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“Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”.
Paulo Freire

Introdução

O advento da Internet possibilitou o acesso a uma vasta quantidade de
recursos tecnológicos. Com eles, surgiu a dificuldade em identificar quais são
realmente pedagógicos e/ou possuem aplicabilidade educacional.

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação
de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes
ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em
redes de informação energizadas pela Internet. As redes têm
vantagens extraordinárias como ferramentas de organização
em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes,
características essenciais para se sobreviver e prosperar num
ambiente em rápida mutação. É por isso que as redes estão
proliferando em todos os domínios da economia e da
sociedade,
desbancando
corporações
verticalmente
organizadas e burocracias centralizadas e superando-as em
desempenho. Contudo, apesar de suas vantagens em termos
de flexibilidade, as redes tiveram tradicionalmente de lidar com
um grande problema, em contraste com hierarquias
centralizadas. Elas têm tido considerável dificuldade em
coordenar funções, em concentrar recursos em metas
específicas e em realizar uma dada tarefa dependendo do
tamanho e da complexidade da rede (CASTELLS, 2003, p. 7).

Os embasamentos teóricos registrados na pesquisa e os dados obtidos
nos instrumentos aplicados aos professores nos permitem inferir que não foram
identificadas a preponderância de opiniões extremas, nem de resistência ao
uso das TIC. Ao contrário, as respostas exaltam aspectos positivos do uso da
Internet, de iPads e das demais tecnologias em sala de aula, revelando ainda
sugestões de temas para ações de formação docente.

Partindo dos resultados desta pesquisa e tendo como premissa principal
os sete conhecimentos abordados no modelo teórico TPACK, surgiu o
Ambiente Virtual de Formação Docente Redes e Saberes.
A escolha de um ambiente virtual ocorreu devido a sua capacidade de
intercomunicação, o que “garante que, independentemente de onde as
pessoas estejam, elas possam se comunicar, trocar ideias, desenvolver
projetos em conjunto, ir além da informação” (KENSKI, 2015, p. 431), em busca
de uma aprendizagem ativa, colaborativa e em rede.

Objetivos

A elaboração do ambiente virtual de formação Redes e Saberes visa
promover a integração entre as técnicas pedagógicas, os conteúdos
disciplinares e as tecnologias por meio dos fundamentos representados no
framework do TPACK. E assim, abrir espaço para que professores, estudantes
e demais interessados compartilhem saberes docentes por meio da Internet.
Partindo deste objetivo principal, emergem outros mais específicos.
Dentre eles:
▪

Compartilhar resultados alcançados na pesquisa;

▪

Compartilhar práticas docentes realizadas nos anos finais do Ensino
Fundamental, registradas na pesquisa;

▪

Entrar em contato com pessoas da área das TIC;

▪

Orientar os docentes na seleção dos recursos digitais;

▪

Trocar experiências com pessoas com interesses comuns;

▪

Auxiliar os docentes a desenvolverem habilidades que envolvam o
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo – TPACK;

▪

Formar um portfólio de estudos e pesquisas sobre TPACK e o uso
pedagógico das tecnologias;

▪

Possibilitar que outros docentes utilizem plataformas online em suas
aulas, caminhando para um ensino cada vez mais blended.

Por meio desses objetivos pretende-se aprofundar o conhecimento
tecnológico dos professores para que estes desenvolvam as habilidades

necessárias para o uso das TIC em sala de aula e consequentemente
assumam uma nova postura, a de professor provocador, aplicando estratégias
dinâmicas de agrupamento, mediando as discussões e se concentrando não
somente no conteúdo, mas também na postura e nas habilidades de seu
alunado (Christensen; Horn; Staker, 2013).

Produto Desenvolvido

Em função desses levantamentos obtidos e com o intuito de dar início a
um processo de formação docente que ressalte a relevância das tecnologias
nos processos de ensino e de aprendizagem no Ensino Fundamental, deu-se a
criação de uma sala de formação docente, chamada Redes e Saberes,
estruturada em um ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma Moodle.
Apesar de ser um portal particular, hospedado pelo Grupo de Desenvolvimento
e Formação LTechnology, a sala pode ser acessada por qualquer pessoa
interessada, mediante a um cadastro. A Redes e Saberes está disponível no
endereço: http://bit.ly/2tRL1Lr.
Figura 18 – Redes e Saberes – Tópico introdutório

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr

A escolha pela plataforma online Moodle se deu pela sua filosofia de
software livre e pela pluralidade dos recursos que ela oferece. Foi criado em
1999 por Martin Dougiamas, na Curtin University of Technology – Austrália,
com o

intuito de fomentar um espaço de colaboração, onde os seus
usuários poderiam intercambiar saberes, experimentando,
criando novas interfaces para o ambiente em uma grande
comunidade aberta. [...] o ambiente mobilizou educadores,
estudantes e pesquisadores que, ao interagirem com o Moodle,
foram construindo significados pedagógicos para as distintas
interfaces presentes no ambiente (ALVES; BARROS; OKADA,
2009, p. 7).

Além de ser um software livre, que não oferece custos para sua
aquisição e implantação, o Moodle ainda proporciona uma série de vantagens,
tais como flexibilidade de tempo, comunicação síncrona e assíncrona,
personalização e acesso não linear aos conteúdos disponibilizados.
A sala Redes e Saberes está dividida em tópicos, subdivididos por
temáticas, em uma estrutura não linear, onde cada docente participante pode
acessar a temática que mais interessar, de acordo com o objetivo e o contexto
escolar em que atua. A princípio os temas são: Redes e Saberes – tópico

introdutório; O que é o TPACK?; Biblioteca digital; Para Compartilhar, e;
Cursos, Palestras, Congressos e Chamadas para publicação.
Figura 19 – Redes e Saberes – O que é o TPACK?

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr
Figura 20 – Redes e Saberes – Representação gráfica do TPACK

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr

Para tanto, foram elaboradas atividades na modalidade a distância,
dentre as quais se destacam:

Glossário: para que o uso de termos técnicos não impeça a
compreensão dos conteúdos disponibilizados e das atividades propostas. Nele,
os participantes também podem contribuir inserindo novas palavras.
Fóruns de discussão: com a temática “Vamos nos conhecer?”, o
primeiro fórum proporciona um espaço para que os participantes se
apresentem e relatem um pouco das suas experiências e expectativas. Os
demais fóruns abordam diversas temáticas para esclarecimento de dúvidas,
interação e registros de experiências dos docentes participantes em temas
específicos. Os participantes podem inserir textos, vídeos e imagens para
enriquecer as trocas.
Recursos digitais: sites, aplicativos e plataformas educativas são
compartilhados semanalmente para auxiliar no planejamento e na elaboração
das aulas e também para uso em sala com os alunos.
Além destes recursos, também são compartilhados e-books, artigos
científicos e vídeos abordando a temática proposta. Assim, os participantes
passam a experimentar o Moodle como alunos e, ao interagir com outros
colegas, aprendem a trabalhar online.

[...] a tecnologia na escola, quando pautada em princípios que
privilegiam a construção do conhecimento, o aprendizado
significativo e interdisciplinar e humanista, requer dos
profissionais novas competências e atitudes para desenvolver
uma pedagogia voltada para a criação de estratégias e
situações de aprendizagem, que possam tornar-se
significativas para o aprendiz, sem perder de vista o foco da
intencionalidade educacional (ALMEIDA; PRADO 2005, p.12).
Figura 21 – Redes e Saberes – Seções

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr
Figura 22 – Redes e Saberes – divulgação

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr

A participação no ambiente virtual de formação Redes e Saberes é
gratuita, aberta a todos os interessados e pode ser efetivada mediante a um
cadastro de inscrição no próprio link de acesso à sala. Pretende-se assim,
garantir o cumprimento da premissa de que “uma das particularidades mais
poderosas das tecnologias digitais é tornar a gratuidade uma possibilidade
concreta” (FAVA, 2014, p. 199).
A divulgação do ambiente virtual de formação Redes e Saberes
começou a ser realizada com os docentes participantes da pesquisa.
Posteriormente, o endereço foi compartilhado com os demais professores da

unidade escolar pesquisada e com os colegas do Programa de Mestrado
Profissional Práticas Docentes no Ensino Fundamental e, em seguida, por meio
de listas de e-mails de discussão na área da educação e no blog Redes e
Saberes criado anteriormente pela autora como um pré-teste para a elaboração
do projeto do produto final desta pesquisa.
Assim, a sala Redes e Saberes busca ampliar o conhecimento docente
por meio de formação, se utilizando da potencialidade da rede para
compartilhar e cocriar novos saberes por meio da construção colaborativa,
fornecendo subsídios para que os docentes sejam atores ativos em sua própria
formação e na formação de seus pares.
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GLOSSÁRIO

Alomorfia – Transformação de uma forma em outra diferente, metamorfose.
(DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2008)
Backbone – significa “espinha dorsal” da Internet e é o termo utilizado para
identificar a rede principal pela qual os dados de todos os usuários da Internet
passam. O backbone divide a grande espinha dorsal em várias redes menores,
evitando que a velocidade de transmissão das informações fique lenta
(MARTINS, 2016).
Blended – termo em inglês, que significa misturado, também conhecido como
blended learning ou b-learning. É utilizado para denominar práticas de ensino
que envolvem momentos presenciais e a distância.
Blog – é a forma simplificada do termo em inglês weblog (web + log) e significa
“registros na web”. Os blogs são sites que podem ser criados por qualquer

pessoa, com conteúdos livres e que permitem a participação de outras pessoas
por meio de comentários. Os blogs surgiram com a popularização da Internet,
no fenômeno chamado web 2.0.
Cisco Global Education – programa da Cisco que visa ajudar a sociedade a
tornar-se uma Sociedade de Aprendizagem, desenvolvendo uma nova ética de
aprendizagem que é colaborativa, global e universal. A Cisco é uma empresa
pioneira em soluções tecnológicas em rede. Todas as informações deste
programa podem ser acessadas no site da Cisco: https://newsroom.cisco.com/.
Connecting Classrooms – é um programa de educação global elaborado pelo
British Council em parceria com o Departamento para o Desenvolvimento
Internacional (DFID) que visa conectar professores do mundo todo para a troca
de experiências em sala de aula. O programa completo pode ser conferido no
site:

https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-programmes/connecting-

classrooms.
Drones – são equipamentos eletrônicos similares a aeronaves, controlados
remotamente por sinais de satélite ou via rádio, geralmente equipados com
câmeras. “[...] satélites e sondas espaciais também podem ser considerados
drones: são aparelhos com funções complexas” (GARRETT, 2015). Os drones
são desenvolvidos para funcionar, por meio de controle remoto, em ambientes
que apresentam hostilidade aos seres humanos. “Há, também, drones
submarinos, que podem submergir a profundidades impraticáveis para
submarinos tripulados.” (GARRETT, 2015).
Facebook – rede social criada em 2004, por Mark Zuckerberg, Eduardo
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da
Universidade Harvard. Possui várias interfaces e cada usuário pode criar um
perfil, permitindo o compartilhamento de fotos, vídeos e mensagens na rede de
amigos.
Flipped classroom – conhecida também como sala de aula invertida, o flipped
classroom tem sido chamado de flipped learning (aprendizagem invertida) e
está estruturado em quatro fundamentos básicos: espaço físico flexível,
conteúdo intencional, abordagem centrada na aprendizagem do aluno e
professores bem preparados e comprometidos com este modelo de

aprendizagem. Na sala de aula invertida, o contato com o conteúdo a ser
abordado antecede a aula presencial, por meio de vídeos, arquivos de áudio,
textos e pesquisas. Durante a aula, o tempo é dedicado à discussão e ao
debate dos conteúdos, na resolução de questões, no desenvolvimento de
projetos ou outras atividades práticas e de aplicação dos conceitos
(RODRIGUES, 2015).
Google – é uma empresa multinacional americana, criada em 1998, que
oferece serviços online e softwares, tais como: o e-mail Gmail, a rede social
Google+, o navegador de Internet Google Chrome, o programa de organização
de edição de fotografias Picasa, o Google Tradutor, o aplicativo de mensagens
instantâneas Google Talk e o site de vídeos YouTube. O Google também é um
dos buscadores mais utilizados e tornou-se referência em pesquisas online. No
Google Acadêmico é possível pesquisar livros, artigos, teses e diversas
publicações acadêmicas, em diferentes idiomas. Além disso, a empresa lidera
o desenvolvimento do sistema operacional móvel para smartphones Android,
usado em celulares.
Hipertextos – são textos exibidos em formato digital, os quais podem conter
informações em formato de imagens, sons, vídeos etc. O termo hipertexto foi
criado na década de 1960 por Theodore Nelson, para denominar a forma não
linear dos conteúdos disponibilizados na informática (PIMENTEL, 2015).
HTML – de acordo Pacievitch (2015), o HyperText Markup Language (HTML),
é uma linguagem de programação criada por Tim Berners-Lee em 1991. Esta
linguagem é utilizada para produção de páginas na web e permite a criação de
documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de
computador e transmitidos pela Internet.
HTTP – “Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é o método utilizado para enviar e
receber informações na web.” (VIEIRA, 2007). É um protocolo de comunicação
que permite a transferência de informação entre redes.
Instagram – é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone.
Basicamente se trata de um aplicativo gratuito, que pode ser baixado e, a partir
dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar diversos efeitos (os chamados
filtros) nas imagens e compartilhar com seus amigos. Há ainda a possibilidade

de compartilhar essas imagens em outras redes sociais, como o Facebook e
o Twitter. Assim como as demais redes sociais, é possível optar por ter um
perfil público ou restrito apenas aos amigos, chamado de seguidores. O
Instagram popularizou o uso de hashtags (#) ao permitir encontrar imagens
relacionadas a um mesmo tema, ainda que os autores dessas fotos não sejam
amigos (RASMUSSEN, 2014).
Internauta – “Diz-se daquele que utiliza de forma regular a Internet.”
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2009).
Internet – é um conjunto de redes de computadores mundialmente interligados
que possibilita o acesso à informações sobre qualquer coisa e em qualquer
lugar do mundo. Por meio da Internet é possível realizar transferências de
dados e acessar inúmeros recursos e serviços, como e-mails, aplicativos de
mensagens, compartilhamento de arquivos como músicas e fotos, redes
sociais, entre outros (BRASIL ESCOLA, 2016).
Logo – linguagem de programação desenvolvida com finalidades educacionais
por um grupo de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology
(MIT-USA), liderados pelo professor Seymour Papert (PAPERT, 1985).
Metacognição – Etimologicamente, metacognição significa para além da
cognição, isto é, a faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer, ou, em
outras palavras, consciencializar, analisar e avaliar como se conhece, pensar
sobre o próprio pensamento. A metacognição desempenha um papel
importante na aprendizagem por mediar a percepção sobre os próprios erros e
dificuldades, tanto em relação a tarefas e conteúdos quanto a emoções e
motivações, além do monitoramento e avaliação do desempenho na tarefa e
das estratégias mais eficientes de realizá-la (RODRIGUES, 2015). Para Toledo
(2003), metacognição pode ser traduzida como a capacidade de pensar sobre
a estrutura do próprio pensamento, como se dá a reflexão “a respeito de
determinado conhecimento e, se necessário, reelaborá-lo, de modo a refletir
sobre esse pensar para conhecer ou encontrar soluções aos desafios
propostos”.
Notebooks – também conhecido como laptop, é um computador pessoal,
portátil, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com

facilidade. Os notebooks são capazes de executar as mesmas tarefas que os
desktops (computadores de mesa) com a vantagem de poderem ser utilizados
por algum tempo com o uso de bateria, sem a necessidade de estarem
conectados a uma fonte de energia elétrica.
Projeto EDUCOM – Primeiro programa de informática na educação do Brasil,
teve início em 1984, fruto da ação conjunta entre MEC, Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Secretaria
Especial de Informática da Presidência da República (SEI/PR). Teve como
objetivo a criação de núcleos interdisciplinares de pesquisa e formação de
Recursos Humanos nas Universidades Federais do Rio Grande do Sul
(UFRGS), do Rio de Janeiro (UFRJ), Pernambuco (UFPE), Minas Gerais
(UFMG) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Para Moraes
(1993), este projeto foi um marco no processo de geração de base científica e
formulação da política nacional de informática educativa.
Projeto FORMAR – Projeto que visava oferecer cursos de especialização em
nível de pós-graduação lato sensu com 360 horas ou mais, por meio do qual os
professores aprendiam a dominar a tecnologia, ao tempo que estudavam
teorias educacionais para compreender as concepções subjacentes ao uso da
informática em educação (OLIVEIRA, 2007).
Smartphone – termo em inglês que significa telefone inteligente. Trata-se de
um aparelho celular que possui algumas características advindas dos
computadores, como hardware e software. Por meio de um smartphone é
possível se conectar à Internet, sincronizar dados com outro smartphone ou
com um computador por meio de bluetooth, wi-fi ou USB, enviar e-mails,
acessar o serviço de localização (GPS), fotografar ou filmar, baixar inúmeros
aplicativos e fazer ligações telefônicas.
Tablets – são dispositivos portáteis e práticos, de tamanho pequeno, fina
espessura e com tela sensível ao toque (touchscreen). O uso é semelhante a
um computador portátil convencional, com a vantagem de ser mais leve, mais
rápido e ter maior autonomia de bateria. Assim como os smartphones, os
tablets também possuem um alto poder de conectividade e trabalham com
aplicativos diversos específicos para dispositivos móveis.

TCP/IP – é um conjunto de protocolos utilizado para envio e recebimento de
dados via rede. O TCP (Protocolo de Controle de Transmissão) é responsável
por dividir uma mensagem em partes menores, enviando-as pela rede. O
computador que recebe esses pacotes de informação utiliza o IP (Protocolo de
Interconexão), que é uma ferramenta do TCP para reunir estes dados na
mensagem original. O IP fornece o endereço certo para a entrega das
informações, ou seja, é o responsável por levar esses pacotes ao destino certo
(RASMUSSEN, 2014).
Twitter – de acordo com o seu site oficial (https://twitter.com), o Twitter tem
como missão dar a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações
instantaneamente. Trata-se de uma rede social com características de um
microblog que permite a troca de mensagens curtas (até 140 caracteres)
chamadas de tweets e que também podem incluir vídeos e imagens. Os tweets
são exibidos no perfil do usuário em tempo real e também enviados a outros
usuários que estejam seguindo esta pessoa. O Twitter pode ser acessado via
website ou por aplicativos específicos para tablets e smartphones.
URL – é a abreviatura de Uniform Resource Locator - Localizador Padrão de
Recursos. É um endereço virtual, por meio do qual é possível se localizar o
endereço de um site ou link na Internet.
Wikipédia – conhecida também como enciclopédia livre, a Wikipédia traz em si
um conceito de construção colaborativa do conhecimento. Seu formato online
permite que usuários do mundo inteiro registrem seus conhecimentos e
complementem os registros já contidos nela gerando uma espécie de
democratização de informações. No entanto, o fato de qualquer pessoa poder
inserir ou editar conteúdos da Wikipédia faz com que as informações percam
credibilidade (FREITAS, 2016).
Wireless – termo em inglês para rede sem fio, os equipamentos que utilizam a
tecnologia wireless funcionam por meio de radiofrequência, comunicação via
ondas de rádio, ou comunicação via infravermelho. O wireless permite a
transferência de informações entre dois ou mais pontos que não estejam
fisicamente conectados. Wi-fi, infravermelho e bluetooth são exemplos de
tecnologias wireless (MARINO; VINÍCIUS, 2012).

Wi-Fi – é a contração do termo wireless fidelity, que significa fidelidade sem fio.
É a tecnologia que transmite Internet sem o uso de fios ou cabos, é um tipo de
conexão wireless (MARINO; VINÍCIUS, 2012).
World Wide Web – popularmente conhecido pela sigla www, “é um sistema de
documentos dispostos na Internet que permitem o acesso às informações
apresentadas no formato de hipertexto” (MARTINS, 2008).
YouTube – O termo vem do Inglês “you” que significa “você” e “tube” que é
uma gíria usada para designar “televisão”. Partindo deste conceito, o site
permite o compartilhamento de vídeos, que são divididos em canais criados
pelos próprios usuários, com os mais variados assuntos. O YouTube foi
concebido em 2005 e em 2006 foi vendido à empresa Google. A popularidade
conseguida por alguns vídeos caseiros levam pessoas desconhecidas à fama.
Os youtubers, como são conhecidos, conquistam milhares de seguidores em
seus canais e são consideradas verdadeiras celebridades da Internet
(HAMANN, 2013).

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo
Formação de Professores – A Relevância das Tecnologias no Processo

de Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental que tem como objetivo
identificar como vem se dando o uso de tecnologias pelos professores do
Ensino Fundamental.
Acreditamos que esta pesquisa seja importante porque a evolução constante
da tecnologia impulsiona a educação para novos rumos, representando um
desafio para os professores. Por isso, se faz necessário destacar as
possibilidades que a tecnologia proporciona.
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO
A minha participação no referido estudo consiste em responder aos
instrumentos de pesquisa, me comprometendo a ser o mais fidedigno possível
com minha prática docente. Os instrumentos utilizados para a pesquisa serão o
questionário e entrevista parcialmente estruturada.
PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Após receber todas as orientações a respeito dos objetivos desta pesquisa e
assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será agendado um
horário, no meu horário de trabalho individual, para a aplicação do questionário
e realização da entrevista. A pesquisadora permanecerá na Instituição durante
toda a aplicação dos instrumentos.
RISCOS E BENEFÍCIOS
Fui alertado de que, os benefícios que esta pesquisa trará para a comunidade
acadêmica é o de proporcionar aos docentes novas possibilidades para o uso
das tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Haverá ainda a
criação de uma sala virtual de aprendizagem onde os docentes possam realizar
experiências com os diversos recursos da

tecnologia

oportunizando,

efetivamente, a formação docente. Estou ciente também de que o projeto prevê
pesquisa com seres humanos, através de questionários e entrevistas, não
oferecendo riscos à integridade física das pessoas, podendo, no entanto,
provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo
teor dos questionamentos.
SIGILO E PRIVACIDADE

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou
qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar,
será mantido em sigilo. As pesquisadoras se responsabilizam pela guarda e
confidencialidade dos dados, bem como a não exposição dos dados de
pesquisa.
AUTONOMIA
Durante toda a pesquisa me é garantido o livre acesso a todas as informações
e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo
o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. Também
fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar.
RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO
A participação no estudo não acarretará custos para mim e não receberei
nenhuma compensação financeira.
CONTATO
A qualquer momento poderei entrar em contato com a pesquisadora principal
(Orientadora) Elisabeth dos Santos Tavares pelo telefone (13) 3226-3400 ou
pelo e-mail elisabeth.tavares@unimes.br, ou com a pesquisadora assistente
Patrícia Rodrigues Carvalho dos Reis pelo e-mail patriciarcreis@gmail.com.
O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um
grupo de pessoas que estão trabalhando para garantir que seus direitos como
participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se
a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você
achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você imaginou
ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMES (CEP) pelo telefone (13)
3226-3400.
DECLARAÇÂO
Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as
informações deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu

estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e
datada deste documento e que outra via assinada e datada será arquivada nos
pelo pesquisador responsável do estudo.
Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum
valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

Dados do participante da pesquisa
Nome:
Telefone:
e-mail:

Santos, _____ de _____________ de ______.

Assinatura do
participante da pesquisa

Assinatura do Pesquisador

_______________________________________
Assinatura do Orientador

USO DE IMAGEM
Autorizo o uso de minha imagem (foto, vídeo ou áudio) para fins específicos
desta pesquisa.

Assinatura do participante da
pesquisa

Assinatura do Pesquisador

__________________________________
Assinatura do Orientador

APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores

1) Idade: _______
2) Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
3) Disciplina:
( ) L. Portuguesa ( ) Inglês ( ) História ( ) Geografia ( ) Ciências
( ) Matemática
4) Qual sua carga horária semanal na instituição?
_____horas/semanais
5) Você atua em que ano escolar?
( ) 6º ano ( ) 7º ano ( ) 8º ano ( ) 9º ano
6) Com que frequência você costuma utilizar as TIC (Tecnologias de
Informação e Comunicação) em suas aulas?
( ) Não utilizo ( ) Raramente ( ) Mensalmente ( ) Semanalmente ( )
Diariamente
7) Dentre os recursos tecnológicos, qual você utiliza com mais frequência
em suas aulas? (Selecione no máximo 3).
( ) Internet ( ) iPad do professor ( ) iPad dos alunos ( ) projeções de
apresentações ( ) vídeos/filmes ( ) ambiente virtual de aprendizagem
8) Ao se tratar de um conteúdo complexo, o uso das TIC em sala de aula
auxilia a compreensão por parte dos alunos.
( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente
9) Você acredita que o uso de iPads por parte dos alunos melhora a
concentração na execução de atividades em sala de aula?
( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente
10) O uso de iPads associado à Internet facilita a aprendizagem dos
alunos?

( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente

11) Ter um iPad de uso pessoal, facilita sua atuação docente?
( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente
12) O que você considera mais relevante no uso das tecnologias em sala
de aula:
(

) O domínio do conteúdo a ser trabalhado

(

) A metodologia a ser utilizada para esse determinado conteúdo

(

) O domínio dos recursos tecnológicos

(

) Todos os apontados

13) Como você tem se apropriado do uso das tecnologias em sala de aula?
(

) Por artigos na Internet

(

) Por formação na escola

(

) Pela leitura de autores pesquisadores na área

14) O que você considera que deva ser tratado nas ações de formação na
sua escola?
(

) Teoria e prática em sala de aula sobre o uso de tecnologias

(

) Oficinas para manuseio dos iPads

(

) Atividades que envolvam conteúdos, metodologia e tecnologias

15) Como você seleciona os recursos tecnológicos para uso em sala de
aula?
(

) Pelos conteúdos a serem trabalhados

(

) Pela animação dos recursos

(

) Pela indicação de colegas

APÊNDICE C – Roteiro para a entrevista com os professores

▪

Relação com a tecnologia dentro e fora da escola.

▪

Avalie sua atuação docente diante do uso das tecnologias.

▪

Relate um pouco sobre os conteúdos curriculares que ministra. Quais os
mais indicados para o uso das TIC?

▪

Relate um pouco sobre a relação entre às metodologias específicas
utilizadas por você e os conteúdos que ministra.

▪

Quais são as fontes que você recorre para buscar os recursos
tecnológicos para a utilização em aula?

▪

Você conhece o referencial teórico TPACK? Acredita que ele faça parte
de sua prática docente?

▪

Como você enxerga o conhecimento tecnológico dos alunos? Existe
algum benefício, qual?

▪

Você sente ou já sentiu necessidade de formação para o uso das TIC?

▪

Dê algumas contribuições para um projeto de formação continuada em
TIC na escola.
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DELIMITAÇÃO DO PRODUTO FINAL DESENVOLVIDO
“Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”.
Paulo Freire

Introdução

O advento da Internet possibilitou o acesso a uma vasta quantidade de
recursos tecnológicos. Com eles, surgiu a dificuldade em identificar quais são
realmente pedagógicos e/ou possuem aplicabilidade educacional.

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação
de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes
ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em
redes de informação energizadas pela Internet. As redes têm
vantagens extraordinárias como ferramentas de organização
em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes,
características essenciais para se sobreviver e prosperar num
ambiente em rápida mutação. É por isso que as redes estão
proliferando em todos os domínios da economia e da
sociedade,
desbancando
corporações
verticalmente
organizadas e burocracias centralizadas e superando-as em
desempenho. Contudo, apesar de suas vantagens em termos
de flexibilidade, as redes tiveram tradicionalmente de lidar com
um grande problema, em contraste com hierarquias
centralizadas. Elas têm tido considerável dificuldade em
coordenar funções, em concentrar recursos em metas
específicas e em realizar uma dada tarefa dependendo do
tamanho e da complexidade da rede (CASTELLS, 2003, p. 7).

Os embasamentos teóricos registrados na pesquisa e os dados obtidos
nos instrumentos aplicados aos professores nos permitem inferir que não foram

identificadas a preponderância de opiniões extremas, nem de resistência ao
uso das TIC. Ao contrário, as respostas exaltam aspectos positivos do uso da
Internet, de iPads e das demais tecnologias em sala de aula, revelando ainda
sugestões de temas para ações de formação docente.
Partindo dos resultados desta pesquisa e tendo como premissa principal
os sete conhecimentos abordados no modelo teórico TPACK, surgiu o
Ambiente Virtual de Formação Docente Redes e Saberes.
A escolha de um ambiente virtual ocorreu devido a sua capacidade de
intercomunicação, o que “garante que, independentemente de onde as
pessoas estejam, elas possam se comunicar, trocar ideias, desenvolver
projetos em conjunto, ir além da informação” (KENSKI, 2015, p. 431), em busca
de uma aprendizagem ativa, colaborativa e em rede.

Objetivos

A elaboração do ambiente virtual de formação Redes e Saberes visa
promover a integração entre as técnicas pedagógicas, os conteúdos
disciplinares e as tecnologias por meio dos fundamentos representados no
framework do TPACK. E assim, abrir espaço para que professores, estudantes
e demais interessados compartilhem saberes docentes por meio da Internet.
Partindo deste objetivo principal, emergem outros mais específicos.
Dentre eles:
▪

Compartilhar resultados alcançados na pesquisa;

▪

Compartilhar práticas docentes realizadas nos anos finais do Ensino
Fundamental, registradas na pesquisa;

▪

Entrar em contato com pessoas da área das TIC;

▪

Orientar os docentes na seleção dos recursos digitais;

▪

Trocar experiências com pessoas com interesses comuns;

▪

Auxiliar os docentes a desenvolverem habilidades que envolvam o
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo – TPACK;

▪

Formar um portfólio de estudos e pesquisas sobre TPACK e o uso
pedagógico das tecnologias;

▪

Possibilitar que outros docentes utilizem plataformas online em suas
aulas, caminhando para um ensino cada vez mais blended.

Por meio desses objetivos pretende-se aprofundar o conhecimento
tecnológico dos professores para que estes desenvolvam as habilidades
necessárias para o uso das TIC em sala de aula e consequentemente
assumam uma nova postura, a de professor provocador, aplicando estratégias
dinâmicas de agrupamento, mediando as discussões e se concentrando não
somente no conteúdo, mas também na postura e nas habilidades de seu
alunado (Christensen; Horn; Staker, 2013).

Produto Desenvolvido

Em função desses levantamentos obtidos e com o intuito de dar início a
um processo de formação docente que ressalte a relevância das tecnologias
nos processos de ensino e de aprendizagem no Ensino Fundamental, deu-se a
criação de uma sala de formação docente, chamada Redes e Saberes,
estruturada em um ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma Moodle.
Apesar de ser um portal particular, hospedado pelo Grupo de Desenvolvimento
e Formação LTechnology, a sala pode ser acessada por qualquer pessoa
interessada, mediante a um cadastro. A Redes e Saberes está disponível no
endereço: http://bit.ly/2tRL1Lr.
Figura 18 – Redes e Saberes – Tópico introdutório

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr

A escolha pela plataforma online Moodle se deu pela sua filosofia de
software livre e pela pluralidade dos recursos que ela oferece. Foi criado em
1999 por Martin Dougiamas, na Curtin University of Technology – Austrália,
com o

intuito de fomentar um espaço de colaboração, onde os seus
usuários poderiam intercambiar saberes, experimentando,
criando novas interfaces para o ambiente em uma grande
comunidade aberta. [...] o ambiente mobilizou educadores,
estudantes e pesquisadores que, ao interagirem com o Moodle,
foram construindo significados pedagógicos para as distintas
interfaces presentes no ambiente (ALVES; BARROS; OKADA,
2009, p. 7).

Além de ser um software livre, que não oferece custos para sua
aquisição e implantação, o Moodle ainda proporciona uma série de vantagens,
tais como flexibilidade de tempo, comunicação síncrona e assíncrona,
personalização e acesso não linear aos conteúdos disponibilizados.
A sala Redes e Saberes está dividida em tópicos, subdivididos por
temáticas, em uma estrutura não linear, onde cada docente participante pode
acessar a temática que mais interessar, de acordo com o objetivo e o contexto
escolar em que atua. A princípio os temas são: Redes e Saberes – tópico

introdutório; O que é o TPACK?; Biblioteca digital; Para Compartilhar, e;
Cursos, Palestras, Congressos e Chamadas para publicação.
Figura 19 – Redes e Saberes – O que é o TPACK?

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr
Figura 20 – Redes e Saberes – Representação gráfica do TPACK

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr

Para tanto, foram elaboradas atividades na modalidade a distância,
dentre as quais se destacam:

Glossário: para que o uso de termos técnicos não impeça a
compreensão dos conteúdos disponibilizados e das atividades propostas. Nele,
os participantes também podem contribuir inserindo novas palavras.
Fóruns de discussão: com a temática “Vamos nos conhecer?”, o
primeiro fórum proporciona um espaço para que os participantes se
apresentem e relatem um pouco das suas experiências e expectativas. Os
demais fóruns abordam diversas temáticas para esclarecimento de dúvidas,
interação e registros de experiências dos docentes participantes em temas
específicos. Os participantes podem inserir textos, vídeos e imagens para
enriquecer as trocas.
Recursos digitais: sites, aplicativos e plataformas educativas são
compartilhados semanalmente para auxiliar no planejamento e na elaboração
das aulas e também para uso em sala com os alunos.
Além destes recursos, também são compartilhados e-books, artigos
científicos e vídeos abordando a temática proposta. Assim, os participantes
passam a experimentar o Moodle como alunos e, ao interagir com outros
colegas, aprendem a trabalhar online.

[...] a tecnologia na escola, quando pautada em princípios que
privilegiam a construção do conhecimento, o aprendizado
significativo e interdisciplinar e humanista, requer dos
profissionais novas competências e atitudes para desenvolver
uma pedagogia voltada para a criação de estratégias e
situações de aprendizagem, que possam tornar-se
significativas para o aprendiz, sem perder de vista o foco da
intencionalidade educacional (ALMEIDA; PRADO 2005, p.12).
Figura 21 – Redes e Saberes – Seções

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr
Figura 22 – Redes e Saberes – divulgação

Fonte: http://bit.ly/2tRL1Lr

A participação no ambiente virtual de formação Redes e Saberes é
gratuita, aberta a todos os interessados e pode ser efetivada mediante a um
cadastro de inscrição no próprio link de acesso à sala. Pretende-se assim,
garantir o cumprimento da premissa de que “uma das particularidades mais
poderosas das tecnologias digitais é tornar a gratuidade uma possibilidade
concreta” (FAVA, 2014, p. 199).
A divulgação do ambiente virtual de formação Redes e Saberes
começou a ser realizada com os docentes participantes da pesquisa.
Posteriormente, o endereço foi compartilhado com os demais professores da

unidade escolar pesquisada e com os colegas do Programa de Mestrado
Profissional Práticas Docentes no Ensino Fundamental e, em seguida, por meio
de listas de e-mails de discussão na área da educação e no blog Redes e
Saberes criado anteriormente pela autora como um pré-teste para a elaboração
do projeto do produto final desta pesquisa.
Assim, a sala Redes e Saberes busca ampliar o conhecimento docente
por meio de formação, se utilizando da potencialidade da rede para
compartilhar e cocriar novos saberes por meio da construção colaborativa,
fornecendo subsídios para que os docentes sejam atores ativos em sua própria
formação e na formação de seus pares.
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GLOSSÁRIO

Alomorfia – Transformação de uma forma em outra diferente, metamorfose.
(DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2008)
Backbone – significa “espinha dorsal” da Internet e é o termo utilizado para
identificar a rede principal pela qual os dados de todos os usuários da Internet
passam. O backbone divide a grande espinha dorsal em várias redes menores,
evitando que a velocidade de transmissão das informações fique lenta
(MARTINS, 2016).
Blended – termo em inglês, que significa misturado, também conhecido como
blended learning ou b-learning. É utilizado para denominar práticas de ensino
que envolvem momentos presenciais e a distância.
Blog – é a forma simplificada do termo em inglês weblog (web + log) e significa
“registros na web”. Os blogs são sites que podem ser criados por qualquer

pessoa, com conteúdos livres e que permitem a participação de outras pessoas
por meio de comentários. Os blogs surgiram com a popularização da Internet,
no fenômeno chamado web 2.0.
Cisco Global Education – programa da Cisco que visa ajudar a sociedade a
tornar-se uma Sociedade de Aprendizagem, desenvolvendo uma nova ética de
aprendizagem que é colaborativa, global e universal. A Cisco é uma empresa
pioneira em soluções tecnológicas em rede. Todas as informações deste
programa podem ser acessadas no site da Cisco: https://newsroom.cisco.com/.
Connecting Classrooms – é um programa de educação global elaborado pelo
British Council em parceria com o Departamento para o Desenvolvimento
Internacional (DFID) que visa conectar professores do mundo todo para a troca
de experiências em sala de aula. O programa completo pode ser conferido no
site:

https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-programmes/connecting-

classrooms.
Drones – são equipamentos eletrônicos similares a aeronaves, controlados
remotamente por sinais de satélite ou via rádio, geralmente equipados com
câmeras. “[...] satélites e sondas espaciais também podem ser considerados
drones: são aparelhos com funções complexas” (GARRETT, 2015). Os drones
são desenvolvidos para funcionar, por meio de controle remoto, em ambientes
que apresentam hostilidade aos seres humanos. “Há, também, drones
submarinos, que podem submergir a profundidades impraticáveis para
submarinos tripulados.” (GARRETT, 2015).
Facebook – rede social criada em 2004, por Mark Zuckerberg, Eduardo
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da
Universidade Harvard. Possui várias interfaces e cada usuário pode criar um
perfil, permitindo o compartilhamento de fotos, vídeos e mensagens na rede de
amigos.
Flipped classroom – conhecida também como sala de aula invertida, o flipped
classroom tem sido chamado de flipped learning (aprendizagem invertida) e
está estruturado em quatro fundamentos básicos: espaço físico flexível,
conteúdo intencional, abordagem centrada na aprendizagem do aluno e
professores bem preparados e comprometidos com este modelo de

aprendizagem. Na sala de aula invertida, o contato com o conteúdo a ser
abordado antecede a aula presencial, por meio de vídeos, arquivos de áudio,
textos e pesquisas. Durante a aula, o tempo é dedicado à discussão e ao
debate dos conteúdos, na resolução de questões, no desenvolvimento de
projetos ou outras atividades práticas e de aplicação dos conceitos
(RODRIGUES, 2015).
Google – é uma empresa multinacional americana, criada em 1998, que
oferece serviços online e softwares, tais como: o e-mail Gmail, a rede social
Google+, o navegador de Internet Google Chrome, o programa de organização
de edição de fotografias Picasa, o Google Tradutor, o aplicativo de mensagens
instantâneas Google Talk e o site de vídeos YouTube. O Google também é um
dos buscadores mais utilizados e tornou-se referência em pesquisas online. No
Google Acadêmico é possível pesquisar livros, artigos, teses e diversas
publicações acadêmicas, em diferentes idiomas. Além disso, a empresa lidera
o desenvolvimento do sistema operacional móvel para smartphones Android,
usado em celulares.
Hipertextos – são textos exibidos em formato digital, os quais podem conter
informações em formato de imagens, sons, vídeos etc. O termo hipertexto foi
criado na década de 1960 por Theodore Nelson, para denominar a forma não
linear dos conteúdos disponibilizados na informática (PIMENTEL, 2015).
HTML – de acordo Pacievitch (2015), o HyperText Markup Language (HTML),
é uma linguagem de programação criada por Tim Berners-Lee em 1991. Esta
linguagem é utilizada para produção de páginas na web e permite a criação de
documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de
computador e transmitidos pela Internet.
HTTP – “Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é o método utilizado para enviar e
receber informações na web.” (VIEIRA, 2007). É um protocolo de comunicação
que permite a transferência de informação entre redes.
Instagram – é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone.
Basicamente se trata de um aplicativo gratuito, que pode ser baixado e, a partir
dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar diversos efeitos (os chamados
filtros) nas imagens e compartilhar com seus amigos. Há ainda a possibilidade

de compartilhar essas imagens em outras redes sociais, como o Facebook e
o Twitter. Assim como as demais redes sociais, é possível optar por ter um
perfil público ou restrito apenas aos amigos, chamado de seguidores. O
Instagram popularizou o uso de hashtags (#) ao permitir encontrar imagens
relacionadas a um mesmo tema, ainda que os autores dessas fotos não sejam
amigos (RASMUSSEN, 2014).
Internauta – “Diz-se daquele que utiliza de forma regular a Internet.”
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2009).
Internet – é um conjunto de redes de computadores mundialmente interligados
que possibilita o acesso à informações sobre qualquer coisa e em qualquer
lugar do mundo. Por meio da Internet é possível realizar transferências de
dados e acessar inúmeros recursos e serviços, como e-mails, aplicativos de
mensagens, compartilhamento de arquivos como músicas e fotos, redes
sociais, entre outros (BRASIL ESCOLA, 2016).
Logo – linguagem de programação desenvolvida com finalidades educacionais
por um grupo de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology
(MIT-USA), liderados pelo professor Seymour Papert (PAPERT, 1985).
Metacognição – Etimologicamente, metacognição significa para além da
cognição, isto é, a faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer, ou, em
outras palavras, consciencializar, analisar e avaliar como se conhece, pensar
sobre o próprio pensamento. A metacognição desempenha um papel
importante na aprendizagem por mediar a percepção sobre os próprios erros e
dificuldades, tanto em relação a tarefas e conteúdos quanto a emoções e
motivações, além do monitoramento e avaliação do desempenho na tarefa e
das estratégias mais eficientes de realizá-la (RODRIGUES, 2015). Para Toledo
(2003), metacognição pode ser traduzida como a capacidade de pensar sobre
a estrutura do próprio pensamento, como se dá a reflexão “a respeito de
determinado conhecimento e, se necessário, reelaborá-lo, de modo a refletir
sobre esse pensar para conhecer ou encontrar soluções aos desafios
propostos”.
Notebooks – também conhecido como laptop, é um computador pessoal,
portátil, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com

facilidade. Os notebooks são capazes de executar as mesmas tarefas que os
desktops (computadores de mesa) com a vantagem de poderem ser utilizados
por algum tempo com o uso de bateria, sem a necessidade de estarem
conectados a uma fonte de energia elétrica.
Projeto EDUCOM – Primeiro programa de informática na educação do Brasil,
teve início em 1984, fruto da ação conjunta entre MEC, Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Secretaria
Especial de Informática da Presidência da República (SEI/PR). Teve como
objetivo a criação de núcleos interdisciplinares de pesquisa e formação de
Recursos Humanos nas Universidades Federais do Rio Grande do Sul
(UFRGS), do Rio de Janeiro (UFRJ), Pernambuco (UFPE), Minas Gerais
(UFMG) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Para Moraes
(1993), este projeto foi um marco no processo de geração de base científica e
formulação da política nacional de informática educativa.
Projeto FORMAR – Projeto que visava oferecer cursos de especialização em
nível de pós-graduação lato sensu com 360 horas ou mais, por meio do qual os
professores aprendiam a dominar a tecnologia, ao tempo que estudavam
teorias educacionais para compreender as concepções subjacentes ao uso da
informática em educação (OLIVEIRA, 2007).
Smartphone – termo em inglês que significa telefone inteligente. Trata-se de
um aparelho celular que possui algumas características advindas dos
computadores, como hardware e software. Por meio de um smartphone é
possível se conectar à Internet, sincronizar dados com outro smartphone ou
com um computador por meio de bluetooth, wi-fi ou USB, enviar e-mails,
acessar o serviço de localização (GPS), fotografar ou filmar, baixar inúmeros
aplicativos e fazer ligações telefônicas.
Tablets – são dispositivos portáteis e práticos, de tamanho pequeno, fina
espessura e com tela sensível ao toque (touchscreen). O uso é semelhante a
um computador portátil convencional, com a vantagem de ser mais leve, mais
rápido e ter maior autonomia de bateria. Assim como os smartphones, os
tablets também possuem um alto poder de conectividade e trabalham com
aplicativos diversos específicos para dispositivos móveis.

TCP/IP – é um conjunto de protocolos utilizado para envio e recebimento de
dados via rede. O TCP (Protocolo de Controle de Transmissão) é responsável
por dividir uma mensagem em partes menores, enviando-as pela rede. O
computador que recebe esses pacotes de informação utiliza o IP (Protocolo de
Interconexão), que é uma ferramenta do TCP para reunir estes dados na
mensagem original. O IP fornece o endereço certo para a entrega das
informações, ou seja, é o responsável por levar esses pacotes ao destino certo
(RASMUSSEN, 2014).
Twitter – de acordo com o seu site oficial (https://twitter.com), o Twitter tem
como missão dar a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações
instantaneamente. Trata-se de uma rede social com características de um
microblog que permite a troca de mensagens curtas (até 140 caracteres)
chamadas de tweets e que também podem incluir vídeos e imagens. Os tweets
são exibidos no perfil do usuário em tempo real e também enviados a outros
usuários que estejam seguindo esta pessoa. O Twitter pode ser acessado via
website ou por aplicativos específicos para tablets e smartphones.
URL – é a abreviatura de Uniform Resource Locator - Localizador Padrão de
Recursos. É um endereço virtual, por meio do qual é possível se localizar o
endereço de um site ou link na Internet.
Wikipédia – conhecida também como enciclopédia livre, a Wikipédia traz em si
um conceito de construção colaborativa do conhecimento. Seu formato online
permite que usuários do mundo inteiro registrem seus conhecimentos e
complementem os registros já contidos nela gerando uma espécie de
democratização de informações. No entanto, o fato de qualquer pessoa poder
inserir ou editar conteúdos da Wikipédia faz com que as informações percam
credibilidade (FREITAS, 2016).
Wireless – termo em inglês para rede sem fio, os equipamentos que utilizam a
tecnologia wireless funcionam por meio de radiofrequência, comunicação via
ondas de rádio, ou comunicação via infravermelho. O wireless permite a
transferência de informações entre dois ou mais pontos que não estejam
fisicamente conectados. Wi-fi, infravermelho e bluetooth são exemplos de
tecnologias wireless (MARINO; VINÍCIUS, 2012).

Wi-Fi – é a contração do termo wireless fidelity, que significa fidelidade sem fio.
É a tecnologia que transmite Internet sem o uso de fios ou cabos, é um tipo de
conexão wireless (MARINO; VINÍCIUS, 2012).
World Wide Web – popularmente conhecido pela sigla www, “é um sistema de
documentos dispostos na Internet que permitem o acesso às informações
apresentadas no formato de hipertexto” (MARTINS, 2008).
YouTube – O termo vem do Inglês “you” que significa “você” e “tube” que é
uma gíria usada para designar “televisão”. Partindo deste conceito, o site
permite o compartilhamento de vídeos, que são divididos em canais criados
pelos próprios usuários, com os mais variados assuntos. O YouTube foi
concebido em 2005 e em 2006 foi vendido à empresa Google. A popularidade
conseguida por alguns vídeos caseiros levam pessoas desconhecidas à fama.
Os youtubers, como são conhecidos, conquistam milhares de seguidores em
seus canais e são consideradas verdadeiras celebridades da Internet
(HAMANN, 2013).

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo
Formação de Professores – A Relevância das Tecnologias no Processo

de Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental que tem como objetivo
identificar como vem se dando o uso de tecnologias pelos professores do
Ensino Fundamental.
Acreditamos que esta pesquisa seja importante porque a evolução constante
da tecnologia impulsiona a educação para novos rumos, representando um
desafio para os professores. Por isso, se faz necessário destacar as
possibilidades que a tecnologia proporciona.
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO
A minha participação no referido estudo consiste em responder aos
instrumentos de pesquisa, me comprometendo a ser o mais fidedigno possível
com minha prática docente. Os instrumentos utilizados para a pesquisa serão o
questionário e entrevista parcialmente estruturada.
PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Após receber todas as orientações a respeito dos objetivos desta pesquisa e
assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será agendado um
horário, no meu horário de trabalho individual, para a aplicação do questionário
e realização da entrevista. A pesquisadora permanecerá na Instituição durante
toda a aplicação dos instrumentos.
RISCOS E BENEFÍCIOS
Fui alertado de que, os benefícios que esta pesquisa trará para a comunidade
acadêmica é o de proporcionar aos docentes novas possibilidades para o uso
das tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Haverá ainda a
criação de uma sala virtual de aprendizagem onde os docentes possam realizar
experiências com os diversos recursos da

tecnologia

oportunizando,

efetivamente, a formação docente. Estou ciente também de que o projeto prevê
pesquisa com seres humanos, através de questionários e entrevistas, não
oferecendo riscos à integridade física das pessoas, podendo, no entanto,
provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo
teor dos questionamentos.
SIGILO E PRIVACIDADE

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou
qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar,
será mantido em sigilo. As pesquisadoras se responsabilizam pela guarda e
confidencialidade dos dados, bem como a não exposição dos dados de
pesquisa.
AUTONOMIA
Durante toda a pesquisa me é garantido o livre acesso a todas as informações
e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo
o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. Também
fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar.
RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO
A participação no estudo não acarretará custos para mim e não receberei
nenhuma compensação financeira.
CONTATO
A qualquer momento poderei entrar em contato com a pesquisadora principal
(Orientadora) Elisabeth dos Santos Tavares pelo telefone (13) 3226-3400 ou
pelo e-mail elisabeth.tavares@unimes.br, ou com a pesquisadora assistente
Patrícia Rodrigues Carvalho dos Reis pelo e-mail patriciarcreis@gmail.com.
O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um
grupo de pessoas que estão trabalhando para garantir que seus direitos como
participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se
a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você
achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você imaginou
ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMES (CEP) pelo telefone (13)
3226-3400.
DECLARAÇÂO
Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as
informações deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu

estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e
datada deste documento e que outra via assinada e datada será arquivada nos
pelo pesquisador responsável do estudo.
Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum
valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

Dados do participante da pesquisa
Nome:
Telefone:
e-mail:

Santos, _____ de _____________ de ______.

Assinatura do
participante da pesquisa

Assinatura do Pesquisador

_______________________________________
Assinatura do Orientador

USO DE IMAGEM
Autorizo o uso de minha imagem (foto, vídeo ou áudio) para fins específicos
desta pesquisa.

Assinatura do participante da
pesquisa

Assinatura do Pesquisador

__________________________________
Assinatura do Orientador

APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores

16) Idade: _______
17) Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
18) Disciplina:
( ) L. Portuguesa ( ) Inglês ( ) História ( ) Geografia ( ) Ciências
( ) Matemática
19) Qual sua carga horária semanal na instituição?
_____horas/semanais
20) Você atua em que ano escolar?
( ) 6º ano ( ) 7º ano ( ) 8º ano ( ) 9º ano
21) Com que frequência você costuma utilizar as TIC (Tecnologias de
Informação e Comunicação) em suas aulas?
( ) Não utilizo ( ) Raramente ( ) Mensalmente ( ) Semanalmente ( )
Diariamente
22) Dentre os recursos tecnológicos, qual você utiliza com mais frequência
em suas aulas? (Selecione no máximo 3).
( ) Internet ( ) iPad do professor ( ) iPad dos alunos ( ) projeções de
apresentações ( ) vídeos/filmes ( ) ambiente virtual de aprendizagem
23) Ao se tratar de um conteúdo complexo, o uso das TIC em sala de aula
auxilia a compreensão por parte dos alunos.
( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente
24) Você acredita que o uso de iPads por parte dos alunos melhora a
concentração na execução de atividades em sala de aula?
( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente
25) O uso de iPads associado à Internet facilita a aprendizagem dos
alunos?

( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente

26) Ter um iPad de uso pessoal, facilita sua atuação docente?
( ) concordo totalmente ( ) concordo ( ) sem opinião ( ) discordo ( )
discordo totalmente
27) O que você considera mais relevante no uso das tecnologias em sala
de aula:
(

) O domínio do conteúdo a ser trabalhado

(

) A metodologia a ser utilizada para esse determinado conteúdo

(

) O domínio dos recursos tecnológicos

(

) Todos os apontados

28) Como você tem se apropriado do uso das tecnologias em sala de aula?
(

) Por artigos na Internet

(

) Por formação na escola

(

) Pela leitura de autores pesquisadores na área

29) O que você considera que deva ser tratado nas ações de formação na
sua escola?
(

) Teoria e prática em sala de aula sobre o uso de tecnologias

(

) Oficinas para manuseio dos iPads

(

) Atividades que envolvam conteúdos, metodologia e tecnologias

30) Como você seleciona os recursos tecnológicos para uso em sala de
aula?
(

) Pelos conteúdos a serem trabalhados

(

) Pela animação dos recursos

(

) Pela indicação de colegas

APÊNDICE C – Roteiro para a entrevista com os professores

▪

Relação com a tecnologia dentro e fora da escola.

▪

Avalie sua atuação docente diante do uso das tecnologias.

▪

Relate um pouco sobre os conteúdos curriculares que ministra. Quais os
mais indicados para o uso das TIC?

▪

Relate um pouco sobre a relação entre às metodologias específicas
utilizadas por você e os conteúdos que ministra.

▪

Quais são as fontes que você recorre para buscar os recursos
tecnológicos para a utilização em aula?

▪

Você conhece o referencial teórico TPACK? Acredita que ele faça parte
de sua prática docente?

▪

Como você enxerga o conhecimento tecnológico dos alunos? Existe
algum benefício, qual?

▪

Você sente ou já sentiu necessidade de formação para o uso das TIC?

▪

Dê algumas contribuições para um projeto de formação continuada em
TIC na escola.

APÊNDICE D – Quadro Sinóptico Categoria de Análise I

Categoria de Análise: O Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo
(TPACK) dos professores na escola pesquisada
SUBCATEGORIA

UNIDADE DE CONTEXTO

UNIDADE DE REGISTRO
Eu não estou com o conteúdo
de outras séries, eu estou
com o meu conhecimento (1)

Conhecimento do

“Às vezes em alguns lugares
que pedem pra eu dar aula em
outra série e eu não estou com
o conteúdo delas [...], eu estou
com o meu conhecimento, que
eu tenho, então muitas vezes
eu não preciso de nada”
(PROF2_EA).
O que você considera mais
relevante no uso das
tecnologias em sala de aula?

Conteúdo

Conhecimento
Pedagógico

Conhecimento
Tecnológico

“O domínio do conteúdo a ser
trabalhado” (PROF3_Q12)
Registros:
“[...] mas agora eu estou
fazendo questão do Google
Acadêmico, estou orientando
eles nessa linha, padrão... ano
passado eu trabalhei com os
banners nas apresentações dos
trabalhos, para aprenderem
como se faz um banner, uma
questão metodológica também”
(PROF2_EA).
“Eu acho que é a forma de
ensinar que garante a
aprendizagem do aluno porque
eu, se eu não sei o meu
conteúdo, o meu, eu não vou
conseguir, uma outra
metodologia que entre a
tecnologia” (PROF2_EA).
Registros:
“Desde os 16 anos quando meu
pai comprou um computador
com Internet lá em casa, só que
era muito diferente naquele
tempo, só entrava depois da
meia noite na Internet, então
aquilo ocupava um tempo [...]”
(PROF1_EA).
“Este ano está fazendo 10 anos
que eu leciono, e desde o
primeiro ano [...] já utilizava as
tecnologias, principalmente em
relação à mídia. Então tentava
buscar vídeos cada vez mais
recentes, então pra isso eu

O que você considera mais
relevante no uso das
tecnologias em sala de aula?
O domínio do conteúdo a ser
trabalhado (1)
2
Estou orientando eles nessa
linha, padrão... para
aprenderem como se faz um
banner, uma questão
metodológica também (1)

Eu acho que é a forma de
ensinar que garante a
aprendizagem do aluno
porque eu, se eu não sei o
meu conteúdo, o meu, eu não
vou conseguir, uma outra
metodologia que entre a
tecnologia (1)
2
Desde os 16 anos quando
meu pai comprou um
computador com Internet lá
em casa, só que era muito
diferente naquele tempo (1)

Desde o primeiro ano já
utilizava as tecnologias... e
com o uso da Internet em
sala de aula ficou mais fácil
(1)

tinha que utilizar a Internet,
baixar alguns vídeos,
documentários e com o uso da
Internet em sala de aula ficou
mais fácil” (PROF1_EA).

