o Censo dos Profissionais do Magistério, em 2003, 

afirma que mais de 85% dos docentes são mulheres. Numa aproximação 

ainda maior com os dados encontrados no sul de Santa Catarina, o MEC 

divulgou que em 2007 o número de mulheres na docência brasileira era 

de 81,94% e homens de 18,06%, e que em Santa Catarina, 82,50% eram 

mulheres e 17,50 eram docentes do sexo masculino (SOUZA; GOUVEA, 

2011); (BRASIL MEC/INEP, 2006); (BRASIL MEC/INEP/DEED,2007). 

Vale destacar, entretanto, que a participação das mulheres na 

docência é geralmente maior na educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental do que nas séries finais e ensino médio, conforme 

descrevem Gatti e Barreto no artigo publicado pela UNESCO em 2009 

denominado Professores do Brasil: Impasses e Desafios (GATTI; 

BARRETO, 2009). Em 2011, Alves e Pinto, no seu artigo denominado 

Remuneração e Características do Trabalho Docente no Brasil, reafirmam 

isso divulgando os seguintes dados: 81,6% formam o corpo docente 

feminino brasileiro, e deste número 96,8% estão na educação infantil 

(ALVES; PINTO, 2011). 

 
4.1.3  Distribuição segundo a titulação 

 

De acordo com Alves e Pinto (2011), o percentual nacional de 

professores da educação básica que concluíram o ensino superior é de 

67,6% enquanto 31,6% cursaram apenas o ensino médio. Entre aqueles 

que possuem ensino superior, 43% são apenas graduados, 23,3% 

especialistas e 1,3% possuem pós-graduação strictu sensu, ou seja, 

mestrado ou doutorado. Vale destacar aqui, que a mesma pesquisa aponta 

que 16,6% dos professores das séries finais do ensino fundamental e 8,7% 

daqueles que atuam no ensino médio não possuem a formação mínima 

exigida pela legislação (art. n. 62 da Lei 9.394/1996 de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional) (SOUZA; GOUVEA, 2011); (BRASIL 

MEC/INEP, 2006). 

Os dados obtidos durante a pesquisa desta tese, no sul do estado de 

Santa Catarina, confirmam a tendência nacional. Apesar do número 

expressivo de docentes com especialização, 77,52%, apenas 1,68% 

possuem mestrado, e nenhum dos participantes da pesquisa com 

doutorado, conforme Gráfico 3. Esta disparidade entre os valores 

encontrados entre pós-graduação Strictu e Lato Sensu pode ser atribuída 

a falta de benefícios e oportunidades oferecidas aos docentes.  
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Gráfico 3 - Docentes segundo a titulação (2014) 

 
Fonte: Da Autora 
 

Segundo os próprios professores das escolas catarinenses, o 

incentivo à capacitação na rede pública de ensino desmotiva a busca por 

ingresso em programas de pós-graduação “stricto sensu” por se tornar 

financeiramente dispendioso quanto a sua realização e extremamente 

irrelevante o adicional salarial para quem o conclui.   

Vale ressaltar ainda o percentual de professores que possuem 

apenas o ensino médio, 2,05%. Dado este que levanta o questionamento 

sobre a acomodação docente frente a conformidade mínima da legislação 

educacional brasileira (art. n. 62 da Lei 9.394/1996 de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional). 

 
4.1.4  Distribuição segundo o regime de trabalho 

 
Quanto ao regime de trabalho dos professores em âmbito nacional, 

de acordo com o PNAD de 2009, 53,8% dos docentes na educação básica 

brasileira são estatutários, 23,2% possui carteira assinada e 23% deles não 

possui vínculos formais de trabalho. Nesta última categoria incluem-se os 

contratos precários e vínculos temporários de trabalho. (ALVES; PINTO, 
2011). 

Já nesta pesquisa de tese os números são bem diferentes, como 

mostra a distribuição dos professores de acordo com o tipo de vínculo 

empregatício no Gráfico 4. No sul do estado catarinense, 72,29% dos 

professores responderam que são efetivos (concursados) e 27,71% 
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possuem contratos de professores temporários ou eventuais. 

 
Gráfico 4 - Docentes segundo vínculo empregatício 

 
Fonte: Da Autora. 

 
Entretanto, após contato virtual com a Secretaria de Educação do 

Estado de Santa Catarina, foram obtidos via e-mail, enviado pelo Sr. 

Paulo Andrade da Coordenaria da SED, valores bem diferenciados. Os 

dados obtidos junto a SED é que em 2014 haviam no estado 34.920 

professores em atividade, sendo 16.911 (48,43%) professores efetivos e 

18.009 (51,57%) ACT’s (ANDRADE, 2014). 

Diante de tais informações, algumas observações parecem ser bem 

pertinentes neste momento. Os docentes efetivos recebem em média 

salários mais altos que aqueles sem a estabilidade estatutária. De acordo 

com Alves e Pinto (2011), os professores contratados por meio 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) apresentam, em média, 

salários menores que os efetivos, e os docentes temporários menos ainda. 

Ao que parece, a administração pública tem procurado manter 

baixo o percentual de docentes efetivos na rede pública de ensino a fim 

de evitar custos mais altos. Entretanto são a estes que se destinam as 

políticas de salários, planos de carreiras e estabilidade em detrimento às 

atividades exercidas pelos ACT’s. 

Esta disparidade se acentua se for considerado que aos ACT’s são 
destinados a impossibilidade de uma carreira no serviço público ou 

ascensão profissional, pois geralmente são contratados por um período 

anual. Além disso, este tipo de regime de trabalho não permite maior 

envolvimento dos ACT’s nas escolas que atuam visto que esses contratos 
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destinam a cada ano estes profissionais para escolas diferentes (SOUZA, 

2013); (BOCK, 1999). 

 
4.1.5  Distribuição segundo experiência docente 

 
A educação básica brasileira destaca-se no quesito experiência 

profissional. O número de anos que um professor permanece em atuação 

é significativo. Souza e Gouveia (2011, p. 5) fazem um comparativo entre 

os dados referentes aos anos e 1997 e 2007 para averiguar o 

envelhecimento da população docente. De acordo com os dados 

publicados, em 1997 haviam 14,6% de professores com mais de 21 anos 

de trabalho enquanto que em 2007, este mesmo grupo representava ¼ do 

total da população. De outro lado, em 1997, 27,6% dos docentes tinham 

menos de 5 anos de experiência docente, e em 2007, cai para 17,1%. 

O Censo dos Profissionais do Magistério em 2003 já apontava que 

quase 70% dos docentes têm mais de 10 anos de trabalho. E na pesquisa 

descrita nesta tese, os números da experiência docente não destoam da 

realidade nacional (BRASIL MEC/INEP, 2006).  

 
Gráfico 5 - Distribuição de docentes de acordo com a experiência 

 
Fonte: Da Autora. 

 
O Gráfico 5, demonstra que 33,24% dos professores têm até 10 

anos de experiência, mas 66,77% deles têm mais de 10 anos de 

experiência, confirmando a similaridade dos dados nacionais e regionais. 

 
4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS 

TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS E DE CONTEÚDO 
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Os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo 

descrevem como o conhecimento profissional relacionado com a 

tecnologia é instanciado e implementado na prática. Através de uma 

descrição detalhada dos tipos de conhecimentos que os professores 

precisam trabalhar ou desenvolver (na forma de conteúdo, pedagogia, 

tecnologia, contextos e suas interações), os educadores estão em melhor 

posição para compreender a variação nos níveis de ocorrência da 

integração de tecnologia (KOEHLER, MISHRA, 2009). Ansyari (2015), por 

exemplo, também descreve o uso do modelo conceitual TPACK, 

afirmando inclusive que os professores envolvidos naquela pesquisa 

tiveram experiências positivas e que os conhecimentos também foram 

reforçados após as atividades de desenvolvimento profissional.  

A aplicação do questionário ocorreu de duas formas distintas. A 

primeira foi durante as capacitações promovidas pelo REXLAB aos 

professores de educação básica das escolas envolvidas em seu Projeto 

"Estratégia metodológica para a integração tecnologia no ensino de 

Ciências na Educação Básica na rede pública", entre os anos de 2014 e 

2015. A segunda forma, que ocorreu no mesmo período, foi por meio do 

envio dos questionários às secretarias de educação de cidades do sul do 

estado de Santa Catarina que solicitava aos professores que respondessem 

os mesmos. Conforme os questionários eram entregues, as secretarias de 

educação devolviam para avaliação desta pesquisadora. 

Com base nos preceitos de Triviños (2015), optou-se por preparar 

um questionário que pudesse descrever os traços gerais de um grupo de 

docentes quanto as suas atividades. Diante de tal desafio, Vieira (2009) 

orienta que a melhor forma para se obter esses dados gerais é aumentando 

a flexibilidade do questionário a fim de promover uma reflexão adequada 

sobre cada questão. E assim foi elaborado um questionário em escala de 

Likert com o objetivo e obter graus de concordância sobre cada 

afirmação. A Escala Likert é considerada como uma das escalas mais 

flexíveis e populares para a medição de atitudes e consiste em um 

conjunto de afirmações, juízos e perguntas frente às quais as pessoas 

expressam sua reação. Esta estrutura de utilização de questionário em 

escala de Likert de 5 pontos também foi descrita por Liu e Kleinsasser 

(2015) em suas pesquisas. 

O questionário elaborado compreende 36 questões construídas 
seguindo o modelo de uma escala tipo Likert de 5 pontos. Nas questões 

que seguem os itens das respostas foram avaliados com pesos de 1 a 5. Os 

entrevistados expressaram seu nível de aceitação ou de rejeição a partir 

de uma escala que contou com cinco valores numéricos com pontuações 

assim definidas: 
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 Concorda fortemente: 5 

 Concorda: 4 

 Nem concorda nem discorda (indiferente): 3 

 Discorda: 2 

 Discorda fortemente: 1 

As respostas para as 36 questões do questionário foram 

categorizadas conforme descrito no Apêndice F, nas seguintes subescalas: 

Conhecimentos Pedagógicos (PK), Conhecimento do Conteúdo (CK), 

Conhecimento de Tecnologia (TK), Conhecimento Pedagógico de 

Conteúdo (PCK), Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK), 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico (TPK) e Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (TPACK). 

Os dados obtidos no questionário foram agrupados conforme as 

sete categorias definidas, e de acordo com a Escala de Likert o escore 

apurado foi de 3,39 (Desvio Padrão (DP) = 0,13), em um intervalo de 1 a 

5. A maior média de pontuação está no conhecimento pedagógico (Média 

(M) = 3,85, DP = 0,14), enquanto a menor média de pontuação de 

subescala está no conhecimento tecnológico de conteúdo (M = 2,31, DP 

= 0,72), conforme Tabela 10. 
 

Tabela 10 - Escores 

 
Fonte: Da autora 

 
De acordo com a Tabela 10, percebe-se uma tendência à 

neutralidade nos conhecimentos que envolvem o saber tecnológico, como 

no conhecimento tecnológico, conhecimento tecnológico de conteúdo e 

no conhecimento tecnológico pedagógico. Por outro lado, os professores 

demonstraram maior segurança em relação ao conhecimento de conteúdo 
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TPACK
Escala 

Inteira
0,00 0,13 4,0%

TK Freq 0,39 13,2%

CK 0,00 0,03 7,0%

PK 0,00 0,14 3,7%
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e no conhecimento pedagógico, apesar da neutralidade no conhecimento 

pedagógico de conteúdo. 

Vale ressaltar os números de questões para cada categoria. 

Enquanto o conhecimento tecnológico, conhecimento de conteúdo, 

conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico pedagógico 

contam com 7 questões, o conhecimento pedagógico de conteúdo e o 

conhecimento tecnológico de conteúdo contam com 2 questões apenas. 

Estes dados explicam o desvio padrão diferenciado no conhecimento 

pedagógico de conteúdo e no conhecimento tecnológico de conteúdo. O 

desvio padrão mede a dispersão dos valores individuais em torno da 

média, levando as categorias com maior número de questões no 

questionário a um desvio padrão mais próxima do zero, indicando menor 

variação das médias (GUEDES; MARTINS, 2005). 

 
Gráfico 6 - Média por tipo de conhecimento 

 
Fonte: Da autora  

 
O Gráfico 6 - Média por tipo de conhecimento, representa a atitude 

dos docentes quanto à integração das tecnologias em seu processo de 

ensino. O conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, por 

exemplo, teve um escore médio de 3,39 em uma escala de 1 a 5, o que 

representa uma postura indiferente, mas tendendo ao positivo, de forma 

muito sutil, em relação a estes conhecimentos inter-relacionados. 

O conhecimento pedagógico de conteúdo, por sua vez, alcançou 

um escore de 3,21 demonstrando também certa indiferença no quesito que 

procura mensurar a forma pedagógica de ensinar determinado conteúdo. 

O conhecimento tecnológico de conteúdo, com um escore de 2,31, mostra 

que os docentes reconhecem a necessidade de conhecer mais sobre os 
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recursos tecnológicos que podem ser utilizados em suas aulas. E o 

conhecimento tecnológico pedagógico, com um escore de 3,29, também 

demonstra a indiferença docente quanto ao modo de usar os recursos 

tecnológicos nos processos de ensino. 

Comparativamente, os resultados aqui apresentados também foram 

encontrados nas pesquisas de Alqallaf (2016), na University of Northern 

Colorado, com professores de matemática em escolas públicas de 

educação básica no Kuwait. Naquela pesquisa, os professores de 

matemática também apresentaram o resultado com o menor índice nos 

conhecimentos tecnológicos, conhecimentos tecnológicos de conteúdo e 

conhecimento tecnológico pedagógico.  

Quanto aos conhecimentos de conteúdo, conhecimentos 

pedagógicos e conhecimentos pedagógicos de conteúdo, os resultados 

encontrados também são similares com a pesquisa do Kuwait. Schulze 

(2014), em sua tese de doutorado denominada Relationships between 

Teacher Characteristics and Educational Technology, na Walden 

University, também demonstra similaridades nos resultados apresentados 

em sua pesquisa quanto ao uso de recursos tecnológicos por professores 

dos Estados Unidos. 

Buscando visualizar a auto avaliação do conhecimento, por parte 

dos docentes em um determinado domínio as questões foram agrupadas 

em sete categorias visando apresentar o seu nível de confiança para um 

único item ou vários itens. A seguir são apresentados os escores por 

domínio. 

 
4.2.1 Conhecimento da tecnologia 

 
O Conhecimento Tecnológico é o conhecimento sobre as 

tecnologias e também sobre seu uso (KOEHLER; MISHRA, 2008). Para 

sua avaliação foram inseridas sete questões no questionário apresentado 

aos docentes conforme Tabela 11 - Domínio de conhecimento da 

tecnologia. 
 

Tabela 11 - Domínio de conhecimento da tecnologia. 
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TK (Conhecimento 

Tecnológico) 

149 6,8% 718 32,8% 519 23,7% 657 30,0% 148 6,8% 2191 

1. Eu sei como 

resolver meus 

próprios problemas 

técnicos. 

41 13,1% 138 44,1% 61 19,5% 59 18,8% 14 4,5% 313 

22. Eu posso 

aprender a 

tecnologia com 

facilidade. 

4 1,3% 41 13,1% 69 22,0% 163 52,1% 36 11,5% 313 

2. Mantenho-me 

atualizado em 

relação às novas 

tecnologias. 

7 2,2% 73 23,3% 82 26,2% 126 40,3% 25 8,0% 313 

23. Eu 

frequentemente 

“brinco” com as 

tecnologias. 

11 3,5% 88 28,1% 79 25,2% 111 35,5% 24 7,7% 313 

3. Conheço uma 

grande quantidade 

de diferentes 

tecnologias. 

26 8,3% 104 33,2% 76 24,3% 91 29,1% 16 5,1% 313 

24. Eu tenho as 

habilidades técnicas 

que preciso para 

usar as novas 

tecnologias. 

21 6,7% 127 40,6% 92 29,4% 53 16,9% 20 6,4% 313 

4. Tenho tido 

oportunidades 

suficientes para 

trabalhar com 

diferentes 

tecnologias. 

39 12,5% 147 47,0% 60 19,2% 54 17,3% 13 4,2% 313 

Fonte: Da autora  
 

Os professores auto avaliaram sua confiança em cada um dos sete 

itens neste domínio, e 36,8% tiveram uma atitude positiva. A confiança 

percebida em relação aos itens de pesquisa, “Eu posso aprender a 

tecnologia com facilidade” (nº 22) que recebeu o maior nível de 

concordância, com 63,6%, e os itens “Mantenho-me atualizado em 

relação às novas tecnologias” (nº 2), com 48,3%, e “Eu frequentemente 

brinco com as tecnologias” (nº 23), com 43,2%, apresenta um panorama 

animador quanto ao possível uso de recursos tecnológicos nas aulas 
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tradicionais, pois quem aprende com facilidade, se mantem atualizado e 

costuma brincar com estes recursos, aparentemente apresenta 

características apropriadas para integrar novas tecnologias em suas aulas. 

Entretanto, este panorama se desmorona ao avaliar os outros itens 

que correspondem aos conhecimentos tecnológicos. Os itens de pesquisa 

“Eu sei como resolver meus próprios problemas técnicos” (nº 1), com 

57,2% de rejeição, “Conheço uma grande quantidade de diferentes 

tecnologias” (nº 3), com 41,5%, e “Tenho tido oportunidades suficientes 

para trabalhar com diferentes tecnologias” (nº 4) com 59,5% de 

discordância apontam para o lado oposto dos itens com maior 

concordância. 

Estes resultados representam claramente a inconsistência do TK 

nos professores pesquisados, pois evidencia-se aí uma constante confusão 

sobre o conhecer recursos tecnológicos e usá-los para fins de recreação, e 

aplica-los com o objetivo de ensinar com eles. Ouvir falar de novas 

tecnologias ou brincar em casa com elas, não habilita nenhum docente a 

saber usá-las com eficiência em sua prática profissional (LANDRY, 

2010); (STOILESCU, 2011). 

Outro aspecto importante é quanto a insegurança dos docentes 

frente aos alunos que, sendo nativos digitais, costumam apresentar maior 

desenvoltura frente as tecnologias, principalmente quanto as habilidades 

técnicas para resolver problemas, que seus professores, o que para muitos 

docentes pode passar a impressão de incapacidade ou fraqueza em sua 

prática docente, desmotivando-os a inovar suas aulas com esses recursos. 

A fim de responder a questão de pesquisa desta tese (página 29), 

outras perguntas mais específicas se tornaram latente durante o processo 

de pesquisa, tais como: 

a) Como os professores das disciplinas na educação básica 

descrevem suas formas de integrar as TIC aos processos 

de ensino e de aprendizagem? 

b) Que dificuldades têm estes professores quando tratam de 

integrar a tecnologia nas suas aulas? 

Uma análise qualitativa das respostas das entrevistas e das 

informações obtidas apresentadas a seguir podem auxiliar na tentativa de 

responder a principal questão descrita acima. Para tanto, vale iniciar 

observando o Conhecimento Tecnológico. Ele obteve escore 2,97 a partir 
da análise de 7 itens. Vale ressaltar o item nº 4 “Tenho tido oportunidades 

suficientes para trabalhar com diferentes tecnologias”, que representa a 

insatisfação dos professores quanto às oportunidades dispensadas a eles 

para que possa se dedicar a elaboração de aulas usando tecnologias. O 

número elevado de horas dedicadas às aulas, a baixa remuneração e a 
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pouca oferta de treinamento e capacitação por parte dos órgãos públicos, 

explicam em parte esse resultado negativo. 

A outra pergunta específica: “Que dificuldades têm estes 

professores quando tratam de integrar a tecnologia nas suas aulas? ” 

podem ser respondidas a partir de outros itens do domínio TK, como a 

questão 1: “Eu sei como resolver meus problemas técnicos", apresenta um 

escore 2,58 que mesmo aproximando da neutralidade ainda traz traços de 

negação quanto a esse quesito. A questão 24: “Eu tenho as habilidades 

técnicas que preciso para usar as novas tecnologias”, apresentou um 

escore 2,76, mostrando que os professores reconhecem a inabilidade com 

os recursos tecnológicos. E a questão 4: Tenho tido oportunidades 

suficientes para trabalhar com diferentes tecnologias, também vai 

responder a essa segunda pergunta específica, apresentando aqui a 

insatisfação dos professores quanto às oportunidades e recursos 

oferecidos a eles. 

 

4.2.2 Conhecimento do conteúdo ou disciplinar  

 
O Conhecimento do conteúdo ou disciplinar, é o conhecimento do 

conteúdo a ser ensinado nas diversas áreas (KOEHLER; MISHRA, 

2008). Para Villani e Pacca (1997), a competência disciplinar dá o 

respaldo necessário para atividades primordiais na educação. Entre elas: 

(a) Distinguir as características do saber científico e do senso comum; (b) 

Produzir e/ou selecionar um conjunto de problemas, experimentos, 

textos e material pedagógico e (c) Elaborar analogias, exemplos e 

imagens que facilitem a apropriação do conhecimento científico por parte 

dos estudantes. 

Ratificando os conceitos apresentado por Villani e Pacca (1997), 

para avaliação do conhecimento de conteúdo foram inseridas sete 

questões no questionário apresentado aos docentes conforme apresentado 

na Tabela 12. 

 
 
Tabela 12 - Conhecimento de Conteúdo. 

Questionário 

TPACK 

Discorda 

Fortemente 
Discorda 

Nem 

concorda ou 

discorda 

Concorda 
Concorda 

Fortemente 

Total  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
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CK 

(Conhecimento 

de Conteúdo 

ou disciplinar) 

8 0,4% 120 5,5% 421 19,2% 1327 60,6% 315 14,4% 2191 

5. Eu tenho 

conhecimento 

suficiente 

sobre a(s) 

disciplina(s) 

que ministro. 

0 0,0% 36 11,5% 60 19,2% 144 46,0% 73 23,3% 313 

25. Eu posso 

usar uma 

maneira lógica 

de 

pensamento. 

0 0,0% 25 8,0% 45 14,4% 199 63,6% 44 14,1% 313 

6. Eu posso 

usar uma 

forma literária 

de pensar. 

2 0,6% 7 2,2% 69 22,0% 198 63,3% 37 11,8% 313 

26. Eu posso 

usar uma 

forma 

científica de 

pensar. 

0 0,0% 10 3,2% 72 23,0% 188 60,1% 43 13,7% 313 

7. Eu posso 

usar uma 

forma histórica 

de pensar. 

5 1,6% 11 3,5% 74 23,6% 179 57,2% 44 14,1% 313 

27. Tenho 

várias formas e 

estratégias para 

desenvolver 

minha 

compreensão a 

respeito da(s) 

disciplina(s). 

0 0,0% 12 3,8% 57 18,2% 216 69,0% 28 8,9% 313 

8. Conheço 

vários 

exemplos de 

como a(s) 

disciplina(s) 

que ministro 

aplica-se no 

mundo real. 

1 0,3% 19 6,1% 44 14,1% 203 64,9% 46 14,7% 313 

Fonte: Da autora 

 

Uma das características de um bom profissional é o domínio de 

determinados conhecimentos, ou seja, o conhecimento está relacionado 

ao domínio cognitivo do professor (SOUZA; GOUVEIA, 2011). Este 

aspecto fica evidente nos resultados obtidos na classificação das respostas 

quanto ao conhecimento de conteúdo. Os professores auto avaliaram sua 

confiança em cada um dos sete itens neste domínio, e 75% tiveram uma 

atitude positiva, demonstrando muita confiança em relação ao seu 

domínio sobre o conhecimento do conteúdo da disciplina que leciona. 
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É importante destacar, entretanto, o valor observado no item “Eu 

tenho conhecimento suficiente sobre a(s) disciplina(s) que ministro”, (nº 

5) que apresentou o maior índice de discordância. Apesar de ser um índice 

baixo, 11,5%, este aspecto requer uma observação minuciosa sobre o 

respectivo resultado. Um dos possíveis motivos para este índice pode 

representar, por exemplo, os desvios de atuação impostas aos professores, 

que acabam assumindo áreas diferentes da sua formação, que descarta a 

principal característica de um bom professor, que é o domínio do 

conteúdo (SOUZA; GOUVEIA, 2011). 

 
4.2.3  Conhecimento pedagógico  

 
O Conhecimento Pedagógico é o conhecimento sobre os métodos 

de ensino e aprendizagem, tais como o conhecimento do planejamento 

das aulas e o conhecimento das teorias de aprendizagem (LANDRY, 

2010); (KOEHLER; MISHRA, 2008). Alqallaf (2016) descreve o 

conhecimento pedagógico (PK) dos professores Kuaitianos, indicando 

que também elaborou questões de forma que os mesmos pudessem 

responder refletindo sobre sua percepção e sobre sua familiaridade com a 

integração de práticas pedagógicas efetivas e múltiplas, incluindo 

métodos pedagógicos e processos que formalizam seu ensino. 

Da mesma forma, foram inseridas sete questões no questionário 

apresentado aos docentes conforme apresentado na Tabela 13. 
 

Tabela 13 - Conhecimento Pedagógico. 

Questionário TPACK 

Discorda 

Fortemente 
Discorda 

Nem concorda 

ou discorda 
Concorda 

Concorda 

Fortemente 
Total  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

PK (Conhecimento 

Pedagógico) 
12 0,5% 114 5,2% 359 16,4% 1413 64,5% 293 13,4% 2191 

9. Eu sei como avaliar 

o desempenho do 

aluno em sala de aula. 

0 0,0% 15 4,8% 40 12,8% 212 67,7% 46 14,7% 313 

28. Eu posso adaptar 

o meu ensino baseado 

no que os alunos 

compreendem 

atualmente ou não 

entendem. 

0 0,0% 15 4,8% 41 13,1% 228 72,8% 29 9,3% 313 

10. Eu posso adaptar 

o meu estilo de ensino 

para diferentes 

alunos. 

2 0,6% 19 6,1% 58 18,5% 188 60,1% 46 14,7% 313 
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29. Eu posso avaliar o 

aprendizado do aluno 

de diversas maneiras. 

2 0,6% 7 2,2% 23 7,3% 207 66,1% 74 23,6% 313 

11. Posso usar uma 

ampla gama de 

abordagens de ensino 

em sala de aula 

(aprendizagem 

colaborativa, 

instrução direta, a 

aprendizagem 

inquérito, problema 

/projeto de 

aprendizagem 

baseado etc.) 

3 1,0% 26 8,3% 54 17,3% 192 61,3% 38 12,1% 313 

30. Eu estou 

familiarizado com o 

entendimento e 

equívocos dos alunos. 

3 1,0% 21 6,7% 86 27,5% 178 56,9% 25 8,0% 313 

12. Eu sei como 

organizar e manter a 

gestão da sala de aula. 

2 0,6% 11 3,5% 57 18,2% 208 66,5% 35 11,2% 313 

Fonte: Da autora 

 

Os professores auto avaliaram sua confiança em cada um dos sete 

itens neste domínio. 77,9% tiveram uma atitude positiva e demonstraram 

muita confiança em relação ao seu domínio sobre o Conhecimento 

Pedagógico, ou seja, sua habilidade sobre como ensinar. Este resultado 

pode ser atribuído em parte à formação dos professores, pois em todas as 

licenciaturas, o processo pedagógico tem efetiva relevância.  

Assim como as questões elaboradas por Alqallaf (2016), tais como: 

(a) "Eu sei como adaptar lições para melhorar a aprendizagem dos alunos" 

e (b) "Eu sei como implementar uma ampla gama de abordagens 

instrucionais", nesta pesquisa as questões focaram-se nas diversas 

práticas pedagógicas. Destacam-se pela similaridade os itens “Eu posso 

adaptar o meu ensino baseado no que os alunos compreendem atualmente 

ou não entendem” (nº 28) e “Posso usar uma ampla gama de abordagens 

de ensino em sala de aula” (nº 11), com 82,1% e 73,4% de concordância, 

respectivamente. De todas as questões, destacou-se o item “Eu posso 

avaliar o aprendizado do aluno de diversas maneiras” (nº 29) que 

apresentou o maior nível de concordância dos itens listados, com 89,7%. 
 

4.2.4 Conhecimento pedagógico de conteúdo  

 
O Conhecimento Pedagógico de Conteúdo é o conhecimento 
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particular da pedagogia (métodos ou práticas de ensino e aprendizagem) 

para ser usado em relação a determinado conhecimento do conteúdo, ou 

seja, é o conhecimento dos educadores sobre a instrução efetiva. 

Shulman (1986) afirmou que o ensino efetivo se estende além de 

dominar os métodos pedagógicos gerais e adquirir conhecimento sobre o 

conteúdo, mas é o conhecimento de conteúdo que lida com o processo de 

ensino, incluindo "os modos de representar e formular o assunto que o 

tornam compreensível aos outros" (p.9). Dessa forma, foram inseridas 

duas questões no questionário apresentado aos docentes conforme 

apresentado na Tabela 14.  
 

Tabela 14 - Conhecimento pedagógico de conteúdo. 

Questionário TPACK 

Discorda 

Fortemente 
Discorda 

Nem concorda 

ou discorda 
Concorda 

Concorda 

Fortemente 
Total  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

PCK (Conhecimento 

Pedagógico de 

Conteúdo) 

48 7,7% 137 21,9% 127 20,3% 265 42,3% 49 7,8% 626 

13. Eu sei como 

selecionar métodos de 

ensino eficazes para 

orientar aluno a 

pensar e aprender a(s) 

disciplina(s). 

2 0,6% 19 6,1% 56 17,9% 203 64,9% 33 10,5% 313 

31. Eu sei que os 

diferentes conceitos 

da(s) disciplina(s) que 

ministro não requerem 

diferentes abordagens 

de ensino. 

46 14,7% 118 37,7% 71 22,7% 62 19,8% 16 5,1% 313 

Fonte: Da autora  
 

Os professores auto avaliaram sua confiança em cada um dos itens 

neste domínio e os professores tiveram uma atitude positiva e 

demonstraram confiança em relação ao seu domínio sobre o 

Conhecimento Pedagógico de Conteúdo. A confiança percebida em 

relação aos itens de pesquisa, “Eu sei como selecionar métodos de ensino 

eficazes para orientar aluno a pensar e aprender a(s) disciplina(s)” (nº 13) 

recebeu o maior nível de concordância com 75,4%. 

Já o item de pesquisa “Eu sei que os diferentes conceitos da(s) 
disciplina(s) que ministro não requerem diferentes abordagens de 

ensino.”, (nº 31) apresentou o menor nível de concordância com 24,9% e 

de rejeição de 52,4%. Este resultado demonstra a consciência docente 

sobre a necessidade de diversificação sobre as abordagens de ensino em 
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cada disciplina. Entretanto, deve-se levar em consideração que a referida 

questão pode ter provocado dubiedade na interpretação.  

 

4.2.5  Conhecimento tecnológico de conteúdo  

 
O Conhecimento Tecnológico de Conteúdo, segundo Koehler e 

Mishra (2008) e (2009) é o conhecimento sobre a relação entre conteúdo 

e tecnologia e como as tecnologias podem habilitar ou restringir novas 

representações disciplinares. Ele se refere a saber selecionar os recursos 

tecnológicos mais adequados para comunicar um determinado conteúdo 

curricular (KOEHLER; MISHRA, 2008); (MISHRA; KOEHLER, 2009). 

Diante de tal conceito, pode-se afirmar que o conhecimento 

tecnológico de conteúdo se refere ao conhecimento sobre tecnologia e o 

conteúdo disciplinar e a influência mútua que se limitam ou potencializam 

um ao outro. E com foco em avaliar o entendimento e o uso, no cotidiano 

escolar, da inter-relação da tecnologia e a disciplina se elaborou duas 

questões, tais como na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Conhecimento Tecnológico de Conteúdo. 

Questionário 

TPACK 

Discorda 

Fortemente 
Discorda 

Nem concorda 

ou discorda 
Concorda 

Concorda 

Fortemente 
Total  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

TCK 

(Conhecimento 

Tecnológico de 

Conteúdo) 

212 33,9% 173 27,6% 101 16,1% 117 18,7% 23 3,7% 626 

14. Eu sei sobre 

as tecnologias 

que podem ser 

usadas para 

compreender e 

auxiliar na(s) 

disciplina(s) que 

ministro. 

38 12,1% 92 29,4% 90 28,8% 76 24,3% 17 5,4% 313 

37. Em relação a 

afirmação: "Eu 

sei de que forma 

ou para quais 

atividades posso 

usar computador 

ou Internet na 

escola". Você? 

174 55,6% 81 25,9% 11 3,5% 41 13,1% 6 1,9% 313 

Fonte: Da autora  
 

O resultado geral, neste quesito, obtido após a aplicação do 

questionário foi de 61,5% de discordância às afirmações. O item "Eu sei 

de que forma ou para quais atividades posso usar computador ou Internet 
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na escola" (nº 37), destaca-se pelos 81,5% de negação, demonstrando toda 

a insegurança docente frente ao recurso mais comum que é o uso da 

internet como auxiliadora de ensino de conteúdos determinados. 

Reafirmando esta postura do professor, o item “Eu sei sobre as 

tecnologias que podem ser usadas para compreender e auxiliar na(s) 

disciplina(s) que ministro (nº 14), reitera a percepção de que os 

professores de educação básica carecem de maior preparo quanto ao uso 

de recursos tecnológicos na sua prática docente. 

Vale aqui destacar que o que faz conceitos difíceis ou fáceis de 

aprender está diretamente relacionado com a associação cognitiva que os 

alunos fazem do que aprendem com seu dia a dia. E como nativos digitais, 

eles desafiam seus professores a desenvolverem seu conhecimento 

tecnológico de conteúdo para que o aprendizado aconteça com métodos e 

técnicas mais próximas da realidade atual. 

 
4.2.6  Conhecimento tecnológico pedagógico  

 
O conhecimento tecnológico pedagógico, de acordo com Koehler 

e Mishra (2008) e (2009), consiste em saber como utilizar as TIC em um 

tema educativo específico, ou seja, a tecnologia e a pedagogia são 

potencializadas e se limitam mutuamente no ato de ensinar (KOEHLER; 

MISHRA, 2008); (MISHRA; KOEHLER, 2009). 

É o conhecimento das tecnologias e das suas capacidades ou 

potencialidades no ensino e aprendizagem e como o ensino pode mudar 

como resultado da sua aplicação, ou seja, saber usar esses recursos no 

processo de ensino e aprendizagem.  Para avaliação do conhecimento 

tecnológico pedagógico foram inseridas sete questões no questionário 

apresentado aos docentes conforme Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Conhecimento Tecnológico Pedagógico. 

Questionário 

TPACK 

Discorda 

Fortemente 
Discorda 

Nem concorda 

ou discorda 
Concorda 

Concorda 

Fortemente Total  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

TPK (Conhecimento 

Tecnológico 

Pedagógico) 

107 4,9% 462 21,1% 523 23,9% 881 40,2% 218 9,9% 2191 

15. Eu posso 

escolher as 

tecnologias que 

podem melhorar as 

abordagens de 

ensino para uma 

lição. 

11 3,5% 64 20,4% 84 26,8% 129 41,2% 25 8,0% 313 
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32. Eu posso 

escolher as 

tecnologias que 

podem melhorar a 

aprendizagem dos 

alunos para uma 

aula. 

9 2,9% 60 19,2% 61 19,5% 146 46,6% 37 11,8% 313 

16. Eu penso 

criticamente sobre 

como usar as novas 

tecnologias em 

minha sala de aula. 

7 2,2% 47 15,0% 65 20,8% 162 51,8% 32 10,2% 313 

33. Posso adaptar o 

uso das tecnologias 

que estou 

aprendendo sobre as 

diferentes atividades 

de ensino. 

16 5,1% 35 11,2% 59 18,8% 156 49,8% 47 15,0% 313 

17. Eu tenho as 

habilidades técnicas 

que preciso para 

usar a tecnologia de 

forma adequada no 

ensino. 

25 8,0% 118 37,7% 80 25,6% 67 21,4% 23 7,3% 313 

34. Eu tenho as 

habilidades de 

gestão de sala de 

aula que preciso 

para usar a 

tecnologia de forma 

adequada no ensino. 

12 3,8% 65 20,8% 101 32,3% 112 35,8% 23 7,3% 313 

18. Meu programa 

de formação de 

professores me fez 

pensar mais 

profundamente 

sobre como a 

tecnologia poderia 

influenciar as 

abordagens de 

ensino que eu uso na 

minha sala de aula 

27 8,6% 73 23,3% 73 23,3% 109 34,8% 31 9,9% 313 

Fonte: Da autora  

No resultado geral obtido, os professores auto avaliaram sua 

confiança em cada um dos itens deste domínio e 50,1% apresentaram uma 

atitude positiva. Dos 7 itens criados, 6 resultaram numa postura bastante 

positiva dos professores. O item “Posso adaptar o uso das tecnologias que 

estou aprendendo sobre as diferentes atividades de ensino.” (nº 33) 
apresentou o maior índice de concordância, com 64,8%, o que demonstra 

que as habilidades pedagógicas dos professores são de fato bem 

estabelecidas em suas práticas docentes. 

Por outro lado, o item “Eu tenho as habilidades técnicas que 

preciso para usar a tecnologia de forma adequada no ensino.” (nº 17), 
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apresentou um índice de discordância de 45,7%. Este índice obtido vem 

de encontro a todas as outras questões referente aos conhecimentos 

tecnológicos pedagógicos, pois quando se utilizou o termo “habilidades 

técnicas” na afirmação a ser respondida, se observa considerável 

insegurança dos professores frente às tecnologias. 

Esta auto avaliação sobre as habilidades técnicas dos professores 

levanta a questão sobre o quanto a formação docente é responsável por 

isso. Será a formação docente deficiente neste quesito? Para tentar 

esclarecer minimamente esta questão, foi inserido o item “Meu programa 

de formação de professores me fez pensar mais profundamente sobre 

como a tecnologia poderia influenciar as abordagens de ensino que eu uso 

na minha sala de aula” (nº 18), e o resultado é de 43,1% de concordância, 

ou seja, os próprios professores afirmam que durante sua formação foi 

sim tratado sobre abordagens tecnológicas no ensino. 

Ainda sobre este mesmo questionamento, vale ressaltar a 

neutralidade dos 25,6% dos professores que responderam “Nem concorda 

ou discorda”, o que poderia ainda levar a outro questionamento:  Durante 

a sua formação docente, os professores consideram a relevância do uso 

de recursos tecnológicos na sua futura prática profissional? Uma possível 

hipótese pode ser que durante a formação pedagógica, os professores 

estejam mais focados no conhecimento disciplinar do que nos recursos 

que o poderão auxilia-los na prática docente mais tarde. 

 
4.2.7 Conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo 

 
O conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, para 

Koehler e Mishra em 2006 e em 2008, é o conhecimento que emerge a 

partir de um bom ensino com a tecnologia que envolve a compreensão de 

três fontes de conhecimento: a pedagogia, o conteúdo e o conhecimento 

de tecnologia (KOEHLER; MISHRA, 2008); (MISHRA; KOEHLER, 

2009). Reiterando isso, Sampaio e Coutinho (2013) afirmam que o 

conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo deve representar a 

compreensão dos professores sobre a forma complexa de intersecção dos 

três domínios e o contexto onde atuam e são formados influenciam um ao 

outro. 

A fim de estimular os professores à uma auto avaliação sobre os 

aspectos referente ao uso da tecnologia na sala de aula, aliadas às 

estratégias pedagógicas empregadas no ato de ensinar, elaborou-se as 

questões dispostas na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo. 

Questionário 

TPACK 

Discorda 

Fortemente 
Discorda 

Nem concorda 

ou discorda 
Concorda 

Concorda 

Fortemente 
Total  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Conhecimento 

Tecnológico 

Pedagógico de 

Conteúdo 

75 4,8% 290 18,5% 336 21,5% 676 43,2% 188 12,0% 1565 

19. Eu posso ensinar 

lições que combinam 

adequadamente os 

conteúdos das 

disciplinas, 

tecnologias e 

abordagens de 

ensino. 

11 3,5% 50 16,0% 79 25,2% 143 45,7% 30 9,6% 313 

35. Eu posso 

selecionar 

tecnologias para usar 

em minha sala de 

aula que podem 

melhorar o que eu 

ensino como eu 

ensino e o que os 

alunos aprendem. 

17 5,4% 48 15,3% 73 23,3% 135 43,1% 40 12,8% 313 

20. Posso usar 

estratégias que 

combinam conteúdo, 

tecnologias e 

abordagens de 

ensino que podem 

melhorar a minha 

aula na minha sala 

de aula. 

10 3,2% 52 16,6% 46 14,7% 160 51,1% 45 14,4% 313 

36. Eu posso ser 

voluntário para 

liderar a ajudar aos 

outros docentes para 

auxiliar na utilização 

dos conteúdos, 

tecnologias e 

abordagens de 

ensino na minha 

escola. 

16 5,1% 77 24,6% 84 26,8% 100 31,9% 36 11,5% 313 

21. Eu posso 

escolher as 

tecnologias que 

podem melhorar o 

conteúdo para uma 

lição. 

21 6,7% 63 20,1% 54 17,3% 138 44,1% 37 11,8% 313 

Fonte: Da autora  
 

Os professores auto avaliaram sua confiança em cada um dos itens 

neste domínio e 55,2% apresentaram uma atitude positiva, demonstrando 

confiança em relação ao seu domínio sobre o Conhecimento Tecnológico, 
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Pedagógico de Conteúdo. O item de pesquisa, “Posso usar estratégias que 

combinam conteúdo, tecnologias e abordagens de ensino que podem 

melhorar a minha aula na minha sala de aula” (nº 20), com nível de 

concordância com 65,5%, demonstram que os professores têm 

consciência da relevância sobre a integração desses três domínios em sua 

prática profissional. Destaca-se ainda o fato de se sentirem aptos para 

usarem estratégias adequadas para esta integração. 

Por outro lado, o item “Eu posso ser voluntário para liderar a ajudar 

aos outros docentes para auxiliar na utilização dos conteúdos, tecnologias 

e abordagens de ensino na minha escola”, (nº 36) merece uma avaliação 

a parte. Este item trata de uma característica fundamental para que os 

diferentes conhecimentos sejam aplicados de forma eficiente, pois entre 

outros aspectos, a colaboração entre professores destaca-se por 

proporcionar a troca de experiências e a cooperação mútua na prática 

docente. Apesar do nível de concordância de 43,4%, ou seja, menos da 

metade dos respondentes concordarem com a possibilidade de 

colaboração, se somar todos que discordam com aqueles que preferiram 

não opinar, escolhendo a opção nem concorda ou discorda, o percentual 

fica em 56.5%, o que permite o questionamento se os professores estão 

dispostos a rever sua postura frente ao novo panorama educacional que 

propõe novos comportamentos, em especial entre colegas professores. 

Outro aspecto percebido junto aos professores de educação básica 

no sul catarinense, foi que neste ambiente educacional há uma carência 

de recursos simples. Não se trata apenas de recursos físicos, como 

dispositivos tecnológicos, mas de capacitação dos professores para o uso 

de recursos tecnológicos, assim como valorização que motive o corpo 

docente a se dedicar em aprimorar-se, capacitarem-se e pensar a educação 

com vontade de melhora-la. Obviamente que para isso, esses professores 

devem ter vislumbrado em sua carga horária espaço para planejamento, 

elaboração de aulas e pesquisas.  

O resultado apresentado remonta às ideias de Harris, Mishra e 

Koehler (2007) que infere que a introdução de novas tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem provoca mais alterações que apenas a 

alteração das ferramentas utilizadas e que qualquer abordagem de 

integração da tecnologia neste processo deve refletir as diferenças na 

prática do professor. 
 

4.3 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

A escolha pelo estudo de caso se deu pelo tipo de conhecimento 

que se pretende adquirir com esta tese. Denzin e Lincoln (2006) afirmam 
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que neste método a ênfase se dá pela compreensão de um fenômeno 

fundamentada em conhecimento tácito. Além disso, a opção pelo método 

descritivo busca estudar amostras a fim de detectar semelhanças ou 

diferenças em relação à teoria. 

A estrutura usada visa mostrar a compreensão e as habilidades dos 

professores ao integraram a tecnologia em suas aulas, combinando com 

os conhecimentos de pedagogia ao conteúdo ensinado. Portanto o que se 

deseja, é verificar a percepção do próprio docente sobre a necessidade de 

integrar diferentes conhecimentos para uma integração tecnológica 

eficiente no ensino. 

Será apresentado neste tópico o resultado obtido na Escola de 

Educação Básica Otávio Manuel Anastácio seguido dos dados obtidos a 

partir de um levantamento de perguntas abertas para fornecer um contexto 

às respostas e entender melhor as aplicações e barreiras apontadas pelos 

professores. Os formulários de consentimento (Apêndice E) explicaram a 

finalidade e os procedimentos para o estudo. Não havia engano ou motivo 

alternativo para a pesquisa, e por não conter qualquer exposição a danos 

físicos ou psicológicos e não apresentar nenhum risco significativo para 

os participantes, não houve a necessidade de ser submetido à avaliação do 

conselho de ética. 

 
4.3.1 A Escola Otávio Manuel Anastácio 

 

A Escola de Educação Básica Otávio Manuel Anastácio está 

situada na cidade de Araranguá - SC e conta com 32 colaboradores, sendo 

que 23 formam o quadro docente da mesma. Em 2015 a escola matriculou 

24 crianças na pré-escola, 191 nos anos iniciais, que corresponde da 1ª a 

5ª série, e 216 nos anos finais, que corresponde do 6º ao 9º ano.  

Em uma comparação com os dados publicados pelo IDEB-Brasil, 

a escola, citada nas tabelas apenas pela sigla EOMA, apresenta dados que 

a destacam entre outras da cidade de Araranguá, conforme Tabela 18. O 

destaque alcançado pela escola evidencia-se no e-mail enviado pela 

Secretária da Educação (Luca, 2016) na ocasião das atividades junto aos 

professores, conforme Anexo B. 
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Tabela 18 - Índice de aprendizado segundo IDEB 

 
Fonte: BRASIL INEP 2013 (Censo Escolar). 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais ‘Anísio Teixeira’- INEP do Ministério da Educação – MEC 

(Brasil, IDEB, 2015), a escola apresenta um índice de aprendizado entre 

as séries inicias maior que nas séries finais, conforme Tabela 19. Este 

dado torna-se bastante relevante para esta tese diante do fato que a maior 

participação docente com atividades de integração tecnológica também 

foi maior entre os professores das séries iniciais. 

 
Tabela 19 - Índice de aprendizado na EEB Otávio Manuel Anastácio 

 
NI – Não Informado 

Fonte: BRASIL, IDEB, 2015  

 

Por outro lado, a tecnologia disponibilizada para auxiliar as 

atividades docentes é de fundamental importância para o bom 

desempenho tanto no ensino quanto na aprendizagem. A realidade das 

escolas públicas no que tange infraestrutura tecnológica básica deixa 

muito a desejar em relação ao que se definiria como ideal. A Tabela 20 

evidencia tal afirmação. 

 

Aprendizado IDEB Aprendizado IDEB

Brasil 5,33 4,90 4,72 4,00

Santa Catarina 6,11 5,90 4,93 4,30

Araranguá 5,70 5,50 4,73 4,10

EOMA 6,28 6,10 4,97 4,30

Anos Iniciais Anos Finais

2005 2007 2009 2011 2013 2015

4,30 4,10 4,90 6,90 6,10 5,90

NI 4,40 4,70 5,10 5,40 5,60

4,40 4,20 4,90 3,90 4,30 4,40

NI 4,4 4,6 4,8 5,2 5,6

Geral,                    

8º e 9º ano

IDEB Observado

IDEB Projetado

IDEB Observado

IDEB Projetado

Geral,            

4º e 5º ano

EOMA

IDEB
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Tabela 20 - Infraestrutura tecnológica 

 
Fonte: BRASIL, QEDU, 2013 

 

Não distante da realidade brasileira, a infraestrutura básica da 

Escola Otávio Manuel Anastácio, no que tange tecnologia, consiste em 

aparelho de DVD, impressora, copiadora, retroprojetor e televisão. Vale 

ainda destacar que apesar de declarar ter um laboratório de informática, 

tem apenas 3 computadores disponíveis para os alunos e 4 para uso 

administrativo. Os dados publicados pelo QEdu podem ser verificados no 

Censo Escolar no ANEXO A (BRASIL INEP 2015). 

Voltando à análise do perfil docente da EEB Otávio Manuel 

Anastácio, dos 23 professores da escola, 21 responderam ao questionário 

em 2014, e em 2015 apenas 7 professores se prontificaram a responde-lo 

novamente. Coincidentemente, ou não, 7 também foram os professores 

que mais se envolveram em atividades voltadas à integrarem recursos 

tecnológicos em suas aulas durante o ano de 2014. Como a participação 

não era obrigatória e era sigilosa, ou seja, os professores não precisavam 

se identificar, não é possível afirmar quem de fato participou da pesquisa 

na sua segunda aplicação. 

Em 2014, ao iniciar as atividades de integração tecnológica nas 

aulas tradicionais pelos professores que se integraram ao projeto 

"Estratégia metodológica para a integração tecnologia no ensino de 

Ciências na Educação Básica na rede pública", foi aplicado o mesmo 

questionário com o objetivo de se obter um panorama sobre a percepção 

docente sobre sua prática auxiliada pela tecnologia.  

O procedimento metodológico permitiu que os professores 

conseguissem expressar a forma como viam e viviam sua prática docente. 

Por intermédio do questionário cada professor auto avaliava sua conduta 

e conhecimento sobre diversos aspectos que influenciam diretamente na 

condução da integração tecnológica e os desafios do ensino para alunos 

nativos digitais. 

Aparelho de DVD 107.758 70,9% 4.715 89,9% 37 0,7%

Impressora 97.960 64,5% 4.305 82,1% 34 0,6%

Antena parabólica 40.091 26,4% 1.747 33,3% 7 0,1%

Máquina copiadora 62.760 41,3% 3.269 62,3% 23 0,4%

Retroprojetor 48.144 31,7% 2.516 48,0% 26 0,5%

Televisão 112.215 73,9% 4.816 91,8% 42 0,8%

Total de Escolas 151.884 5.245 53

Equipamentos
Públicas Públicas Públicas

Brasil Santa Catarina Araranguá
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Tabela 21 - Questionário da EEB. Otávio Manuel Anastácio no início de 

2014. 

 
Fonte: Da autora. 

 

O resultado obtido, conforme Tabela 21, evidencia que os 

professores tem conhecimento de conteúdo e também das metodologias 

educacionais. Este pode ser um reflexo da formação e experiência dos 

professores da escola. Entretanto cabe aqui uma observação sobre o PCK 

– Conhecimento Pedagógico de Conteúdo, apresentando um resultado 

tendendo à uma percepção negativa da inter-relação destes dois 

conhecimentos: pedagogia e conteúdo disciplinar.  

Se há domínio da disciplina a ser ensinada e também das 

metodologias educacionais, porquê a integração destes se apresentam de 

forma tão distante do esperado? Esta é uma resposta que requer um maior 

aprofundamento de pesquisa específica sobre o tema. Entretanto, é 

fundamental que se estimule a intersecção de conhecimentos desde a 

formação acadêmica até às formações complementares, pois sem isso, as 

atividades de qualquer profissional seguem fragmentadas.  

Tornando à avaliação dos conhecimentos específicos referente ao 

uso de recursos tecnológicos, a Tabela 21 também demonstra uma postura 

negativa dos professores sobre os tópicos relacionados à tecnologia, como 

o TK que propõe uma auto avaliação especificamente sobre os 

conhecimentos tecnológicos, e o TCK que intersecciona os 

conhecimentos tecnológicos aos dos conteúdos a serem ministrados.  

Diante de tais resultados, se iniciou uma cooperação entre 

REXLAB/UFSC e a EEB. Otávio Manuel Anastácio que vislumbrava 

desde a capacitação docente para a integração de recursos tecnológicos 

nas aulas, até o apoio por meio de alunos bolsistas da graduação com o 

fim de oferecer auxílio a cada docente que se dispusesse a repensar suas 

aulas e tentar aproximar sua conduta à realidade dos alunos matriculados 

em suas disciplinas. Para suprir a carência dos recursos tecnológicos, 

1 2 3 4 5

TPACK Escala Inteira 3,25 0,52

TK 2,65 0,45

CK 3,79 1,09

PK 3,90 1,13

PCK 2,88 0,54

TCK 2,62 0,31

TPK 3,27 0,64

Pesquisa Subescala Média Desvio Padrão

Percepção

Baixa Alta
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foram disponibilizados à escola 25 tablets para que os professores 

pudessem utiliza-los em aula. 

Após dois anos dessas atividades de cooperação UFSC/escola, no 

final do ano de 2015, foi reaplicado o mesmo questionário aos professores 

da escola. O resultado deixou evidente a maior confiança nos quesitos que 

envolvem tecnologia, conforme Tabela 22.  

 
Tabela 22- Questionário da EEB. Otávio Manuel Anastácio no fim de 2015. 

 
Fonte: Da autora  

 
Vale destacar aqui a diferença encontrada nos quesitos TCK 

(Conhecimento Tecnológico de Conteúdo) e o TPK (Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico), cujo resultado mostra uma postura de maior 

confiança no que tange a integração do conteúdo a ser lecionado com o 

auxílio da tecnologia e também da percepção positiva quanto aos métodos 

de ensinar neste novo formato. 

Quanto ao Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK), por 

exemplo, apresentou um resultado surpreendente entre o início de 2014 e 

final de 2015. Na questão 14 “Eu sei sobre as tecnologias que podem ser 

usadas para compreender e auxiliar na(s) disciplina(s) que ministro.”, 

houve uma diferença de 57 pontos percentuais neste período. Enquanto 

apenas 28,6% dos professores acreditavam conhecer sobre as tecnologias 

auxiliadoras de seus conteúdos antes de iniciar atividades mais efetivas 

com recursos tecnológicos, ao final de 2015, 85,7% concordaram com 

esta mesma afirmação. 

Além disso, após a tabulação das respostas nesta segunda aplicação 

do questionário, observou-se uma melhoria em todos os conhecimentos 

envolvidos. Mesmo sendo o enfoque de atuação a integração tecnológica, 
houve melhorias também nos conhecimentos pedagógicos e de conteúdo. 

Este pode ser o reflexo do empenho dos professores pela busca de novas 

competências em prol do ensino para os alunos do século XXI, com novas 

características, novas formas de aplicação e que proporciona ao professor 

1 2 3 4 5

TPACK Escala Inteira 3,89 1,42

TK 2,82 0,52

CK 3,96 1,61

PK 4,18 1,34

PCK 3,14 0,94

TCK 3,86 1,50

TPK 3,90 1,31

Pesquisa Subescala Média Desvio Padrão

Percepção

Baixa Alta
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o desafio de novos horizontes.  

Este resultado traz implícito o que Shulman (1986) afirma sobre as 

aulas para os dias de hoje, pois para ele o conhecimento específico que o 

professor detém do conteúdo que leciona, apesar de necessário, não é 

suficiente sem o conhecimento das estratégias pedagógicas adequadas 

para cada área específica. E Mishra e Koehler (2008) acrescentam ainda 

que estas estratégias devem estar alinhadas com o cotidiano dos alunos 

nativos digitais, o que justifica a compreensão da ação docente apoiada 

pelos recursos tecnológicos. 

Corroborando com estes conceitos, Alqallaf (2016) em sua tese de 

doutorado, percebe da mesma forma, que o objetivo de um sistema 

educacional contemporâneo é elevar indivíduos que buscam diferentes 

maneiras de ensinar e aprender. Saber onde e como utilizar recursos que 

promovam o aprendizado, estimulando o pensamento crítico. Ele afirma 

ainda que, para tanto, os professores devem buscar as competências 

necessárias para uma eficiente integração das novas tecnologias em suas 

áreas. 

 

4.3.2 A percepção docente 

 

De acordo com Alqallaf (2016) é fundamental a elaboração de 

questionários específicos para obter a percepção docente num contexto 

que permita examinar as respostas e entender melhor as barreiras e a 

experiência dos participantes durante a pesquisa. Da mesma forma Shulze 

(2014) em sua pesquisa, pode verificar que os resultados indicaram que 

as percepções gerais dos professores em tecnologia educacional eram 

altas, no entanto, sua integração baixa, demonstrando o respeito a 

percepção dos professores envolvidos na pesquisa de sua tese. 

Reforçando isto, Liu e Kleinsasser (2015) também descrevem a percepção 

de auto eficácia dos professores em suas pesquisas, e avaliam as 

correlações significativas do esforço e compromisso dos professores ao 

utilizar a tecnologia em sala de aula. 

Para identificar a percepção dos professores da E.E.B. Otávio 

Manuel Anastácio quando da inserção da tecnologia em suas aulas, foi 

elaborado um questionário aberto desenvolvido a fim de nortear as 

entrevistas com os professores e obter, com maior clareza, as percepções 
docentes sobre o uso de tecnologia no cotidiano escolar. Dos 23 

professores da escola, 18 participaram da pesquisa em 2016. Dois 

professores estavam afastados por motivo de doença, um professor não 

quis compartilhar o motivo de sua recusa em participar da entrevista e 

dois docentes alegaram pouco tempo entre uma aula e outra para 



122 

 

responder adequadamente as questões, pois trabalhavam em mais de uma 

escola. Cada entrevista será identificada pela sigla [E<nº do 

entrevistado>] conforme APÊNDICE C. 

A primeira descoberta importante que a análise de dados mostrou 

foi que 77,8% os participantes utilizam ou já utilizaram tecnologia 

educacional em algum momento. Entre elas, o Data show ainda é o mais 

utilizado com 72,2%, seguido da Internet com 66,7%. Por outro lado, os 

usos dos celulares nas escolas públicas de Santa Catarina ainda são 

proibidos, o que limita significativamente o uso dos recursos propiciados 

pela tecnologia móvel para o ambiente escolar. Mesmo assim, 22,2% dos 

professores alegaram usar o aparelho em algum momento na sala de aula. 

Talvez pela legislação vigente, o percentual do uso dos celulares ficou 

abaixo do uso do rádio por exemplo, com 27,8% de uso entre os 

professores. 

O uso de computadores apresentou um percentual de 55,6% de 

utilização. Isso se deve muito pela carência de equipamentos 

disponibilizados para os alunos e professores, obrigando-os, muitas 

vezes, a levarem seus próprios equipamentos. Mesmo assim, entre as 

tecnologias de softwares mais utilizadas apontadas pelos professores, os 

sites educativos (61,1%) seguidos dos jogos digitais (44,4%) são os mais 

procurados. 

Após o levantamento das tecnologias utilizadas, iniciou-se uma 

busca pela percepção docente ao integrar esses recursos em suas aulas e 

a primeira pergunta feita a eles foi “Como você se sente quanto à 

integração de recursos tecnológicos nas aulas tradicionais? ”, e o resultado 

foi positivo, com 72,2% dos professores alegando se sentirem bem com 

esta atividade. As palavras mais utilizadas pelos docentes ao responder 

esta questão foram “desafiador” e “desmotivado”. Desafiador no sentido 

de provocar o professor a ingressar num mundo muitas vezes mais 

próximo do aluno do que dele mesmo, entretanto, que lhes apresenta um 

resultado gratificante. E desmotivado, por não ter apoio do sistema 

educacional para dedicar-se a elaboração de aulas apoiadas por recursos 

que promovem a aproximação aluno/conteúdo/professor. 

A terceira palavra mais utilizada nas respostas a esta questão foi 

“frustração”, seguida geralmente pela relação de falta de recursos 

disponibilizados para os professores e os alunos. Frases como “Os 
colégios são carentes, fazendo com que as aulas sejam feitas com o que 

se tem” e “Não temos tecnologia na escola. A sala de informática foi 

extinta por falta de manutenção dos computadores” [E18], permeiam os 

resultados obtidos. Ainda neste aspecto, vale ressaltar a frase que resume 

esta frustração coletiva: “Professor que usa giz perde tempo. O Professor 
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deve ser sintetizador de informação. Promover a procura pelo 

conhecimento. Ensinar como o aluno deve usar a informação. Me sinto 
desamparado pois o sistema não oferece possibilidades tecnológicas” 

[E6].  

Ao interrogar os professores se houve alguma mudança nas aulas 

quando eles utilizaram recursos tecnológicos, 77,8% afirmaram que sim, 

que a interação, a aprendizagem e a própria frequência aumentaram 

quando os alunos sabiam que iriam assistir aulas diferenciadas daquelas 

tradicionais. Vale o destaque para a seguinte resposta: “Sim. Os alunos 

interagem mais. Aguça a curiosidade deles. Para aqueles que não tem 
acesso à tecnologia, a aula fica mais interessante também” [E12], 

salientando que mesmo para os alunos que não possuem tais recursos em 

casa, a escola passa a ser o meio de acesso às tecnologias por aqueles 

alunos mais carentes. 

A mudança no relacionamento professor/aluno após o uso de 

recursos tecnológicos nas aulas foi percebida como positiva por 66,7% 

dos professores. Destes, houve a percepção de que os alunos aumentaram 

a afetividade, oferecendo maior satisfação no ensinar e também no 

aprender. Em uma das respostas, a professora afirma que os alunos já 

esperam por algo diferente ao ver a docente na escola. Isto fica evidente 

na seguinte resposta: “A mudança que ocorre é em relação as questões 

que surgem durante e após as aulas. Ficam mais curiosos e 

consequentemente aprendem mais” [E1]. 

Mesmo diante de tantos benefícios apontados, apesar das barreiras, 

alguns professores simplesmente se recusam a integrar tecnologia em sua 

prática docente. Dos 18 professores que participaram da entrevista, 6 

(33,3%) mostraram não se sentirem à vontade com a integração 

tecnológica nas aulas. E para estes foi direcionado a seguinte pergunta: 

“Se você não usa recursos tecnológicos hoje, o que fez você optar por não 

utiliza-lo? Onde você vê dificuldade? ”. A falta de recursos na escola foi 

a resposta dada por 5 destes professores e 1 professor assumiu que não se 

interessa por mudar seus métodos de ensinar. A acomodação frente aos 

obstáculos e barreiras enfrentadas no ambiente escolar, no que tange a 

tecnologia, pode ser e explicação para a postura de inércia destes 

professores. 

E por fim, com o objetivo de verificar o empenho docente pela 
própria formação, foi elaborada a seguinte questão: Você acha que tem se 

preparado para obter proficiência técnica suficiente para integrar recursos 

tecnológicos na sala de aula? Sim? Não? Por quê?. Do total, 55,6% dos 

professores assumiram não ter procurado formas de atualização 

profissional. Entre as respostas obtidas, a falta de tempo e de recursos 
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foram os motivos apontados para esta situação.  

Os professores destacam que o número de horas/aulas exigidas dos 

professores da educação básica é incompatível com as necessidades que 

a educação do século XXI requer. O sistema atual não prevê período 

destinado a formação docente, inviabilizando a participação em processos 

de formação e capacitação docente. Outro fator desmotivador, para estes 

professores, foi a escassez dos recursos oferecidos nas escolas para que 

os professores possam oferecer aulas de qualidade com equipamentos 

adequados. A resposta a seguir demonstra a frustração gerada entre os 

professores: “Estou indignada por não ter sala de informática. Se tivesse 
eu usaria direto. Dos 15 computadores da proinfo, hoje não temos mais 

nenhum. Estão todos espalhados pela escola e a maioria estocados, 

estragados, aguardando arrumação” [E10]. 

De outro lado, 44,4% dos professores entrevistados afirmaram 

procurar por formas de se atualizarem por meio de cursos de formação e 

capacitação docente. Destes, 57,1% aproveitam as possibilidades 

oferecidas de forma gratuita pelo governo e 42,9%, procuraram se 

aperfeiçoar por recursos próprios. A busca individual por formação para 

o uso de computadores e demais recursos tecnológicos foi a alternativa 

encontrada por estes professores. 

Ao encerrar as entrevistas junto aos professores da escola, ficou 

evidente que a percepção dos professores diante das situações descritas, 

reforça a realidade encontrada lá em 2010, quando o Cetic.br apresentou 

em um estudo sobre tecnologia e educação no Brasil. Entre as escolas 

visitadas, os pesquisadores já reportavam a ausência de oferta de 

treinamentos aos docentes ou, quando eram ofertados, os profissionais 

não conseguiam participar por falta de tempo, em virtude da grande 

quantidade de aulas ministradas e pelo fato dos mesmos serem realizados 

no horário de trabalho (NICbr, 2010). Dessa forma, destaca-se aqui a 

morosidade e o descompasso com que a educação se desenvolve no 

Brasil.  

Considerar a percepção docente do processo de integração 

tecnológica foi características comuns nas teses de doutorado de Shulze 

(2014) aplicada nos EUA, de Alqallaf (2016) aplicada no Kuwait e de 

Kamau (2014) aplicada em Nyandarua e Nairobi na República do Quênia. 

Todas estas pesquisas citadas reconheceram que de nada adianta estimular 
a integração de recursos tecnológicos na prática docente se o professor 

não for o foco das atividades, considerando suas habilidades, barreiras e 

possibilidades de atingir resultados eficientes no que tange o ensino e a 

aprendizagem. 
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4.3.3 Observações relevantes 

 

A presente pesquisa identificou diversos aspectos que precisam ser 

levados em consideração por aqueles que pretendem trabalhar com 

atividades voltada a integração tecnológica na educação. Breves fatos 

sobre as características da amostra são úteis para fornecer aos leitores uma 

melhor compreensão da relevância de generalizar essas descobertas em 

semelhantes contextos de aprendizagem. 

Entre os professores entrevistados foi identificada uma diversidade 

consideráveis de habilidades tecnológicas. Foram identificados tanto 

docentes com baixo nível de habilidades, que declaravam limitações para 

acessar e-mail ou para utilizar aplicativos comuns, como o Word ou 

Power Point, por exemplo, quanto professores capazes de incorporar as 

TIC em suas atividades didáticas, a exemplo de usar tablets para ensinar 

lógica às crianças da pré-escola. Observações como estas também ficaram 

evidentes na pesquisa de Gaffner (2015) em sua tese de doutorado no 

Texas demonstrando que mesmo professores com barreiras pessoais para 

integração de tecnologia podem se mostrar motivados a usar recursos 

tecnológicos após capacitações, por exemplo. 

Entretanto, é importante salientar que mesmo entre os professores 

que afirmam dominar a arte de integrar recursos tecnológicos em suas 

aulas tradicionais, observou-se limitações no uso e na aplicação desses 

recursos. Muitos deles precisavam do auxílio de um bolsista para orientá-

los no manuseio da tecnologia. Esta limitação promovia a dependência 

em relação àqueles professores que sabem mais. Esta situação também se 

iguala as condições observadas entre 2010 e 2013 pela CETIC (NICbr, 

2016). 

Apesar da falta de habilidades, que acarreta um baixo nível de 

confiança no uso das tecnologias, após os docentes participarem das 

atividades de capacitações sobre recursos tecnológicos, ficou evidente 

que um número significativo de professores passou a fazer um uso mais 

intensivo e qualificado das TIC. Em Taiwan, Liu e Kleinsasser (2015) 

também descrevem em sua pesquisa que a percepção de auto eficácia dos 

professores tivera correlações significativas com o seu esforço e 

compromisso de utilizar a tecnologia em sala de aula. Dessa forma, é 

perceptível que a formação adequada é um aspecto fundamental para que 
as tecnologias sejam utilizadas de forma eficiente na prática docente. 

Um aspecto relevante percebido diz respeito à crítica dos 

professores quanto as formações ofertadas pelas Secretarias de Educação. 

Destacam principalmente a falta de foco na aplicação didáticas das TIC. 

Além disso, salientam a falta de estímulo à troca de experiências entre os 
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docentes, sejam nas capacitações, sejam nos compartilhamentos de 

experiências durante as aulas aplicadas no decorrer do ano letivo. A 

necessidade de motivação é um dos fatores que mais se destacaram 

durante a coleta de dados.  

Ao término desta pesquisa foi possível constatar que os professores 

precisam ativamente de apoio para vencer suas dificuldades, seja com o 

uso dos equipamentos, seja com os recursos de softwares. Isso também 

foi verificado junto a pesquisa do CETIC ao avaliar professores entre 

2010 e 2013. Na ocasião, a pesquisa retornou a sugestão de professores 

por uma modalidade de capacitação que considerasse o pouco tempo que 

os mesmos dispõem para isto, oferecendo formações presenciais e no 

espaço escolar, ou ainda de forma on-line com horários pré-agendados 

(NICbr, 2016). 

Os professores, por várias vezes, salientaram a necessidade de 

formação. Reconhecida pelos próprios professores da EOMA, estas 

formações precisam centrar-se em metodologias que sejam centradas nos 

alunos, baseadas na solução de problemas e no trabalho colaborativo. 

Além disso é fundamental a relação dos recursos pedagógicos e 

curriculares apoiados pelo uso da tecnologia, destacando que esta deve 

ser vista como uma auxiliadora de todo o processo educacional e não 

como foco da prática docente. O mesmo foi percebido por Kamau (2014) 

cuja pesquisa realizada junto a professores de matemática de escolas 

públicas nos municípios Nyandarua e Nairobi na República do Quênia. O 

autor conclui que os programas de formação em tecnologia para 

professores precisam considerar formadores que entendem de tecnologia 

e softwares específicos de cada área, além de estabelecer centros de 

formação em localidades próximas dos professores encorajando os 

esforços de colaboração. 

De outro lado, há ainda um número considerável de professores 

que precisam de um trabalho de incentivo e convencimento para que 

participem dos cursos de formação específica sobre o uso das TIC. 

A postura dos professores na EEB Otávio Manuel Anastácio no que 

tange o uso dos recursos tecnológicos e a sua formação apresentou a 

necessidade de capacitações, com foco no ensino apoiado por meio 

tecnológico. Além disso, foi percebida a inquietude frente a falta de 

compromisso do governo em promover tais cursos dentro das 
possibilidades e disponibilidade de tempo dos docentes. Estes resultados 

também foram verificados no Kuwait, descrita na pesquisa de Alqallaf 

(2016), onde se evidenciou a necessidade de capacitações com foco no 

ensino apoiado por recursos tecnológicos. 

Entre as atividades acompanhadas no período desta pesquisa, 
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destacou-se as atividades da professora da pré-escola. Desafiada a utilizar 

os tablets junto aos seus alunos, ela elaborou com o apoio de 

colaboradores do Rexlab, uma metodologia a ser desenvolvida. O caso 

obteve tanto sucesso que chamou a atenção do MEC que se deslocou até 

a EEB Otávio Manuel Anastácio, em Araranguá, para verificar de perto 

os avanços alcançados no processo de ensino e aprendizagem das 

crianças. 

Com a participação de 18 alunos, em 10 aulas, com 2 encontros 

semanais de 1 hora, a professora elaborou uma metodologia que 

envolvesse os estudantes com idade entre 4 e 6 anos em um ambiente de 

programação de forma colaborativa, estimulando o desenvolvimento 

lógico matemático. Após a professora se preparar adquirindo 

conhecimentos sobre os hardwares e softwares a serem utilizados nesta 

atividade, ela elaborou a lista de conhecimentos que procurava 

desenvolver junto aos alunos: Trabalho colaborativo; Interação; 

Comandos de programação do ambiente; Conceitos matemáticos 

(Localização espacial, classificação, seriação e correspondência); e 

Processo de programação (Procedimentos para solucionar problemas – 

planejamento, implementação e execução). 

Entre os resultados apresentados pela professora, obtidos ao 

integrar recursos tecnológicos na sua prática docente foram: Valorização 

do trabalho colaborativo; A organização dos pensamentos; A motivação 

em aprender; Raciocínio lógico; A importância do “eu” enquanto parte 

fundamental para o grupo. Este trabalho a professora da pré-escola da 

EOMA destacou-se por representar, não apenas o uso adequado de 

recursos tecnológicos, mas por servir de modelo do uso intensivo dos 

diferentes conhecimentos propostos. Ela conseguiu aplicar uma 

metodologia que interseccionou tantos os conhecimentos pedagógicos e 

de conteúdo quanto os de tecnologia. 

Uma pergunta bastante comum ao apresentar um caso de sucesso 

numa pesquisa é se não será apresentado nenhum caso de não-sucesso. 

Por se tratar e unir diferentes conhecimento em prol de um único objetivo 

que é a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, só seria possível 

apontar como não-sucesso aqueles em que não houve, por parte do 

professor, nenhum empenho necessário para mudar suas práticas, o que 

fugiria do foco desta pesquisa. Como citado no início deste tópico, por 
menor que tenha sido a mudança da prática docente ao inserir recursos 

tecnológicos no cotidiano da sala de aula, aproximando o ensinar da 

realidade discente, foi perceptível a mudança positiva por parte dos 

envolvidos, influenciando não apenas o aprendizado, mas a frequência e 

a afetividade professor/aluno.  
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Outra característica relevante nesta pesquisa ficou evidente na 

comparação entre os diferentes conhecimentos, abordados pelo 

procedimento metodológico aplicado, dos professores do sul de Santa 

Catarina e os da EEB Otávio Manuel Anastácio. O Gráfico 7 mostra o 

perfil dos professores do sul do estado de Santa Catarina e dos professores 

da EOMA antes (2014) e depois (2015) das atividades de estímulo ao uso 

de recursos tecnológicos nas aulas tradicionais. 

 
Gráfico 7 - Comparação entre os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos, 

de conteúdo e suas intersecções. 

 
Fonte: Da Autora 

 
Os dados obtidos a partir do gráfico acima mostram que em 2014, 

exceto pelo TCK (Conhecimento Tecnológico Pedagógico), todos os 

outros conhecimentos dos professores da EOMA estavam aquém da 

realidade encontrada entre os professores do sul catarinense. Entretanto, 

após as atividades, capacitações e incentivos à integração tecnológica, os 

professores da EEB Otávio Manuel Anastácio apresentaram resultados 

promissores. 

Em 2015, além da própria superação, apresentando valores mais 

altos que tinham em 2014, após as atividades intensiva em uso de recursos 
tecnológicos em suas práticas de ensino, os professores da EOMA 

obtiveram índices maiores que aqueles apresentados pelos professores do 

sul do estado. Com destaque significativo nos TCK (Conhecimento 

Tecnológico de Conteúdo) e no TPK (Conhecimento Tecnológico 
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Pedagógico). 

Este resultado pode ser atribuído a maior confiança dos professores 

ao conhecer ferramentas e softwares adequados para ensinar seu conteúdo 

disciplinar, verificando na prática os benefícios de se aproximar mais dos 

interesses discentes quanto a forma de ensino e aprendizagem. Além 

disso, os docentes sentirem-se mais preparados para definir as formas de 

usar e aplicar os recursos tecnológicos de acordo com as metodologias 

educacionais. 

Por fim, mesmo diante de todos os percalços encontrados e 

apontados pelos professores, todos aqueles que se dispuseram a alterar 

suas práticas na busca de inovação nos processos de ensino e 

aprendizagem se mostraram capazes de construir ambientes tecnológicos 

de aprendizagem de acordo com o esperado para a formação de alunos do 

século XXI. 

 

4.4 DISCUSSÕES 

Com a questão de pesquisa “Qual o perfil dos professores das 

Escolas de Educação Básica Pública no sul do estado de Santa Catarina 

quanto ao seu conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo?”, 

que norteou esta proposta, buscou-se trazer à tona a realidade docente e 

uma avaliação sobre os diferentes conhecimentos que permitirão 

eficiência neste processo. 

Tendo como referencial teórico os conceitos de Mishra e Koehler, 

aponta a necessidade de integrar os conhecimentos tecnológicos àqueles 

já definidos por Shulman em 1982 quando apontava que a educação só 

alcançaria eficiência a partir da intersecção dos conhecimentos 

pedagógicos e de conteúdo. Diante da tarefa complexa de usar a 

tecnologia de forma científica e reflexiva, se buscou verificar os aspectos 

que propiciam ou limitam a integração tecnológica na educação básica. 

Nos últimos anos, computador e tecnologias educacionais se 

tornaram uma parte importante na aprendizagem e comunicação. O uso 

dessas tecnologias no cotidiano de alunos e professores se tornou 

generalizada. Elas oferecem aos indivíduos muitos benefícios e 

oportunidades, pois as tecnologias instrucionais trazem significativas 

mudanças para os professores e suas aulas. 
A tecnologia desempenha um papel fundamental para o 

conhecimento de aperfeiçoamento didático. Entretanto, para os 

professores obterem sucesso em sua carreira, é necessário desenvolverem 

aspectos referente a pedagogia, tecnologia, e suas áreas de conteúdo. Ao 

utilizar tecnologias de informação e comunicação, os professores podem 
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acompanhar a evolução em suas áreas de atuação além de poder usar 

abordagens e aplicações contemporâneas. Além disso, o uso de 

computadores e tecnologias educacionais ajudam aumentar o 

desempenho do aluno. 

Embora a adoção das TIC tenha produzido mudanças visíveis na 

rotina escolar, o uso de tais recursos ainda não produziu transformações 

significativas nos processos de ensino e aprendizagem. Entre os fatores 

que influenciam esse cenário estão a percepção dos professores de que as 

TIC não são uma prioridade para a comunidade escolar, bem como a falta 

de treinamento efetivo dos professores para a adoção das TIC como 

instrumento pedagógico. 

As TIC podem oferecer oportunidades de ampliação do espaço-

tempo da sala de aula, de interlocução entre atores de dentro e de fora da 

escola, de expansão da atuação da comunidade escolar no seu entorno. 

Mas essa visão ainda está distante do que se verifica entre os professores 

pesquisados. As TIC ainda são percebidas mais como auxiliares nos 

processos administrativos do que como parte dos projetos pedagógicos. E 

mesmo quando integradas às atividades pedagógicas, as TIC são tratadas 

ou de forma instrumental, como um conhecimento que poderia 

impulsionar o desempenho dos alunos em avaliações oficiais e prepará-

los para atividades profissionais, ou de forma ilustrativa, para apoiar a 

apresentação de conteúdos, em substituição ou em complemento à lousa 

e aos livros didáticos.  

O que falta é a internalização, pelos professores, de todo potencial 

que os recursos tecnológicos podem trazer para o ensino de alunos nativos 

digitais. Estes alunos, imersos num contexto que pode ingressa-los numa 

realidade que os torne mais independentes, proativos, críticos, precisam 

de professores empenhados em usar todos os recursos possíveis para 

prepara-los num processo educacional adequado para uma educação do 

século 21.  

Neste contexto, o professor deve, entre outras atividades, 

identificar conteúdos a serem aprendidos com a tecnologia de forma a 

mostrar o valor de aplicações da tecnologia educacional, determinando 

por exemplo, as representações de contexto para transmitir de um modo 

compreensível o que é difícil de ensinar pelos métodos tradicionais. De 

outra forma, estabelecer estratégias de ensino que satisfaçam as 
necessidades dos alunos ao integrar a tecnologia educacional nas 

atividades de sala de aula. 

Muitos professores ainda se esforçam para utilizar recursos da web 

ou redes sociais junto aos seus alunos, mas não compreendem as formas 

de implementar a tecnologia para o desenvolvimento de habilidades e 
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aprendizagem dos alunos. Ou seja, para um uso adequado da tecnologia 

no ensino é necessário que o professor desenvolva conhecimentos 

complexos e contextualizados. 

É importante ainda fazer algumas considerações em relação à 

aplicação do método proposto, sob dois olhares que constituem a sua 

essência: o uso de uma ferramenta metodológica para avaliar as 

percepções docentes em relação à integração tecnológica e as entrevistas 

para um aprofundamento quanto a auto avaliação dos professores e as 

barreiras que os impede de avançar neste processo. 

A ferramenta metodológica mostra que a integração de recursos 

tecnológicos educacionais requer mais do que habilidades técnicas, 

porque existe um elo importante entre a tecnologia, pedagogia e o 

conteúdo. Ou seja, os professores estão em busca de um equilíbrio entre 

esses conhecimentos e utilizam, neste caso, a tarefa perceptiva do auto 

reconhecimento no que tange suas práticas escolares. 

Assim, um primeiro aspecto a ser levantado é quanto ao ambiente 

proporcionado para atividade com a ferramenta escolhida e a posterior 

capacitação docente, que permitiram uma discussão de forma 

interdisciplinar tendo a participação de docentes e gestores num 

movimento de planejamento, sendo esse movimento uma carência na 

educação, apontada pelos próprios professores. 

Estas atividades estimularam os docentes a irem além dos 

planejamentos simplistas que tratam a tecnologia como um simples 

recurso. Começaram a compreender como a tecnologia pode ajudar a 

corrigir alguns dos problemas que os alunos enfrentam, como o caso de 

uma professora que percebeu que uma de suas alunas com dificuldade de 

aprendizagem no letramento, pelo método tradicional, conseguia 

melhores resultados no aprendizado quando eram utilizados tablets para 

o ensino do mesmo conteúdo, por intermédio de diversos objetos 

educacionais. Isso demonstra o empoderamento docente sobre o 

conhecimento de como as tecnologias podem ser usados para construir e 

desenvolver novas epistemologias ou fortalecer as antigas. 

De outro lado, a percepção docente durante as entrevistas, indica 

um certo desconcerto entre as possibilidades que se abriram a eles e o 

apoio institucional e governamental no que tange a inserção de recursos 

tecnológicos na educação. Além de evidenciar avanços limitados do uso 
das TIC para o desenvolvimento de projetos pedagógicos mais 

colaborativos, que permitam o protagonismo de professores e alunos, a 

pesquisa também revela a necessidade de maior integração entre os 

projetos governamentais, equipe pedagógica e os professores, de forma 

que haja alinhamento acerca dos objetivos curriculares e da metodologia 
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a ser utilizada nas atividades de ensino a partir do uso das tecnologias.  

Evidenciou-se ainda nas entrevistas, que aqueles professores mais 

empolgados a inserirem a tecnologia em suas aulas tinham, em sua 

maioria, que utilizar de recursos próprios, pois as escolas não apresentam 

infraestrutura adequada. Além disso, torna-se fundamental o 

empoderamento dos educadores, de forma a se perceberem como agentes 

de mudanças. Em muitos casos, os educadores se tornam dependentes de 

outros profissionais, especialmente do monitor de informática, para 

acessarem informações e desenvolverem projetos com os alunos 

envolvendo o uso desses recursos. A falta de autonomia dificulta, assim, 

que eles vivenciem e usufruam plenamente do potencial das TIC.  

O posicionamento crítico e o aprimoramento dos professores e 

gestores frente às TIC são essenciais também para que possam refletir 

junto com os alunos sobre as melhores estratégias de uso das mesmas, 

orientando-os sobre como elas podem auxiliá-los a acessar informações 

relevantes e confiáveis, ou sobre como podem servir para dar voz às suas 

ideias e apoiar o seu aprendizado.  

Esta realidade encontrada junto aos docentes entrevistados leva ao 

questionamento se o correto não seja o de estabelecer estes princípios já 

nas formações de licenciaturas. Não menosprezando a tecnologia em 

detrimento das metodologias educacionais e dos conteúdos disciplinares, 

mas encarando como uma necessidade de integração de todos os 

conhecimentos necessários para um bom professor formador de alunos do 

século 21.  

Vale destacar que enquanto a educação não reconhecer a formação 

de profissionais das TIC’s e área de informática como meio entre as 

atividades pedagógicas e didáticas e a tecnologia, a formação em 

licenciaturas, pelo menos por enquanto, não poderá arcar com a 

responsabilidade de promover e apontar as tecnologias certas para cada 

situação pedagógica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capítulo se busca analisar a tese proposta em face dos 

resultados obtidos no estudo conforme Figura 16.  

 
Figura 16 – Fluxograma das Considerações Finais 

 

 
Fonte: Da Autora 

 
Realizadas todas as atividades de pesquisa e análises, conclui-se 

que o objetivo geral proposto para este estudo, de analisar o perfil dos 

professores das Escolas de Educação Básica Pública no sul do estado de 

Santa Catarina quanto ao conhecimento tecnológico, pedagógico e de 

conteúdo foi alcançado, conforme pode ser observado ao longo deste 

relatório de pesquisa, culminando com a aplicação do questionário e as 

entrevistas para verificar a consistência do procedimento metodológico 

na integração das TIC nas aulas tradicionais e suas contribuições e 

limitações no cotidiano escolar, apresentadas no capítulo 4. 

Quanto aos objetivos específicos da pesquisa, pode-se concluir 

que o primeiro objetivo específico de identificar o perfil docente do sul 

do estado de Santa Catarina, foi alcançado, conforme descrito na seção 

4.1. Os resultados obtidos propiciaram conhecer o panorama encontrado 

nesta região quanto aos aspectos relacionados a idade, gênero, titulação, 

regime de trabalho e sua experiência na docência.  

A faixa etária apresentada na pesquisa entre os 2.191 professores 

participantes da pesquisa se equipara aos dados relacionados a totalidade 

de SC divulgado pelo MEC, com 57.38% e 56.33% respectivamente. Este 

aspecto populacional é importante por demonstrar que a maioria dos 

docentes em atividade hoje nesta região, pode ter sido formado antes ou 

durante uma época de transição entre as práticas tradicionais de ensino e 

as mais atuais, em que o uso de recursos tecnológicos são mais efetivos, 

o que talvez possa responder a dificuldade apresentada pelos mesmos 

quando se trata de atualização de suas práticas docentes. 

Nesta mesma seção foi apresentado aspectos importantes tais como 
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as características de gênero e titulação. Quanto ao aspecto de gênero, a 

pesquisa também confirmou que as mulheres ainda são maioria na 

educação básica. Isso se confirma também em âmbito nacional.  

Já quanto a titulação, os professores graduados com pós-graduação 

lato senso se destaca entre todos. Ao serem questionados sobre a 

possibilidade de procurarem por pós-graduações strictu sensu foram 

destacadas limitações como o não reconhecimento governamental em 

termos salariais para os professores mestres e doutores na educação 

básica, a falta de tempo pois na maioria das vezes os professores não 

conseguem licença para tal empreendimento e ainda o fato de muitos 

professores já estarem próximo da aposentadoria e não encontrarem 

motivação para ainda se dedicar aos estudos. Esta última limitação 

apresentada pelos professores remete novamente a informação sobre a 

faixa etária dos docentes catarinenses. 

Os dados apresentados quanto ao regime de trabalho no sul do 

estado também pode ser uma resposta a desmotivação docente no que 

tange a se aprimorar numa pós-graduação strictu sensu. Apesar dos dados 

da pesquisa apresentarem 72,29% do total como professores efetivos, a 

Secretaria de Educação do Estado de SC (SED) apresentou dados bem 

preocupantes, determinando que 51,57% dos professores no estado são 

ACT`s, ou seja, não são e não tem os privilégios da classe efetiva, tais 

como planos de carreiras e estabilidade, ou políticas salariais adequadas.  

A experiência docente, por outro lado, é um destaque. Tanto nos 

resultados nacionais apresentados pelo MEC quando os dados obtidos por 

meio desta pesquisa sobre os professores no sul do estado de SC, 

demonstram que os docentes com mais de 10 anos de carreira aproximam-

se de 70% do total.  

O segundo objetivo específico, que consistiu em identificar a 

percepção docente quanto aos seus conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo, foi cumprido no decorrer da seção 4.2 que 

propiciou o entendimento de como os professores relacionam diferentes 

conhecimentos na sua prática docente. Evidenciou-se não apenas os 

conhecimentos tecnológicos, mas também os pedagógicos e os de 

conteúdo disciplinar e a intersecção deles. 

Os dados obtidos por intermédio do questionário apresentaram 

uma tendência a neutralidade nas respostas dos professores. Isso foi 
possível identificar pela escala de Likert de 5 pontos. Obviamente que se 

fosse utilizada a escala com apenas 4 pontos se obrigaria uma tomada de 

decisão por parte dos respondentes, entretanto, esta neutralidade também 

evidencia importantes aspectos provenientes dos docentes, seja a 

demonstração de que o mesmo nunca tinha sido levado a se auto avaliar 
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sobre os aspectos apresentados, seja a demonstração de uma postura de 

acomodação e pouca relevância que o docente dá para um assunto que 

ainda não conhece o suficiente. 

Obviamente que, quando os valores são analisados em cada uma 

de suas subescalas, esta neutralidade se desfaz e demonstra o que de fato 

carece de melhoria e empenho. O conhecimento pedagógico e o 

conhecimento de conteúdo, por exemplo, quando tomados 

individualmente evidenciam que os professores se empenham em 

domina-los, demonstrando uma postura positiva ao responderem as 

questões referente a estes tópicos. De outro lado, o conhecimento 

tecnológico é exposto com uma postura negativa, demonstrando o escasso 

preparo neste quesito pelo corpo docente. 

Se fossem analisados apenas os três conhecimentos de base, a 

pesquisa se encerraria por aqui, e se teria obtido um resultado previamente 

esperado. Mas o aprofundamento se dá pela intersecção destes 

conhecimentos. E é justamente daí que se obtém aspectos extremamente 

relevantes para uma educação atual e voltada para a formação de alunos 

do século 21. 

Como já era esperado, a intersecção do conhecimento tecnológico 

e do conhecimento de conteúdo curricular, o TCK, apresentou uma 

tendência ao negativo, pois a falta de conhecimento das TIC como 

auxiliadora no ensino das disciplinas se evidenciou nesta pesquisa. 

Entretanto, a surpresa nos resultados ficou por conta da média alcançada 

na intersecção do conhecimento pedagógico e de conteúdo, o PCK. 

As questões elaboradas para identificar o PCK dos professores 

consistiram em avaliar o ensino de conteúdos disciplinares de acordo com 

os métodos pedagógicos, e levando-se em consideração que ambos 

conhecimentos são amplamente trabalhados nos cursos de licenciaturas, 

a prática docente de ensino da sua disciplina poderia ser melhor embasada 

nos conceitos e métodos da pedagogia. Diante de tal resultado se 

questiona se a formação docente não está se atendo demasiadamente em 

conceitos exclusivos sem se preocupar com a inter-relação entre esses 

dois aspectos: pedagogia e ensino do conteúdo curricular. 

O conhecimento pedagógico tecnológico, TPK, por sua vez, foi 

elaborado para averiguar se os professores são capazes de identificar as 

possibilidades e potencialidades da tecnologia e usá-las como recursos 
pedagógicos. O resultado foi um índice bem próximo da neutralidade. 

Diante disso, volta-se a se questionar a formação do professor. Será que 

os cursos de licenciaturas têm se empenhado em formar professores e 

acordo com o paradigma atual? Tem considerado a relevância dos 

recursos tecnológicos para um ensino focado em alunos nativos digitais? 
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Um trabalho focado na inter-relação dos diferentes conhecimentos 

requeridos aos professores atuais deve ser muito bem elaborado para 

suprir tais necessidades. 

Por fim, a intersecção de todos os conhecimentos citados acima, 

individuais ou associados, como representação da capacidade docente de 

refletir e atuar na educação atual. Reflete a compreensão do professor do 

contexto onde atuam e a influência dos diferentes conhecimentos 

requeridos para a educação atual. O resultado mostrou uma postura 

levemente positiva, que fica aquém do que se entende por ideal. Uma 

média de 3,39, numa escala de 5 pontos, demonstra claramente que há 

uma real carência de formação docente adequada para o século 21. Há de 

se dedicar mais nos conhecimentos que domina, como os conteúdos que 

leciona e os métodos pedagógicos que deve utilizar, assim como entender 

e aplicar esses conhecimentos em conjunto. Além disso, é urgente que os 

conhecimentos tecnológicos tomem a posição necessária, tanto na prática 

docente como na formação dos mesmos, para se alcançar eficácia na 

integração tecnológica e eficiência na formação discente. 

Para o terceiro objetivo específico relativo a verificar a relação 

entre os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo dos 

professores antes e após integrarem tecnologia em suas aulas também foi 

alcançado na descrição dos resultados obtidos entre os anos de 2014 e 

2015 na seção 4.3.1 em diante, em que foram apresentados dados, gráficos 

e exemplos de atividades aplicadas pelos docentes junto aos seus alunos. 

A Escola de Educação Básica Otávio Manuel Anastácio se destaca 

pelo IDEB, cujo índice é maior que o apresentado tanto pelas escolas do 

mesmo município, Araranguá, quanto pelas escolas do estado de Santa 

Catarina e também em âmbito nacional. Estes dados, entretanto, não têm 

relação com aspectos de infraestrutura por exemplo, pois a escola é 

bastante carente neste aspecto, mas apresenta um corpo docente bastante 

empenhado em oferecer o melhor no ensino. 

Os dados obtidos por meio do questionário elaborado de acordo 

com a ferramenta metodológica escolhida, nesta escola, no início de 2014, 

ou seja, antes de iniciar as atividades do projeto "Estratégia metodológica 

para a integração tecnologia no ensino de Ciências na Educação Básica 

na rede pública", que estimulou o uso de recursos tecnológicos nas aulas, 

apresentou uma postura negativa em relação ao conhecimento 
tecnológico, conhecimento pedagógico de conteúdo e conhecimento 

tecnológico de conteúdo, além de neutralidade obtida no conhecimento 

tecnológico pedagógico. Após dois anos letivos de atividade do projeto 

junto aos professores, ao final de 2015, o resultado obtido foi 

surpreendente. Apenas o conhecimento tecnológico foi apontado 
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negativamente pelos professores, o que era de se esperar já que não houve 

nenhum curso ou formação para obtenção e conhecimento estritamente 

tecnológico. Por outro lado, o conhecimento de conteúdo, conhecimento 

pedagógico, conhecimento tecnológico e conteúdo e conhecimento 

tecnológico pedagógico apresentaram uma alteração significativa, 

apontando uma postura positiva dos docentes nestes quesitos. 

Esta postura positiva demonstra claramente que com o apoio 

necessário, como o oferecido pelos bolsistas e técnicos do RExLab, os 

professores adquiriram maior confiança no ensino com apoio de recursos 

tecnológicos, adequados para cada conteúdo e disciplina, assim como se 

sentiram estimulados a aplicar os métodos pedagógicos para ensinar neste 

novo formato. Neste contexto, se percebe claramente que os professores 

estão dispostos a buscarem as competências necessárias para diferentes 

maneiras de ensinar e aprender, desde que sejam elevadas suas 

oportunidades e possibilidades.  

Já quanto ao quarto objetivo específico voltado a apresentar a 

percepção dos professores de uma escola pública de educação básica 

quando da inserção da tecnologia em suas aulas foi descrito na seção 

4.3.1, com a apresentação dos índices de aprendizado encontrado nesta 

escola em comparação àqueles encontrados no município, no estado e no 

Brasil. Além disso, na seção 4.3.2, foram descritas as percepções dos 

professores por meio da análise das respostas dadas a partir das 

entrevistas. 

Em 2016, quando as entrevistas foram realizadas junto aos 

professores da escola estudo de caso, os mesmos apresentaram dados 

bastante interessantes, tais como o uso de recursos tecnológicos por quase 

78% deles. Apesar da carência de infraestrutura escolar, os professores se 

sentiam estimulados em procurar alternativas para isso, usando 

equipamentos emprestados, dos projetos que participavam ou da 

secretaria da educação, ou ainda recursos próprios, trazendo para a sala 

de aula tudo o que possuíam para um ensino mais estimulante aos alunos. 

Entretanto, a permanência dos professores neste estado de busca 

pela melhoria educacional é desafiadora, visto que as respostas às 

perguntas específicas sobre suas percepções ao integrar recursos 

tecnológicos em suas aulas demonstraram isso claramente. Apesar do 

desafio diário de tentar ensinar com recursos que aproximem os alunos da 
realidade atual, a palavra que mais foi citada foi “desmotivado” por não 

ter nem apoio nem reconhecimento do sistema educacional. Para que os 

professores possam elaborar aulas apoiadas por recursos tecnológicos de 

forma adequada, o trabalho de preparação dessas aulas é maior, e esta 

dedicação requer um esforço extra na busca por equipamentos, 
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dispositivos e softwares que não estão a sua disposição. 

Com as aulas apoiadas pelas TIC, proporcionadas pelos 

professores, houve considerável aumento de participação discente nas 

aulas, além do aumento da afetividade entre professor/aluno. Isso 

segundo os próprios docentes afirmaram, dá maior prazer em ensinar e 

também de aprender. Neste contexto, por outro lado, aproximadamente 

33% dos professores afirmaram não se sentirem confortável com a 

inserção das TIC nas suas aulas, entretanto, a falta de recursos 

disponíveis, dentro da própria escola para trabalhar com os alunos, foi a 

justificativa da maioria deles. 

Diante de tais aspectos levantados nas entrevistas, destacam-se 

ainda, outras considerações importantes face ao desenvolvimento deste 

estudo. Alguns pontos levantados durante a aplicação dos questionários e 

entrevistas devem ser destacados: 

a) A informática e seus recursos tecnológicos muitas vezes não fazem 

parte da realidade docente.  

b) A resistência ao uso de recursos tecnológicos em suas aulas 

evidencia-se frequentemente pela insegurança dos docentes frente a 

esses recursos diante de alunos que demonstram maior domínio no 

manuseio dos mesmos. 

c) Falta uma cultura colaborativa e interdisciplinar entre os professores 

pesquisados. Características estas que poderiam servir de apoio aos 

docentes, tanto na escolha de métodos de aplicação quanto de troca 

de experiências, o que poderia aumentar o poder de decisão dos 

professores no seu cotidiano. 

d) Há unanimidade entre os professores quando apontam a falta de 

infraestrutura disponível nas escolas públicas. Além disso, a 

morosidade na manutenção dos poucos recursos disponíveis também 

é fonte da desmotivação de muitos professores. 

e) Além de todos os aspectos já apontados, a falta de interesse de um 

número considerável de docentes ficou evidente na média das 

respostas no questionário de escala Likert na opção “Nem Concorda 

ou Discorda”, o que representa falta de comprometimento por parte 

do respondente. 

Por fim, evidencia-se nesta pesquisa que a integração tecnológica 

não consiste apenas em inserir recursos tecnológicos nas escolas e 
solicitar o uso pelos professores. Há muito mais envolvido. É necessário 

o foco na aprendizagem, na preparação de alunos nativos digitais, no 

envolvimento dos professores e dos discentes, mas também dos gestores, 

secretarias de educação e sociedade. Há de se desenvolver políticas 

públicas que prezem por uma educação de qualidade, envolvendo todos 



139 

 

na busca pela eficiência na formação de alunos do século 21. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Após as atividades de pesquisa na educação pública, percebe-se 

que algumas questões ainda requerem maior atenção, e sugerem um 

campo para futuras pesquisas. Entre elas destacam-se: 

 A continuidade do trabalho apresentado nesta tese abordando formas 

de integração dos conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de 

conteúdo nas práticas docentes em diferentes níveis educacionais. 

 Aprofundamento sobre as ferramentas tecnológicas que favoreçam 

o modelo pedagógico institucional, classificando-os por tipo de 

recurso oferecido (simuladores, experimentos remotos, jogos, etc.) e 

selecionando-os por disciplinas, apresentando tecnologias 

específicas adequadas para abordar os diferentes conteúdos.   

 Elaboração de um modelo pedagógico da complexidade e 

investigação escolar abordando a transposição didática de conteúdo, 

por meio de recursos tecnológicos, com foco na aprendizagem 

baseada no modelo TPACK. 

 Elaboração de um processo de avaliação da metodologia conhecida 

como Ciclo de Aprendizagem por Inquérito (Inquiry Learning 

Cycle). Este ciclo contempla cinco fases principais: Orientação, 

Conceitualização, Investigação, Conclusão e Discussão. Todas as 

fases do processo de aprendizagem por inquérito estão intimamente 

ligadas umas com as outras e busca fornecer uma estrutura para 

aumentar a eficiência das atividades de aprendizagem realizadas em 

laboratórios on-line.  

 Aplicação e avaliação das atividades pedagógicas no ensino 

superior, considerando a intersecção dos conhecimentos 

tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo em disciplinas específicas 

dentro das áreas de exatas e da educação. Vale salientar que a 

aplicação do referido modelo no ensino superior, principalmente nos 

cursos de licenciatura e similares, possibilitarão uma formação 

baseada no encadeamento de diferentes conhecimentos. 
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APÊNDICE A – Pré teste 

 

 

Entrevista - Pré teste para Tese 

 

 

Média de tempo: 4 minutos e 56 segundos. 

 

 

- O que é tecnologia para você? 

 

- Você faz uso de algum recurso tecnológico? 

 

- Como você se sente quando utiliza esses recursos? 

 

- Além disso, você sentiu que mudou mais alguma coisa na sua 

aula? 

 

- Mudou alguma coisa na sua relação com os alunos? 

 

- Você respondeu o Questionário TPACK? 

 

- Teve acesso ao resultado do seu TPACK? 

 

- O questionário TPACK contribuiu para sua auto avaliação 

como professora?  
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APÊNDICE B – Questionário de percepção dos professores da 

Escola Otávio Manuel Anastácio  
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APÊNDICE C – Resultado obtido nas entrevistas sobre Percepção 

docente 
 

 

Como 
você se 
sente 
quanto à 
integração 
de 
recursos 
tecnológic
os nas 
aulas 
tradicionai
s? 

Se você 
usa ou já 
usou 
recursos 
tecnológic
os, houve 
alguma 
mudança 
nas suas 
aulas 
(quais)? 

Se você usa 
ou já usou 
recursos 
tecnológicos, 
o que mudou 
na sua 
relação com 
os alunos? 

Se você 
não usa 
recursos 
tecnológic
os hoje, o 
que fez 
você optar 
por não 
utiliza-lo? 
(Onde 
você vê 
dificuldad
e?) 

Você acha que 
tem se 
preparado para 
obter 
proficiência 
técnica 
suficiente para 
integrar 
recursos 
tecnológicos na 
sala de aula?          
Sim          Não.  
Porque? 

Observaçõ
es dos 
professore
s 

E1 
ultrapassa
do. 

integração
/interação 

Maior 
curiosidade. 
Melhora o 
aprendizado. 

não 
respondeu
. 

NÃO. Um dos 
motivos é a 
falta de espaço 
e de 
equipamentos, 
que nos toma 
muito tempo 
até começar a 
aula. 

  

E2 
Indiferenç
a 

Não usa. Não usa. 
Recusou-
se a 
responder. 

NÃO.   

E3 
Entusiasm
o 

integração
/interação 

Maior 
colaboração 
e 
participação 
discente. 
Melhora o 
aprendizado. 

não 
respondeu
. 

NÃO. Temos 
uma parceria 
que nos ajuda. 
Acaba 
facilitando e 
ajudando. 
Deveríamos nos 
integrar mais 
com a 
tecnologia para 
poder interagir 
com os alunos. 

  

E4 
Entusiasm
o 

integração
/interação 

Maior 
proximidade 
à realidade 
do aluno. 

não 
respondeu
. 

SIM. No que 
posso, estou no 
projeto Rexlab, 
no entanto, 
muitos 
objetivos tem 
atrapalhado um 
maior 
aprofundament
o. Utilizo 
recursos do 
governo. 
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E5 
Entusiasm
o 

Maior 
interesse 
discente. 

Não 
percebeu 
mudança. 

Falta 
recursos 
tecnológic
os na 
escola. 

SIM. Seria bom 
se tivesse, 
porque para 
ensinar a 
prática da 
matemática 
tem muitos 
recursos. 

  

E6 
Entusiasm
o/desamp
aro 

integração
/interação 

Excelente. 
não 
respondeu
. 

SIM. Sou 
autodidata e 
uso recursos 
próprios. 

  

E7 
Entusiasm
o 

integração
/interação 

Aumenta o 
interesse 
discente e 
docente. 

Falta 
recursos 
tecnológic
os na 
escola. 

SIM. Cursinhos 
básicos e com 
recursos 
próprios. 

  

E8 
Entusiasm
o 

Maior 
interesse 
discente. 

Melhor 
relação com 
o conteúdo e 
com o 
professor. 

não 
respondeu
. 

SIM. Com 
recursos 
próprios enho 
procurado 
outras 
tecnologias. 
Aprender Movie 
Maker ou 
Imagens 3D. 

  

E9 
Inseguranç
a 

integração
/interação 

Maior 
motivação. 
Aumenta o 
interesse e a 
concentração
. 

não 
respondeu
. 

SIM. 
Acompanhando 
os projetos do 
Rexlab, mas 
sinto que falta 
alguma coisa, 
como estudar 
ou fazer curso 
preparatório 
específico. Uso 
recursos do 
governo. 

A cidade, o 
sistema, 
não 
oferece 
mais 
oportunida
des. Se 
houvesse 
mais 
cursos eu 
participaria
. 

E10 
Frustração
/Desmotiv
ado 

integração
/interação 

Maior 
interesse 
discente 

não 
respondeu
. 

SIM. 
capacitações do 
Rexlab. 
Recursos do 
governo. 

Tô 
indignada 
por não ter 
sala de 
informática
. Se tivesse 
eu usaria 
direto. Dos 
15 
computado
res da 
proinfo, 
hoje não 
temos mais 
nenhum. 
Estão 
todos 
espalhados 
pela escola 
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e a maioria 
estocados, 
estragados, 
aguardadn
do 
arrumação. 

E11 
ultrapassa
do. 

integração
/interação 

não 
respondeu. 

Falta 
recursos 
tecnológic
os na 
escola. 

NÃO. Por não 
ter na escola.  

Se fosse 
uma 
exigência 
os 
professore
s se 
obrigariam 
a usar. Sem 
isso os 
professore
s se 
acomodam
. 

E12 
Entusiasm
o/desamp
aro 

integração
/interação 

Aumentou a 
curiosidade 
discente. 

não 
respondeu
. 

NÃO. tempo, 
dinheiro, as 
escolas não 
oferecem 
capacitação. 

  

E13 Resistente Não usa. 
não 
respondeu. 

Acho mais 
prático 
para as 
aulas de 
inglês usar 
mais a 
escrita e a 
conversaç
ão do que 
me 
preocupar 
com 
tecnologia 
sem 
conseguir 
ensinar  
língua. 
Apesar de 
achar que 
ninguém 
aprende 
inglês na 
escola. 

NÃO.   
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E14 
Entusiasm
o 

Maior 
motivação 
discente 

Maior 
afetividade 
entre alunos 
e professor. 
Maior 
satisfação 
discente. 

não 
respondeu
. 

NÃO. 

Quando a 
tecnologia 
é muito 
nova a 
gente 
procura 
ajuda. A 
demanda 
na 
instalação 
dos 
recursos 
tecnológic
os 
dificultam 
o uso na 
sala de 
aula devido 
ao tempo 
(o acesso à 
tecnologia)
. 

E15 
Entusiasm
o 

Maior 
interesse 
discente. 

Não 
percebeu 
mudança. 

não 
respondeu
. 

NÃO. Por falta 
de proposta. 

  

E16 
Entusiasm
o/desamp
aro 

Melhora o 
aprendiza
do. 

Aumenta o 
interesse 
discente. 

Falta 
recursos 
tecnológic
os na 
escola. 

NÃO. 

Não tenho 
interesse. 
Falta de 
tempo pela 
correria de 
trabalho, 
se sobra 
tempo vou 
na procura 
por cursos 
específicos 
da minha 
área. 

E17 
Entusiasm
o 

Maior 
Interesse/
participaçã
o discente 

Mudou para 
melhor. 

não 
respondeu
. 

SIM. Curso 
Despertar e 
Capacitações do 
REXLAB. 

Penso que 
podia ser 
oferecido 
cursos  
com mais 
frequencia 
dando 
ênfase as 
necessidad
es de 
infraestrut
ura, como 
internet e 
computado
res. 
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E18 
Frustração
/Desmotiv
ado 

Não 
percebeu 
mudança 
significativ
a. 

Não 
percebeu 
mudança. 

Falta 
recursos 
tecnológic
os na 
escola. 

NÃO. 

Claro que 
toda a 
ferramenta 
é válida, 
mas a 
realidade é 
outra e por 
isto se 
trabalha 
mais as 
aulas 
práticas da 
forma 
tradicional. 
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APÊNDICE D – Questionário – Metodologia TPACK aplicada as 

escolas públicas 

 
Este questionário é anônimo, e o autor não poderá ser identificado. 

Os dados coletados serão utilizados para fins de pesquisa. Este 

questionário será aplicado como parte do projeto de pesquisa que trata da 

“Aplicação de dispositivos móveis e experimentação remota nos 

processos de ensino e de aprendizagem na Educação Básica”. 

 

Dados pessoais 

 

1. Gênero: 

( ) Masculino ( ) Feminino 

2. Idade:  

( ) 18-30 anos; ( ) 31-35 anos; ( ) 36-40 anos; ( ) 41-45 anos; ( ) 46-

50 anos; ( ) 51-55 nos;  

( ) 56-80 anos. 

3. Experiência docente em escola pública: 

( ) 1-5 anos; ( ) 6-10 anos; ( ) 11-15 anos; ( ) 16-20 anos; ( ) Mais 

de 20 anos. 

4. Em outras Instituições de Ensino (IES): 

( ) 1-5 anos; ( ) 6-10 anos; ( ) 11-15 anos; ( ) 16-20 anos; ( ) Sem 

experiência em IES. 

5. Regime de trabalho: 

( ) Professor efetivo; 

( ) Professor contratado (ACT); 

6. Nível de Formação; 

( ) Professor com Magistério; 

( ) Professor com Graduação. 

( ) Professor com Especialização; 

( ) Professor com Mestrado; 

( ) Professor com Doutorado; 

( ) Professor sem formação; 

 

7. Disciplina(s) que ministra: 

( ) Artes ( ) Educação Infantil ( ) Educação Especial (SAEDE e 

Segundo Professor de Turma) 

( ) Inglês e Linguagem Artística ( ) História ( ) Geografia ( ) 

Matemática ( ) Química ( ) Física 

( ) Filosofia ( ) Sociologia ( ) Educação Física ( ) Língua 
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Portuguesa ( ) Outras disciplinas 

 

8. A tecnologia é um conceito amplo que pode significar muitas 

coisas. Este questionário se refere à tecnologia / tecnologias digitais. Ou 

seja, as ferramentas digitais que utilizamos, como computadores, 

Notebooks, iPods, handhelds, lousas digitais, programas, etc. Por favor, 

responda com ( X ) a todas as perguntas, caso não tenha certeza sobre sua 

resposta, seja incerto ou neutro você pode sempre escolher "Nem 

concorda ou discorda" 

  

Discorda 
fortemente 

 

Discorda 

 

Nem 

concorda ou 

discorda 
 

Concorda 

 

Concorda 
fortemente 

 

1. Eu sei como resolver 
meus próprios problemas 

técnicos. 

     

2. Mantenho-me 

atualizado em relação às 
novas tecnologias. 

     

3. Conheço uma grande 

quantidade de diferentes 

tecnologias. 

     

4. Tenho tido 
oportunidades suficientes 

para trabalhar com 

diferentes tecnologias. 

     

5. Eu tenho 
conhecimento suficiente 

sobre a(s) disciplina(s) 

que ministro. 

     

6. Eu posso usar uma 
forma literária de pensar. 

     

7. Eu posso usar uma 

forma histórica de 

pensar. 

     

8. Conheço vários 
exemplos de como a(s) 

disciplina(s) que ministro 

aplica-se no mundo real. 

     

9. Eu sei como avaliar o 
desempenho do aluno em 

sala de aula. 

     

10. Eu posso adaptar o 

meu estilo de ensino para 
diferentes alunos. 

     

11. Posso usar uma 

ampla gama de 
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abordagens de ensino em 

sala de aula 

(aprendizagem 
colaborativa, instrução 

direta, a aprendizagem 

inquérito, problema 
/projeto de aprendizagem 

baseado etc.) 

12. Eu sei como 

organizar e manter a 
gestão da sala de aula. 

     

13. Eu sei como 

selecionar métodos de 

ensino eficazes para 
orientar aluno a pensar e 

aprender a(s) 

disciplina(s). 

     

14. Eu sei sobre as 
tecnologias que podem 

ser usadas para 

compreender e auxiliar 
na(s) disciplina(s) que 

ministro. 

     

15. Eu posso escolher as 

tecnologias que podem 

melhorar as abordagens 

de ensino para uma lição. 

     

16. Eu penso 

criticamente sobre como 
usar as novas tecnologias 

em minha sala de aula. 

     

17. Eu tenho as 

habilidades técnicas que 
preciso para usar a 

tecnologia de forma 

adequada no ensino. 

     

18. Meu programa de 

formação de professores 

me fez pensar mais 
profundamente sobre 

como a tecnologia 

poderia influenciar as 
abordagens de ensino que 

eu uso na minha sala de 

aula 

     

19. Eu posso ensinar 

lições que combinam 

adequadamente os 
conteúdos das 

disciplinas, tecnologias e 

abordagens de ensino. 
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20. Posso usar estratégias 

que combinam conteúdo, 

tecnologias e abordagens 
de ensino que podem 

melhorar a minha aula na 

minha sala de aula. 

     

21. Eu posso escolher as 
tecnologias que podem 

melhorar o conteúdo para 

uma lição. 

     

22. Eu posso aprender a 
tecnologia com 

facilidade. 

     

23. Eu frequentemente 

“brinco” com as 
tecnologias. 

     

24. Eu tenho as 

habilidades técnicas que 

preciso para usar as 
novas tecnologias. 

     

25. Eu posso usar uma 

maneira lógica de 

pensamento. 

     

26. Eu posso usar uma 
forma científica de 

pensar. 

     

27. Tenho várias formas 

e estratégias para 
desenvolver minha 

compreensão a respeito 

da(s) disciplina(s). 

     

28. Eu posso adaptar o 
meu ensino baseado no 

que os alunos 

compreendem atualmente 
ou não entendem. 

     

29. Eu posso avaliar o 

aprendizado do aluno de 

diversas maneiras. 

     

30. Eu estou 
familiarizado com o 

entendimento e 

equívocos dos alunos. 

     

31. Eu sei que os 
diferentes conceitos da(s) 

disciplina(s) que ministro 

não requerem diferentes 
abordagens de ensino. 

     

32. Eu posso escolher as 

tecnologias que podem 

melhorar a aprendizagem 
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dos alunos para uma 

aula. 

33. Posso adaptar o uso 

das tecnologias que estou 
aprendendo sobre as 

diferentes atividades de 

ensino. 

     

34. Eu tenho as 
habilidades de gestão de 

sala de aula que preciso 

para usar a tecnologia de 
forma adequada no 

ensino 

     

35. Eu posso selecionar 

tecnologias para usar em 
minha sala de aula que 

podem melhorar o que eu 

ensino como eu ensino e 
o que os alunos 

aprendem. 

     

36. Eu posso ser 

voluntário para liderar a 
ajudar aos outros 

docentes para auxiliar na 

utilização dos conteúdos, 

tecnologias e abordagens 

de ensino na minha 

escola. 
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APÊNDICE E – TCLE 
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APÊNDICE F – Estratificação do Questionário nº 1 

 
TK (Conhecimento Tecnológico) 

1. Eu sei como resolver meus próprios problemas técnicos. 
22. Eu posso aprender a tecnologia com facilidade. 
2. Mantenho-me atualizado em relação às novas tecnologias. 
23. Eu frequentemente “brinco” com as tecnologias. 
3. Conheço uma grande quantidade de diferentes tecnologias. 
24. Eu tenho as habilidades técnicas que preciso para usar as novas 

tecnologias. 
4. Tenho tido oportunidades suficientes para trabalhar com 

diferentes tecnologias. 
 
CK (Conhecimento de Conteúdo) 

5. Eu tenho conhecimento suficiente sobre a(s) disciplina(s) que 

ministro. 
25. Eu posso usar uma maneira lógica de pensamento. 
6. Eu posso usar uma forma literária de pensar. 
26. Eu posso usar uma forma científica de pensar. 
7. Eu posso usar uma forma histórica de pensar. 
27. Tenho várias formas e estratégias para desenvolver minha 

compreensão a respeito da(s) disciplina(s). 
8. Conheço vários exemplos de como a(s) disciplina(s) que 

ministro aplica-se no mundo real. 
 
PK (Conhecimento Pedagógico) 

9. Eu sei como avaliar o desempenho do aluno em sala de aula. 
28. Eu posso adaptar o meu ensino baseado no que os alunos 

compreendem atualmente ou não entendem. 
10. Eu posso adaptar o meu estilo de ensino para diferentes alunos. 
29. Eu posso avaliar o aprendizado do aluno de diversas maneiras. 
11. Posso usar uma ampla gama de abordagens de ensino em sala 

de aula (aprendizagem colaborativa, instrução direta, a aprendizagem 

inquérito, problema /projeto de aprendizagem baseado etc.) 
30. Eu estou familiarizado com o entendimento e equívocos dos 

alunos. 
12. Eu sei como organizar e manter a gestão da sala de aula. 
 
PCK (Conhecimento Pedagógico de Conteúdo) 

13. Eu sei como selecionar métodos de ensino eficazes para 
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orientar aluno a pensar e aprender a(s) disciplina(s). 
31. Eu sei que os diferentes conceitos da(s) disciplina(s) que 

ministro não requerem diferentes abordagens de ensino. 
 
TCK (Conhecimento Tecnológico de Conteúdo) 

14. Eu sei sobre as tecnologias que podem ser usadas para 

compreender e auxiliar na(s) disciplina(s) que ministro. 
 
TPK (Conhecimento Tecnológico Pedagógico) 

15. Eu posso escolher as tecnologias que podem melhorar as 

abordagens de ensino para uma lição. 
32. Eu posso escolher as tecnologias que podem melhorar a 

aprendizagem dos alunos para uma aula. 
16. Eu penso criticamente sobre como usar as novas tecnologias 

em minha sala de aula. 
33. Posso adaptar o uso das tecnologias que estou aprendendo 

sobre as diferentes atividades de ensino. 
17. Eu tenho as habilidades técnicas que preciso para usar a 

tecnologia de forma adequada no ensino. 
34. Eu tenho as habilidades de gestão de sala de aula que preciso 

para usar a tecnologia de forma adequada no ensino. 
18. Meu programa de formação de professores me fez pensar mais 

profundamente sobre como a tecnologia poderia influenciar as 

abordagens de ensino que eu uso na minha sala de aula 
 
TPACK (Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo) 
19. Eu posso ensinar lições que combinam adequadamente os 

conteúdos das disciplinas, tecnologias e abordagens de ensino. 
35. Eu posso selecionar tecnologias para usar em minha sala de 

aula que podem melhorar o que eu ensino como eu ensino e o que os 

alunos aprendem. 
20. Posso usar estratégias que combinam conteúdo, tecnologias e 

abordagens de ensino que podem melhorar a minha aula na minha sala de 

aula. 
36. Eu posso ser voluntário para liderar a ajudar aos outros 

docentes para auxiliar na utilização dos conteúdos, tecnologias e 
abordagens de ensino na minha escola. 

21. Eu posso escolher as tecnologias que podem melhorar o 

conteúdo para uma lição. 
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APÊNDICE G – Questionário Perfil Docente 

 
Questão 1 Resposta obrigatória 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

Questão 2 Resposta obrigatória 

Faixa Etária 

18-30 anos 

31-35 anos 

36-40 anos 

41-45 anos 

46-50 anos 

51-55 anos 

56-80 anos 

 

Questão 3 Resposta obrigatória 
Experiência docente. 

Até 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 15 anos 

De 16 a 20 anos 

De 21 anos ou mais 

 

Questão 4 Resposta obrigatória 
Grau de escolaridade 

Ensino Superior – Licenciatura 
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Ensino Superior – Pedagogia 

Ensino Superior – outros 

Ensino Médio – Magistério (antigo 2º grau) 

Magistério Superior (Escola Normal Superior) 

Ensino Médio – outros (antigo 2º grau) 

 

Questão 5 Resposta obrigatória 
Modalidade de pós-graduação 

Especialização (mínimo de 360 horas) 

Não fez ou ainda não completou nenhum curso de pós-graduação 

Mestrado 

Doutorado 

 

Questão 6 Resposta obrigatória 
Redes de ensino em que atua. 

Pública estadual 

Pública municipal 

Particular 

Pública federal 

 

Questão 7 Resposta obrigatória 
Vínculo empregatício 

Efetivo/concursado 

Contrato CLT 

Contrato temporário/ eventual 

 

Questão 8 Resposta obrigatória 
Número de escolas onde atua 
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Uma escola 

Duas escolas 

Três escolas ou mais 

 

Questão 9 Resposta obrigatória 
Disciplina(s) que ministra 

Artes 

Educação Infantil 

Educação Especial (SAEDE e Segundo Professor de Turma) 

Inglês e Linguagem Artística 

História 

Geografia 

Matemática 

Química 

Física 

Filosofia 

Sociologia 

Educação Física 

Língua Portuguesa 

Outras disciplinas 

 

Questão 10  
Caso tenha assinalado a opção "Outras Disciplinas" na pergunta anterior. 

Favor indicar as disciplinas. 

 
Questão 11 Resposta obrigatória 
Horas semanais dedicadas às aulas 
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Até 20 horas 

De 21 até 39 horas 

40 horas 

41 horas ou mais 

Não quer responder 

 

Questão 12 Resposta obrigatória 
Tipo de computador que dispõe no domicílio 

Computador portátil 

Computador de mesa 

Tablet 

Não tem computador 

 

Questão 13 Resposta obrigatória 
Forma como aprendeu a utilizar o computador 

Sozinho 

Fez um curso específico 

Com outras pessoas (filhos, parente, amigo, etc.) 

Com outro professor ou educador da escola 

Com os alunos/com um aluno 

Não aprendeu a usar computador e/ou Internet 

 

Questão 14 Resposta obrigatória 
Em relação a afirmação: "Os alunos desta escola sabem mais sobre computador 

e Internet do que o professor". Você? 

Concorda totalmente 

Concorda em parte 
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Não concorda, nem discorda 

Discorda em parte 

Discorda totalmente 

Não sabe 

 

Questão 15 Resposta obrigatória 
Em relação a afirmação: "Acredito mais nos métodos tradicionais de ensino". 

Você? 

Concorda totalmente 

Concorda em parte 

Não concorda, nem discorda 

Discorda em parte 

Discorda totalmente 

Não sabe 

 

Questão 16 Resposta obrigatória 
Em relação a afirmação: "Não sabe de que forma ou para quais atividades 

pode usar computador ou Internet na escola". Você? 

Concorda totalmente 

Concorda em parte 

Não concorda, nem discorda 

Discorda em parte 

Discorda totalmente 

Não sabe 

 

Questão 17 Resposta obrigatória 
Em relação a afirmação: "Falta de apoio pedagógico para o uso de computador 

e Internet". Você? 
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Concorda totalmente 

Concorda em parte 

Não concorda, nem discorda 

Discorda em parte 

Discorda totalmente 

Não sabe 

 

Questão 18 Resposta obrigatória 
Em relação a afirmação: "Os professores não têm tempo suficiente para 

preparar aulas com o computador e a Internet". Você? 

Concorda totalmente 

Concorda em parte 

Não concorda, nem discorda 

Discorda em parte 

Discorda totalmente 

Não sabe 

 

Questão 19 

Resposta obrigatória 
Já acessou a Internet por meio de telefone celular (smartphone)?  

Sim Não 

 

Questão 20 Resposta obrigatória 
Dispõe de acesso a Internet no domicílio?  

Sim Não 



181 

 

APÊNDICE H – Autorização de Pesquisa da E.E.B. Otávio Manuel 

Anastácio 
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APÊNDICE I – Publicações da Pesquisadora 

 
Artigos completos 

 

Technology Integration Actions in Mathematics teaching in 

Brazilian Basic Education: Stimulating STEM disciplines. 
NICOLETE, P. C. , BILESSIMO, S. M. , CRISTIANO, Marta Adriana 

da Silva. , SCHARDOSIM SIMAO, J. P. , SILVA, J. B. . Revista de la 

Educacion a Distancia, v. 52, p. 1-22, n. 2017. 

 

A DC Electric Panel Remote Lab. SILVA, Juarez. B. , SIMÃO, José 

Pedro Schardosim , CRISTIANO, Marta Adriana da Silva. , 

NICOLETE, Priscila Cadorin , HECK, C. , COELHO, Karine S. . 

International Journal of Online Engineering, v. 12, p. 30-, n. 2016. 

 

Integración de tecnologías en la Educación básica de Brasil: un 
estudio de caso en la enseñanza de la matemática. CRISTIANO, 

Marta Adriana da Silva., LUZ FILHO, S. S. , NICOLETE, P. C. , 

SILVA, J. B. , BILESSIMO, S. M. , BENAVIDES, K. R. . Suplemento 

Signos EAD, v. 1, p. 1-25, n. 2016. 

 

REV2014 - Special Track on Experimental Teaching Based on 

Remote and Virtual Labs. BENTO DA SILVA, JUAREZ , 

CRISTIANO, MARTA Adriana da Silva. IEEE-RITA, v. PP, p. 1-1, n. 

2015, Qualis B4. . 

 

REV2014 - Sessão Especial sobre Ensino Experimental baseado em 
Laboratórios Remotos e Virtuais. SILVA, Juarez. B. , CRISTIANO, 

Marta Adriana da Silva. . IEEE-ES VAEP-RITA, v. 2, p. 109-111, n. 

2014. 

 

Ações e reflexões sobre mídia e psicologia. CRISTIANO, Marta 

Adriana da Silva. . Psicologia & Sociedade (Online), v. 24, p. 244-247, 

n. 2012. Citações:  Link de citações 1 

 

Gesture Browser. Prototype pour la navigation interactive en 

dispositifs mobiles. CRISTIANO, Marta Adriana da Silva. , BORGES, 

Martha. K. , SILVA, Hilton Wichwski , FRANCISCO JUNIOR, Nacim 

Miguel . Interfaces numériques, v. 1, p. 561-575, n. 2012. 
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Capítulos de livros 

 

Ações Tecnoeducativas por Meio da Experimentação Remota: um 

estudo de caso em aula de física do ensino básico. NICOLETE, 

Priscila Cadorin; CRISTIANO, Marta Adriana da Silva.; SILVA, 

Juarez. B.; BILESSIMO, Simone. M. S.; SCHARDOSIM SIMAO, J. P.; 

HECK, C.; LUZ FILHO, S. S.. In:José Miguel García; Mônica Báez Sus 

(Org.). Educación y Tecnologías en Perspectiva. 1ed. Montevideo: 

Flacso Uruguay, 2016, p.141-167 

 

A Remote Mobile Experiment in Brazilian Public Basic Education. 
NICOLETE, PRISCILA CADORIN; BENTO DA SILVA, JUAREZ; 

Cristiano, Marta Adriana da Silva; BILESSIMO, SIMONE MEISTER 

SOMMER; Ferreira de Farias, Giovanni; Filho, Silvio Serafim da Luz. 

Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning 

Outcomes. 1ed. New Zealand: IGI Global, 2016, p.121-142 

 

Trabalhos completos em anais de congressos 
 

Mathematics and technological integration in the Brazilian basic 
education as motivation to STEM. NICOLETE, Priscila Cadorin; 

CRISTIANO, Marta Adriana da Silva; DA SILVA, Juarez Bento; 

BILESSIMO, Simone Meister Sommer; SIMÃO, José Pedro 

Schardosim; BENAVIDES, Kryscia Daviana Ramírez; ALVES, João 

Bosco da MOTA. In: the 3rd International Conference, Porto. 

Proceedings of the 3rd International Conference on Technological 

Ecosystems for Enhancing Multiculturality - TEEM &apos;15. p. 591 - 

598 

 

Integração de tecnologias no ensino da matemática na educação 

fundamental pública. NICOLETE, P. C.; SILVA, Juarez. B.; 

BILESSIMO, Simone. M. S.; CRISTIANO, Marta Adriana da Silva.. In: 

I Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 2015, Araranguá. 

Anais SPPI 2015: I Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 

2015. p. 130 - 136 

 

Cognitive mediation process technology applied to education. 
CRISTIANO, Marta Adriana da Silva.; PAIM, T. D.; CORDOVA, 

Jhoana. R.; SILVA, Juarez. B.; LUZ FILHO, S. S.; FIALHO, F. A. P.. 

In: VIII International GUIDE Conference and the V Symposium on 
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Education and Communication, 2014, Aracajú - Sergipe. VIII 

International GUIDE Conference. 2014. p. 238 - 250 

 

Congresso Internacional  

  

(Resumo) Mathematics and technological integration in the 

Brazilian basic education as motivation to 
STEM, NICOLETE, Priscila Cadorin; CRISTIANO, Marta 

Adriana da Silva; DA SILVA, Juarez Bento ; BILESSIMO, Simone 

Meister Sommer ; SIMÃO, José Pedro Schardosim ; 

BENAVIDES, Kryscia Daviana Ramírez ; ALVES, João Bosco da 

Mota. In: the 3rd International Conference, 2015, Porto. Proceedings of 

the 3rd International Conference on Technological Ecosystems for 

Enhancing Multiculturality - TEEM '15. p. 591-598.  

  

(Resumo) Using TPACK to Assess Integration of Remote 

Experiments in Basic Education, CRISTIANO, Marta Adriana da 

Silva. ; SILVA, Juarez. B. ; LUZ FILHO, S. S. ; BILESSIMO, Simone. 

M. S. ; NICOLETE, P. C.; SIMAO, J. P. S. ; SCHNEIDER, A. ; 

ALVES, João Bosco. M. In: The Experiment@International Conference 

2015 (exp.at'15), 2015, Açores. exp.at'15 - 3rd EXPERIMENT@ 

INTERNATIONAL CONFERENCE - Online Experimentation. Açores: 

Nova Gráfica, 2015. p. 94-94.  

 

(Resumo) A Mobile Remote Experimentation Environment for 

Basic Education. SILVA, Juarez. B. ; NICOLETE, P. 

C.; CRISTIANO, Marta Adriana da Silva. ; SIMAO, J. P. S.; 

ROCHADEL, W. ; DAROS, M. R. ; ALVES, João Bosco. M. ; 

BILESSIMO, Simone. M. S. In: The Experiment@International 

Conference 2015 (exp.at'15), 2015, Açores. 3rd Experiment@ 

International Conference. Açores: Nova Gráfica, 2015. p. 54-54.  

 

(Resumo) Mobile Remote Experimentation Applied to Basic 
Education, NICOLETE, P. C.; DA SILVA, Juarez Bento; SIMAO, J. P. 

S. ; ROCHADEL, W.; CRISTIANO, Marta Adriana da Silva. ; 

LIMA, J. C. ; BILESSIMO, Simone. M. S. ; ALVES, João Bosco. M. 
In: The Experiment@International Conference 2015 (exp.at'15), 2015, 

Açores. exp.at'15 - 3rd EXPERIMENT@ INTERNATIONAL 

CONFERENCE - Online Experimentation. Açores: Nova Gráfica, 2015. 

p. 85-8.  

 - Revista   
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Participação em Projetos de Pesquisa (PPP) 
 

1 - Proposta de estratégia metodológica para a integração tecnologia 

no ensino de disciplinas STEM na Educação Básica da rede 
pública.   

Integrantes: Marta Adriana da Silva Cristiano - Integrante / Juarez 

Bento da Silva - Coordenador / Simone Meister Sommer Bilessimo - 

Integrante / João Bosco da Mota Alves - Integrante.  

Atividade da bolsista: A capacitação dos docentes. Aplicação do 

questionário para diagnóstico baseado no modelo TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge). Tabulação dos dados 

e divulgação. Participação ativa na equipe de elaboração de material 

didático.  

Financiador: Fundo Regional para a Inovação Digital na América 

Latina e Caribe.   

  

2 - GT-MRE: Grupo de Trabalho em Experimentação Remota 
Móvel  

Integrantes: Marta Adriana da Silva Cristiano - Integrante / Juarez 

Bento da Silva - Coordenador / Roderval Marcelino - Integrante / 

Simone Meister Sommer Bilessimo - Integrante / João Bosco da Mota 

Alves - Integrante / Priscila Cadorin Nicolete - Integrante / José Pedro 

Schardosim Simão - Integrante / Willian Rochadel - Integrante / João 

Cardoso de Lima - Integrante / Akassio Miranda da Silva - Integrante / 

Carine Heck - Integrante.  

Atividade da bolsista: A capacitação dos docentes. Aplicação do 

questionário para diagnóstico baseado no modelo TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge). Tabulação dos dados 

e divulgação. Participação ativa na equipe de elaboração de material 

didático.  

Financiador: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Auxílio financeiro.  

  

3 - Utilização de Experimentação Remota em Dispositivos Móveis 

para a Educação Básica na rede pública de ensino  

Integrantes: Marta Adriana da Silva Cristiano - Integrante / Juarez 
Bento da Silva - Coordenador / Simone Meister Sommer Bilessimo - 

Integrante / João Bosco da Mota Alves - Integrante.  

Atividade da bolsista: A capacitação dos docentes. Aplicação do 

questionário para diagnóstico baseado no modelo TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge). Tabulação dos dados 
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e divulgação. Participação ativa na equipe de elaboração de material 

didático.  

Financiador: FRIDA - Fundo Regional para a Inovação Digital na 

América latina e caribe - Auxílio financeiro.  

 

 
  



188 

 

  



189 

 

ANEXO A – Descrição da EBB Otávio Manuel Anastácio no QEdu 

2015 
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ANEXO B – E-mails enviado pela Secretaria da Educação de 

Araranguá 

 

 

 
 

 

 

 

 




