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RESUMO 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) seguem evoluindo e, neste 
contexto, o processo de ensino-aprendizagem precisa adaptar-se a este novo 
cenário, sendo necessário que os professores busquem formações continuadas 
que atendam a essa demanda emergente. Assim, o presente estudo foi 
desenvolvido a partir do seguinte problema: Quais as potencialidades do uso de 
tecnologias digitais, aplicativos e softwares educacionais para a produção textual 
em apoio à prática docente da Educação Básica? Como objetivo geral, definiu-se: 
Analisar como os docentes podem utilizar e se apropriar de softwares e aplicativos 
para a produção textual na Educação Básica. Os objetivos específicos foram: a) 
pesquisar as tecnologias digitais presentes na Educação Básica; b) analisar o uso 
de aplicativos de nuvem de palavras; c) averiguar as apropriações e os usos dos 
aplicativos por parte do corpo docente na formação do aluno; d) explorar os usos 
de ferramentas tecnológicas, aplicativos e softwares educacionais aliados à 
prática docente e, e) analisar o uso dos Aplicativos (app) a partir da atividade 
proposta dentro da pesquisa de mestrado. Deste modo, foi proposto um curso de 
formação continuada aos professores da Educação Básica de uma escola 
localizada no campo, no interior centro-sul do estado do Paraná, a fim de alcançar 
os objetivos do presente trabalho. O intuito da implementação deste curso foi 
proporcionar uma reflexão teórico-metodológica-prática do uso de aplicativos e de 
softwares e o seu possível auxílio à produção textual do aluno, aliando-se esses 
recursos educacionais com as ferramentas disponíveis na instituição de ensino. A 
metodologia empregada foi desenvolvida em forma de estudo de campo, revisão 
bibliográfica dos temas trabalhados e a análise qualitativa dos dados colhidos. 
Fundamentou-se este estudo a partir das reflexões de: Moran (2013, 2015, 2018); 
Sant’Ana e Behrens (2003); Saviani (2008); Costa (2014); Masetto (2013); 
Munarim (2014); Sancho (2006); Santinello (2009); Flick (2009), Bardin (2016) e 
Valente (2014, 2018). Desse modo, foi elaborado um curso extensionista de 
formação continuada para os docentes, vinculado ao Laboratório de Estudos em 
Comunicação, Educação e Tecnologia (LECET/UNICENTRO), da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO. O Curso teve uma carga horária de 100 
horas, com certificação pela universidade, e foi constituído por 8 etapas 
presenciais e a distância (via plataforma Moodle). Com base nos instrumentos de 
análise, composto pelos questionários inicial e final, atendimento presencial 
realizado aos docentes e atividades propostas no curso, foi possível constatar as 
vantagens de inserir as tecnologias educacionais na prática pedagógica, 
utilizando-se das ferramentas que a escola possui, além de evidenciar a 
importância da formação continuada, auxiliando de forma significativa e ativa a 
produção textual, possibilitando novas experiências e diferentes formas de 
desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Formação Continuada. Aprendizagem Docente. Tecnologias 

Educacionais. Ensino-Aprendizagem. Educação. 
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ABSTRACT 
 
Information and Communication Technologies (ICT) continue to evolve and, in this 
context, the teaching-learning process needs to adapt to this new scenario, being 
necessary for teachers to seek “continuing education” that meets this emerging 
demand. Thus, the present study was developed based on the following problem: 
What are the potentialities of using digital technologies, applications and 
educational software for textual production in support of the teaching practice of 
Basic Education? As a general objective, it was defined: To analyze how teachers 
can use and appropriate softwares and applications for textual production in Basic 
Education. The specific objectives were: a) to research the digital technologies 
present in Basic Education; b) analyze the use of word cloud diagrams 
applications; c) investigate the appropriations and uses of applications by the 
teachers in the student's formation; d) explore the uses of technological tools, 
applications and educational softwares combined to the teaching practice and, e) 
analyze the use of Applications from the activity proposed within the master's 
research. In this way, a continuing education course was proposed to Basic 
Education teachers at a countryside school, in the interior of the state of Paraná, in 
order to achieve the objectives of this work. The purpose of implementing this 
course was to provide a theoretical-methodological-practical reflection on the use 
of applications and software and its possible aid to the student's textual production, 
combining these educational resources with the tools available at the educational 
institution.The methodology used was developed studying the enviroment 
proposed, a bibliographic review of the topics worked on and a qualitative analysis 
of the collected data. This study was grounded on the reflections of: Moran (2013, 
2015, 2018); Sant'Ana and Behrens (2003); Saviani (2008); Costa (2014); Masetto 
(2013); Munarim (2014); Sancho (2006); Santinello (2009); Flick (2009), Bardin 
(2016) and Valente (2014, 2018). After, an extension course for continuing 
education for teachers was created, linked to the Laboratory of Studies in 
Communication, Education and Technology (LECET / UNICENTRO), of the State 
University of the Midwest / UNICENTRO. The course had a workload of 100 hours, 
with university certification, and consisted of 8 in-person and distance stages (via 
Moodle platform). Based on the analysis instruments, being these the initial and 
final questionnaires, face-to-face attendance provided to teachers and activities 
proposed in the course, it was possible to see the advantages of inserting 
educational technologies in pedagogical practice, using the tools that the school 
has, in addition highlighting the importance of continuing education, helping 
significantly and actively the textual production, enabling new experiences and 
different ways to develop the teaching-learning process.  

Keywords: Continuing Education. Teacher Learning. Educational Technologies. 

Teaching-Learning. Education. 
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INTRODUÇÃO 

  

O surgimento da sociedade conectada é resultante da interação entre as 

tecnologias e da sua organização quanto ao avanço da rede digital. A expansão 

da internet, o advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) e a criação dos dispositivos móveis geraram grandes transformações, 

sendo que o ambiente escolar precisa adaptar-se a essa realidade. Neste 

contexto, os professores, consequentemente, necessitam buscar formações 

continuadas, a fim de melhorar o gerenciamento da tecnologia e de novos 

recursos em sala de aula. No que diz respeito às escolas do campo, 

frequentemente, elas são consideradas defasadas e distantes da realidade do 

conhecimento produzido pela humanidade (ARROYO; FERNANDES, 1999).  

Esse estereótipo tem sido quebrado ao longo das últimas décadas, onde 

tais instituições vêm buscando melhorias na qualidade de ensino e na formação 

de seus professores, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, utilizando-

se de recursos digitais voltados para fomentar o processo de ensino-

aprendizagem. Entretanto, boa parte das escolas do campo ainda não possuem 

o apoio necessário para colocar em prática a tecnologia disponível, uma vez 

que os professores não recebem uma formação adequada e direcionadas para 

implementar o seu uso em sala de aula. 

A presente pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Senso em Educação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO: Área de concentração: 

Educação; Linha de Pesquisa: Educação, Diversidade e Cultura; Turma 2018-

2020 desenvolvida de setembro de 2019 a novembro de 2019, com o projeto de 

pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP, da Unicentro. 

A partir das dificuldades identificadas, a motivação pelo tema proposto nesta 

pesquisa de mestrado constituiu-se pelas vivências da pesquisadora que, 

desde a infância, estudou em uma escola do campo e, posteriormente, ter tido 

sua primeira experiência docente em tal âmbito. 

O currículo formativo dos cursos de formação continuada deve levar em 

consideração a utilização de metodologias ativas, apoiadas com recursos 

tecnológicos, potencializando os processos formativos e a prática pedagógica 

do docente. Desta forma, percebeu-se que as instituições educacionais 
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situadas nas zonas rurais recebem ferramentas tecnológicas de seus 

mantenedores administrativos, todavia, por vezes não há a disponibilização de 

formações continuadas aos professores para capacitá-los nos usos de tais 

recursos, resultando em uma utilização ineficiente. 

Em face dos argumentos apresentados, essa pesquisa partiu do seguinte 

questionamento: Quais as potencialidades do uso de tecnologias digitais, 

aplicativos e softwares educacionais para a produção textual para apoio na 

prática docente da Educação Básica? 

O presente estudo ofereceu uma formação continuada aos docentes 

atuantes na Educação Básica, da Escola Municipal do Campo Sagrada Família, 

localizada na zona rural do município de Pitanga, no Paraná. O principal foco do 

curso extensionista foi proporcionar uma reflexão teórico-metodológica-prática 

dos usos e apropriações das tecnologias digitais em sala de aula. As 

professoras selecionadas atuavam desde a Educação Infantil (pré-escola) até o 

quinto ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O critério de seleção da 

instituição de ensino se deu pelo aceite da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura- SEMEC de Pitanga/PR, bem como pelo aval da equipe pedagógica e 

do corpo docente da instituição-alvo do estudo. 

O trabalho teve com objetivo geral analisar como os docentes podem 

utilizar e se apropriar de softwares e aplicativos para a produção textual na 

Educação Básica. Assim, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 

pesquisar as tecnologias digitais presentes na Educação Básica; analisar o uso 

de aplicativos de nuvens de palavras; averiguar as apropriações e os usos dos 

aplicativos por parte do corpo docente na formação do aluno; desenvolver o 

curso formação continuada na educação híbrida, a fim de explorar os usos de 

ferramentas tecnológicas, aplicativos e softwares educacionais aliados à prática 

docente; e, por fim, analisar o uso dos Aplicativos (Apps), a partir da atividade 

proposta dentro da pesquisa de Mestrado. 

Ao propiciar uma formação continuada aos professores que atuam na 

Educação Básica em uma escola do campo, buscou-se aprimorar as práticas 

docentes e possibilitar a interação ativa dos professores com as tecnologias 

digitais dentro do ambiente rural. Portanto, mostrou-se relevante delimitar a 

pesquisa neste tipo de instituição de ensino, dado que, por vezes, elas 

possuem os recursos tecnológicos, porém, os docentes não recebem as 
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formações necessárias que os capacitem para o seu uso, acarretando em uma 

ineficiência pedagógica, sendo que as tecnologias educacionais são um meio 

de potencializar o processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, foi proposto um curso de formação continuada “Blended Learning- 

b-learning”, de maneira híbrida, ou seja, utilizando-se da presencialidade física 

e de um ambiente virtual de aprendizagem. O conteúdo programático do curso 

extensionista foi composto por uma abordagem teórico-metodológica-prática em 

torno de aplicativos e softwares de nuvens de palavras, utilizados para o 

desenvolvimento da produção textual dos alunos, visando aprimorar os seus 

processos de leitura e escrita. 

O intuito inicial do curso foi proporcionar aos docentes a experiência de 

participar de um projeto de formação continuada híbrido, com a exploração de 

dispositivos digitais possíveis de serem utilizados com estudantes da Educação 

Básica: da pré-escola (crianças de 4 a 5 anos) e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (crianças e adolescentes de 6 a 11 anos).  

Dessa maneira, a presente pesquisa explanou sobre o uso de aplicativos 

e de softwares educacionais em ambiente escolar, dividida em quatro capítulos, 

contemplando os aspectos necessários para desenvolver o estudo em torno da 

temática selecionada. Moran (2015) retrata que a educação formal encontra 

obstáculos diante das constantes mudanças na sociedade, sendo forçada a 

pensar em novos métodos, em termos de práticas educacionais, que 

possibilitem aos alunos aprender, conhecer, construir e conviver com os 

avanços tecnológicos. 

O uso e a mediação das tecnologias digitais nos espaços educativos 

tornam-se essenciais, já que estão incorporadas no cotidiano de muitas 

crianças e jovens, estando presentes mesmo em locais onde o seu uso se 

mostra mais restrito. Existem diferentes formas do professor incorporar a 

tecnologia em sua prática pedagógica, desenvolvendo atividades de maneira a 

contemplar os objetivos pedagógicos e, para isso, os docentes devem estar em 

constante aprendizado, onde a formação continuada apresenta-se como uma 

necessidade para enfrentar os desafios criados frente à imersão tecnológica. 

Sendo assim, a pesquisa foi dividida em quatro momentos que embasam 

o estudo a respeito do uso e aplicação da tecnologia em ambientes 

educacionais e como potencializar a formação do professor, realizando uma 
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retomada histórica da formação de professores e de legislação que apoiam o 

desenvolvimento de práticas formativas em diferentes âmbitos, como a 

utilização da Educação a Distância (EaD). 

O primeiro capítulo intitulado “A Educação Básica e suas 

contextualizações”, trata dos conceitos e das leis que versam sobre o direito à 

educação para os alunos dessa etapa educacional, com perspectivas tanto para 

os estudantes da zona urbana, como da zona rural. Apresenta-se ainda 

algumas questões voltadas à Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos de 

idade, matriculadas na pré-escola, além de explorar os dados e informações 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por se tratarem das etapas 

pertencentes à instituição escolar de ensino em que a pesquisa foi realizada. 

O segundo capítulo intitulado “Formação de professores”, expõe uma 

contextualização histórica da formação de professores no Brasil, tratando 

também da relevância da formação continuada dos docentes que se encontram 

em serviço, inclusive dos professores de escolas do campo, bem como a sua 

formação e o uso das tecnologias. 

O terceiro capítulo que tem como título “Educação e Tecnologia”, traz 

uma reflexão  sobre as tecnologias digitais na Educação Básica, tanto em 

instituições urbanas quanto em rurais, a fim de elucidar de que forma o uso 

delas pode potencializar o aprendizado, a produção textual e a disseminação de 

conhecimentos, integrando a questão da Educação a Distância  (EaD) e o uso 

de Metodologias Ativas, evidenciando seus conceitos e significações, que utiliza 

ferramentas educacionais, online e off-line para desenvolver o processo de 

ensino-aprendizagem. Apresenta-se um histórico da EaD, no Brasil, 

contextualizando-a à educação híbrida, ou blended learning, que possui como 

característica a mescla de aulas presenciais e virtuais, o que torna necessária a 

utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  

O quarto e último capítulo é constituído pela análise da coleta de dados, 

ocorrida entre os meses de setembro a novembro de 2019, sobre o aplicação e 

a apropriação das tecnologias digitais na formação continuada de professores 

que atuam em uma escola do campo, trazendo também a metodologia utilizada 

durante o processo de coleta de dados e informações, com a finalidade de 

traçar o perfil dos docentes e de avaliar como eram realizadas as práticas 

pedagógicas com o emprego das tecnologias antes do curso de formação. 
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Analisou-se também o desenvolvimento do curso extensionista de formação 

continuada e como foi a experiência de prática pedagógica desses docentes 

com o uso de tecnologias. 

No desenvolvimento teórico, optou-se pela pesquisa bibliográfica, de 

cunho qualitativo, por meio dos estudos de Flick (2009) e da análise de 

conteúdo de Bardin (2016). No que se refere à prática, para a pesquisa de 

campo foi elaborado um curso Blended Learning, com encontros presenciais e 

via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pela Plataforma Moodle. As aulas 

contaram com apoio pedagógico presencial e online, prestadas na instituição 

em que a pesquisa ocorreu. 

Para a efetivação do curso, foi elaborado um projeto de extensão 

contemplando a estrutura organizacional, com carga horária de 100 horas, 

contando com o apoio do Laboratório de Estudos em Comunicação, Educação 

e Tecnologia – LECET/UNICENTRO, coordenado pela Prof.ª Dr. ª Jamile 

Santinello, vinculado à Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, e 

com certificação gerada pela universidade. A pesquisa em questão foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP/UNICENTRO, sob o número de 

parecer: 18286119.3.0000.0106, em 06 de setembro de 2019. 

A realização do curso ocorreu entre os meses de agosto e novembro de 

2019, inicialmente, composto por oito unidades de estudos, sendo dois 

encontros presenciais e seis a distância, entretanto, durante a realização das 

semanas de estudos, notou-se a necessidade de a pesquisadora frequentar a 

instituição escolar para sanar, pessoalmente, as dúvidas das cursistas, uma vez 

que, apesar de serem disponibilizados os meios de comunicação para o apoio 

pedagógico, como por exemplo, o chat, disponível pela plataforma Moodle, o 

aplicativo de mensagens WhatsApp e o e-mail, muitas preferiram o contato 

presencial para receberem a orientação. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados para realizar a análise que 

subsidiou este trabalho foram um questionário inicial, via Google formulários, 

atividades e fóruns no AVA, a aplicação de atividades práticas em sala de aula, 

questionário final, também via Google formulários, diário de campo da 

pesquisadora e o aplicativo de mensagens WhatsApp, para a criação de um 

grupo para postagens de dúvidas, questionamentos e informações. 
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As considerações finais apresentam um panorama geral do trabalho 

realizado e os resultados obtidos após os estudos. Foi possível verificar a 

necessidade de o docente inserir as tecnologias educacionais em sua prática 

pedagógica, apropriando-se das ferramentas que a escola possui e de 

formações continuadas que contemplem o seu uso prático, aprimorando e 

empregando da melhor forma esses recursos. Cabe ressaltar que o avanço 

tecnológico acarretou nas mudanças ocorridas na sociedade e no ensino, tendo 

em vista que as tecnologias educacionais estão presentes numa grande parcela 

de instituições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS CONTEXTUALIZAÇÕES 

 

 Este primeiro capítulo visa debater a organização da Educação Básica, 

enfatizando os dispositivos legais que asseguram o processo educativo no país, 

como por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 

9.9394/1996, a Constituição Federal de 1988, o Plano Nacional de Educação, 

entre outras. Ainda, faz-se necessário apresentar os dados registrados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 

referente ao ano de 2018, com o objetivo de explorá-los em relação ao 

comparativo entre Brasil e o município de Pitanga/PR, em que se desenvolveu 

a pesquisa. Os dados apresentados fazem menção às matrículas da Educação 

Básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio de escolas urbanas e 

rurais. 

É preciso refletir sobre a reorganização da Educação Básica em uma 

perspectiva geral, buscando compreender a importância que a educação e 

como ela é tratada no Brasil, um país que dispõe de uma vasta quantidade de 

escolas espalhadas por todo o seu território, desde as zonas urbanas até as 

zonas rurais, relacionando esses aspectos aos usos e potencialidades da 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). 

A Educação Básica brasileira é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) até 

os 17 (dezessete) anos, período que compreende a pré-escola, Ensino 

Fundamental (dividido em anos iniciais e anos finais) e Ensino Médio, conforme 

o disposto no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) 9.394/96, como também, em seu Art. 2º: 

 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 

O artigo apresenta os fins da educação e engloba o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, formando uma tríade inspirada pelos princípios de 

liberdade e dos ideais de solidariedade humana (BRASIL, 1996). 

De acordo com Cury (2008), o conceito de Educação Básica vem para 
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esclarecer e administrar as ações realizadas em busca de um novo espaço 

público, assim, “resulta daí que a Educação Infantil é a raiz da Educação 

Básica, o Ensino Fundamental é o seu tronco e o Ensino Médio é seu 

acabamento. É dessa visão holística de ‘base’ e ‘básica’ que se pode ter uma 

visão consequente das partes” (CURY, 2008, p. 295). Logo, compreende-se 

que a Educação Básica é o alicerce estrutural do país e, para que seja 

contemplada em todas as suas especificidades, é necessário um corpo docente 

que esteja preparado para atender às demandas de uma sociedade em 

constante transformação. 

Silva e Camargo (2015, p.169) afirmam que “não podemos esquecer que 

a atividade educativa é, antes de tudo, uma manifestação cultural e, portanto, 

constitui-se ao longo do tempo por meio de rupturas, mudanças e 

transformações sociais, políticas e econômicas”. Portanto, a ação educativa 

está totalmente vinculada aos valores, às ideias, às tradições e aos costumes 

de cada população. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 assegura, em seu art. 205, a 

educação como direito do cidadão e dever do Estado. Em complemento, a 

LDBEN 9.394/96, dentre seus artigos e incisos, estabelece os objetivos, 

princípios e fundamentos necessários para que os governos cumpram com a 

tríade educativa. 

Na Constituição Federal de 1988 (CF 88), art. 214º, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) é destacado: 

 
[...] com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a:  
 I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988). 
 

O inciso V trata da promoção humanística, científica e tecnológica no 

país, a fim de garantir a formação do sujeito de maneira integral e vinculada à 

nova perspectiva de sociedade da era moderna, ou seja, ligada ao avanço da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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tecnologia em todos os setores da sociedade. Cabe destacar também o que 

afirma o inciso IV, sendo necessária ações do Estado no sentido de oferecer 

uma formação para o trabalho. Para que tudo isso seja alcançado, é necessário 

que o inciso VI seja cumprido de modo a possibilitar uma melhoria constante da 

educação no país, propiciando maior qualidade no serviço educacional de 

maneira igual para toda a população. 

O desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento, a qual visa a 

mudança de ação frente às demandas sociais, perpassa pelo entendimento que 

o movimento tecnológico é constante e exige uma nova concepção sobre o 

processo de ensino-aprendizagem (SANT’ANA; BEHRENS, 2003). 

Corroborando com essa ideia, Valente (1999, p. 29) afirma que: 

 
O conhecimento e, portanto, os seus processos de aquisição 
assumirão papel de destaque, de primeiro plano. Essa valorização do 
conhecimento demanda uma nova postura dos profissionais em geral 
e, portanto, requer o repensar dos processos educacionais, 
principalmente aqueles que estão diretamente relacionados com a 
formação de profissionais e com os processos de aprendizagem. 
 

  Essa mudança no setor da educação acontece lentamente, legitimando 

com a ideia de que os processos educativos não conseguem acompanhar as 

mudanças tecnológicas em tempo real. No ano de 2014, foi aprovada e 

sancionada a Lei n. 13.005/20141, que implementou o Plano Nacional de 

Educação – PNE, propondo vinte metas a serem cumpridas no prazo de 10 

anos. No seu artigo 2º, trata-se das diretrizes que regem este planejamento, 

dentre as quais destacam-se: “IV - melhoria da qualidade da educação. VIII - 

Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País” (BRASIL, 

2014). 

Em sua sétima meta, o PNE explana sobre “Fomentar a qualidade da 

Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB” (META 7), apresentando as medidas propostas para os anos 

compreendidos entre 2015, 2017, 2019 e 2021, e as estratégias para que a 

 
1 Cabe mencionar o PNE (2001-2010), que antecedeu o PNE vigente. Para saber mais, acesse 

Portal do Ministério da Educação. BRASIL. Plano Nacional de Educação: Lei n. 010172, de 9 

de janeiro de 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf>. Acesso 

em 12 set. 2020. 
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referida meta e suas respectivas médias sejam alcançadas. Para tanto, 

destacam-se os seguintes procedimentos: 

 
7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados 
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;  
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a 
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas 
da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais 
de computadores, inclusive a internet; (BRASIL, 2014, META 7; 
7.12;7.20). 
 

Logo, fica evidenciado na meta 7 do PNE, o uso das tecnologias 

educacionais no desenvolvimento de práticas pedagógicas e metodológicas de 

inserção de recursos e equipamentos para a promoção de uma Educação 

Básica que atenda as demandas sociais.  

Desse modo, ao analisar a LDBEN 9.394/96 juntamente com o PNE, é 

possível destacar os artigos dispostos visam assegurar e garantir uma 

educação pública gratuita e de qualidade, proporcionando o pleno 

desenvolvimento do sujeito, fomentado pelas potencialidades advindas das 

tecnologias. 

Sant’Ana e Behrens (2003) destacam que o desafio para os próximos 

anos será conseguir que crianças e jovens, imersos nas transformações 

ocorridas pela Sociedade do Conhecimento, possam descobrir o sentido da 

ética, da cidadania e da vida plena. As autoras ainda ressaltam que a escola 

precisa oferecer uma educação que contemple o sucesso ao invés do fracasso, 

sendo necessário formar os alunos para o futuro, já que, cada vez mais, é 

necessária a especialização de profissionais em determinada área de 

conhecimento, além de uma visão generalista de sua profissão. 

A Sociedade do Conhecimento requer certa autonomia na tomada de 

decisões e, para isso, o currículo escolar deve passar por modificações, 

incluindo atividades individuais e grupais onde a tecnologia faça parte do 

cotidiano escolar, proporcionando o aprendizado significativo e prazeroso aos 

alunos (VALENTE, 1999).  
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A instituição escolar precisa organizar-se para que seja inovadora, 

significativa e dinâmica, acompanhando as evoluções sociais, em que os 

processos formativos não podem ser os mesmos desenvolvidos há anos.  As 

tecnologias digitais não são a solução dos problemas enfrentados pelas 

instituições de ensino, mas surgem como algo desafiador, possibilitando que o 

aprendizado transcenda os muros escolares. 

Moran (2013) relata que uma boa escola necessita de professores 

motivados, criativos, mediadores, seja online e off-line, e que apresentem aulas 

inovadoras, interativas, com experimentos e pesquisa. Ou seja, uma instituição 

de qualidade deve buscar meios para potencializar as redes de aprendizagem 

entre os professores e os alunos, para que possam aprender juntos, de modo 

colaborativo. 

 
Uma boa escola depende também de um projeto pedagógico 
inovador, onde a internet esteja inserida como um importante 
componente metodológico. Onde há um projeto conservador, a 
internet é utilizada para controlar mais os alunos, para reforçar o papel 
do professor como mero transmissor de conhecimentos. O mais 
importante é o que a escola faz, como ela se organiza, as relações 
entre gestores, docentes, alunos e comunidade. Não há tecnologias 
avançadas que salvem maus profissionais (MORAN, 2013, p. 27). 

 

A transformação deverá acontecer como um todo, desde o corpo 

docente, alunos, funcionários, equipe pedagógica, até o núcleo familiar, pois os 

estudantes que possuem apoio afetivo e estímulos adequados conseguem 

aprender com maior facilidade e tornam-se mais confiantes (MORAN, 2013). 

Para além dessas adaptações, é preciso considerar que os professores 

formados de modo apenas a cumprir uma formação em nível superior, sem 

levar em consideração o que sua profissão faz, acarreta em prejuízos para 

todos os envolvidos em seu processo, assim, o currículo formativo deve pensar 

na formação crítica, política e emancipatória dos futuros professores, sobretudo 

para aqueles que querem exercer a docência. 

 Vale reavaliar o currículo escolar pautado nos anseios advindos das 

tecnologias e suas implicações, mas, concomitantemente, a mudança pode 

ocorrer, também, no âmbito discente, a fim de motivar os alunos e despertar 

sua curiosidade durante o processo de aprendizagem. Atividades motivadoras, 

instigantes, como as de pesquisa e de prática, proporcionam o maior 

envolvimento dos estudantes e, consequentemente, quando os alunos 
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aprendem e ensinam uns aos outros, acabam interagindo mais e vivenciando 

as práticas diárias com maior entusiasmo.  

Assim, Moran (2013, p. 28) destaca que “aprendemos mais quando 

estabelecemos pontes entre a reflexão e ação, entre a experiência e a 

conceituação, entre a teoria e prática; quando ambas se alimentam 

mutuamente”. A aprendizagem se consolida quando o sujeito consegue 

equilibrar e integrar os seus sentimentos e razões, estabelecendo objetivos e, 

não menos importante, interagindo com as demais pessoas. 

 
A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 
linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de 
expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para os 
usos democráticos, mais progressistas e participativos das 
tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos (MORAN, 2013, 
p. 53). 
 

Importante enfatizar que a educação é realizada também pela família, a 

qual necessita de uma rede de apoio para que possa incentivar a aprendizagem 

das crianças desde o nascimento e, dessa forma, quando estas chegarem à 

instituição escolar, os processos de aprendizagem básicos já estarão 

internalizados. 

Silva e Camargo (2015, p. 170) ressaltam que a conjectura da natureza 

da escola é cultural, onde “qualquer análise do panorama educacional nacional 

ou internacional parte necessariamente da consideração do contexto cultural 

em que a comunidade escolar está inserida”. Neste ínterim, a cultura constitui-

se como uma das principais circunstâncias da vida humana, construindo uma 

base sólida das relações sociais que são estabelecidas no ambiente escolar. 

As tecnologias podem ser consideradas como formas de comunicação e 

expressão, extremamente presentes no cotidiano social, seja dentro ou fora do 

ambiente escolar e, por mais que a educação ainda não tenha incorporado 

completamente seus usos e explorado de maneira assertiva os recursos 

advindos delas, devido à tradicionalidade do processo de ensino, as tecnologias 

digitais vêm como uma forma de avigorar o processo formativo do sujeito. Para 

isso, torna-se necessário compreender melhor estas etapas da educação 

(VALENTE, 2014). 

Em consonância com o autor citado, Silva e Camargo (2015, p. 173), 

afirmam que: 
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Até hoje, a escola se posicionou de maneira um tanto refratária e 
adversa às transformações da pós-modernidade. Todavia, nos últimos 
anos, a aceleração do desenvolvimento tecnológico tornou inevitável o 
confronto da escola com a cultura digital, em função do como esta 
afeta a interação entre as pessoas, os processos de comunicação e a 
produção e a transmissão de conhecimento. 
 

É possível afirmar então, que a tecnologia digital se mostra uma parte 

fundamental da cultura escolar contemporânea, permeando a vivência dos 

professores, dos alunos e da comunidade escolar, por meio da interação 

resultante do uso da internet. 

Assim sendo, é preciso discutir com profundidade sobre a constituição do 

ensino público e, para tanto, o presente capítulo foi subdividido em dois 

momentos: o primeiro, que oportuna compreender a organização da Educação 

Básica no ambiente da escola do campo, e o segundo momento, apresentando 

o olhar voltado à Educação Infantil (4 a 5 anos) e aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O item a seguir discute a Educação Básica sob a perspectiva da 

escola do campo, sua organização e demanda, refletindo como o espaço do 

campo oportuniza conhecimentos. 

 

1.1 A Educação Básica na perspectiva da escola do campo 

 

As escolas municipais e estaduais do campo, presentes em todo o Brasil, 

possuem características distintas das escolas urbanas, uma vez que a 

localização de cada instituição reflete os modos de vivência de cada região, 

levando em consideração as suas crenças e perspectivas de vida. Arroyo e 

Fernandes (1999) apontam que a escola do campo tem como papel 

fundamental a busca por equidade nos processos formativos de seus alunos, 

buscando oferecer um ensino igual ao das zonas urbanas, formações para 

enriquecer a produtividade do campo e mostrar que no ambiente rural também 

é possível manter as mesmas oportunidades de conhecimento. 

Arroyo e Fernandes (1999) salientam que há dois fatores para a 

Educação Básica e o movimento social do campo. O primeiro é a real existência 

de um movimento social do campo e, o segundo, refere-se a um movimento 

pedagógico. Esses dois fatores estão aliados em busca de uma educação do 

campo que contemple os dispositivos legais, 
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[...] outra compreensão e prática da educação básica: a escola rural 
tem que dar conta da educação básica como direito do homem, da 
mulher, da criança, do jovem do campo. Ou seja, estamos colocando 
a educação rural onde sempre deve ser colocada, na luta pelos 
direitos. A educação básica, como direito ao saber, direito ao 
conhecimento, direito à cultura produzida socialmente (ARROYO; 
FERNANDES, 1999, p. 11). 
 

Assim, a Educação Básica do campo é real e a sua ação não pode 

ocorrer de maneira a apenas copiar o que a cidade produz, mas deve buscar 

uma formação política, social e emancipatória própria, procurando concretizar 

as ações de um currículo que atenda a tais objetivos.  

A crítica feita por Arroyo e Fernandes (1999) consiste no fato de que os 

currículos e as políticas educacionais são elaborados para os grandes centros, 

visando suprir a demanda produtiva da sociedade moderna. A escola rural, no 

entanto, só é lembrada em situações excepcionais, perdendo a sua identidade, 

pois é curioso constatar que se pensa na escola e na professora rural apenas 

na sugestão de adaptação dos calendários, flexibilização de conteúdo ou que 

sejam levados em conta os regionalismos, mas, na verdade, os conteúdos são 

iguais para todos e o propósito de preparar a juventude do campo e da cidade 

para o desenvolvimento da produção do mercado são os mesmos. 

A educação do campo demonstrou, ao longo dos anos, uma presença 

maciça de professores oriundos da zona urbana, os quais reproduziam o 

currículo da cidade na escola rural, tendo em vista a demanda educacional 

apresentada a partir dos anos de 1960. Algo que deve ser levado em 

consideração, são as particularidades que a escola do campo apresenta, para 

que assim, mantenha a sua identidade. 

Com a promulgação da Lei n. 5.692/71, as escolas das primeiras séries 

do primeiro grau não necessitavam de professores formados no Ensino 

Superior, pois a formação nos cursos normais já era o suficiente para o 

exercício da docência, e mesmo a formação no Ensino Superior não oferecia o 

suporte adequado para os anseios das comunidades rurais, fato que ainda é 

presenciado nos dias de hoje (VIGHI, 2015). 

A elaboração de um projeto de Educação Básica do campo deve 

incorporar um olhar mais rico de cultura e conhecimento, “uma visão mais digna 

do campo, o que será possível se situamos a educação, o conhecimento, a 

ciência, a tecnologia; a cultura como direitos e as crianças e jovens, os homens 
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e mulheres do campo como sujeitos desses direitos” (ARROYO; FERNANDES, 

1999, p. 17). Deve-se pensar em uma proposta que contemple todos os sujeitos 

envolvidos na comunidade escolar do campo e que possibilite o fortalecimento 

da vida do campo, melhorando-a, aprimorando-a e potencializando-a.  

Arroyo e Fernandes (1999) argumentam que a estrutura da escola do 

campo não pode limitar-se apenas às quatro paredes da sala de aula, ao livro e 

ao quadro de giz, devendo ir além, no sentido de reinventar os tempos e 

espaços dessa instituição, a fim de planejar com perspectivas de melhoria, 

equidade, oportunidades e permanência no campo, com a utilização das mais 

diversas ferramentas, sejam elas tecnológicas ou não, mas com o mesmo 

objetivo, como fomento para o desenvolvimento. 

O estudante tem o direito de beneficiar-se das tecnologias, seja na zona 

urbana ou na zona rural, em que a escola rural torna-se responsável por 

proporcionar, também, o acesso e a ampliação de aquisição das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Assim, “a cultura escolar entra 

em correspondência com a cultura digital, ou seja, com o modo como as 

pessoas interagem, produzem conhecimento, aprendem e se comunicam” 

(SILVA; CAMARGO, 2015, p. 174), disponibilizando estratégias de 

aprendizagem que estejam em consonância ao acesso, transmissão e 

produção dos conhecimentos contemporâneos. 

A LDBEN n. 9.394/96 destaca, em seu Art. 28, a Educação Básica para 

público rural: 

 
[...] os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: 
I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 
 

O artigo não enfatiza especificamente o uso das tecnologias para a 

organização curricular das instituições do campo, mas é possível implementar 

ações para o desenvolvimento de metodologias que possibilitem a sua inserção 

para atender as perspectivas do meio rural. 

A tradição na formulação de políticas públicas para formação de 

professores não leva em consideração as especificidades que a educação do 
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campo necessita, sendo que “[...] o sistema escolar é urbano, apenas pensado 

no paradigma urbano” (ARROYO, 2007, p. 158). A busca por uma 

democratização do uso, do acesso ao conhecimento e das tecnologias 

educacionais perpassa pela inquietação das escolas públicas diante do objetivo 

de oferecer esses aparatos de modo eficaz. As mudanças que veem ocorrendo 

na sociedade, mediadas pelas tecnologias em rede, implicam, em médio prazo, 

na reinvenção da educação em todos os níveis e de todas as formas (MORAN, 

2013). Neste contexto, o item a seguir explana a descrição da pré-escola e os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, etapas pertencentes à Educação Básica.  

 

1.2. Da Pré-Escola aos Anos Iniciais - do urbano ao rural 

 

A presente dissertação optou por focalizar seus estudos e inquietações 

na Educação Básica de escolas do campo, no público de professores que 

trabalham desde a pré-escola até os anos iniciais do Ensino Fundamental, e no 

uso de apropriações de tecnologias digitais, a partir do uso de aplicativos, 

softwares e demais instrumentos que fomentem a busca por uma educação de 

qualidade e igualitária. Para tanto, foi necessário compreender as relações em 

torno das etapas da Educação Básica, tanto no âmbito urbano quanto no rural, 

a partir de uma visão mais ampla e, em seguida, mais especificamente do 

estado do Paraná, onde está localizado o município em que a pesquisa foi 

desenvolvida. 

 De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa - 

INEP, o Brasil apresentou os seguintes valores estatísticos da Educação Básica 

em relação às matrículas no último censo escolar de 2019: 

 

Tabela 1 - Sinopses da Educação Básica 

Sinopses estatísticas da Educação Básica 

Brasil 48.455.867 

Região Sul 6.504.063 

Paraná 2.601.677 

Santa Catarina 1.579.175 

Rio Grande do Sul 2.323.211 

Fonte: Inep – Censo escolar (2019) 
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A Tabela 1 apresenta as estatísticas de matrículas realizadas no ano de 

2018, na Educação Básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A 

partir destes dados, pode-se afirmar Região Sul corresponde a 13,42% do total 

de matrículas efetuadas no Brasil e, o Paraná2, representa 5,37% do montante, 

número expressivo em vista do total de matrículas apresentadas pela região, 

ocupando o primeiro lugar, seguido do estado do Rio Grande do Sul, com 

4,79%, e Santa Catarina, com 3,26%. 

O Gráfico 1 mostra que os anos iniciais do Ensino Fundamental ocupam 

a maior porcentagem de matrículas do estado do Paraná, no ano de 2018, 

correspondendo ao total de 33,4%, seguido dos anos finais do Ensino 

Fundamental, com 27,5%, da Educação Infantil, com 20,9% e, por último, do 

Ensino Médio, com 18,1%. Os dados também ressaltam que a permanência 

nos estudos está ligada à evasão nos primeiros anos de vida escolar. Assim, 

por diversas razões, os dados apontados pela Educação Infantil não 

correspondem aos números apresentados para os anos finais do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, o que pode ser visto no percentual bem 

abaixo indicado pelas demais etapas. 

 

Gráfico  1 - Matrículas Educação Básica - Paraná 2018 

 
Fonte: Inep (2018) 

 

 
2  Deve-se observar que o estado do Paraná é o maior em população, influenciando na 

quantidade de matrículas. 
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Nota-se que a maior concentração de matrículas efetivadas no ano de 

2018 pertence aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em que o acesso e 

permanência de crianças em idade escolar são mantidos, em sua maioria, pelos 

municípios, os quais visam, de modo geral, colocar em prática ações que 

garantam o direito à educação de qualidade e com equidade. 

Para compreender melhor as estatísticas de matrículas, é necessário 

apresentar os dados da cidade em que a pesquisa foi realizada, localizada na 

região central do estado, no município de Pitanga/PR. O estado do Paraná 

obteve um total de 714.182 matrículas para a pré-escola no ano de 2018, 

enquanto o município de Pitanga/PR efetivou 793 matrículas, distribuídas da 

seguinte forma: 580 para a área urbana, sendo 462 matrículas para a rede 

municipal, 137 para a rede privada e 213 matrículas para a rede pública rural do 

município (INEP, 2018). Já os anos iniciais do Ensino Fundamental 

representam um total de 781.858 matrículas no Paraná, sendo que no 

município de Pitanga houve um total de 2.281 matrículas, distribuídas em 1.686 

para a área urbana, com 1.331 matrículas para a rede municipal, 355 para a 

rede privada e 595 matrículas para a rede municipal rural (INEP, 2018). 

Verifica-se então, que se trata de um número bem expressivo para a educação 

do campo, levando em consideração que muitas famílias optam por levar seus 

filhos até os centros urbanos para dar continuidade aos estudos (PPP, 2019). 

Neste ínterim, os próximos itens abordam especificamente a Educação 

Infantil, compreendendo o período da pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de 

idade e e os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, 

correspondendo as etapas de ensino em que a pesquisa foi realizada na 

instituição de ensino, alvo do estudo.  

 

1.2.1. Um olhar para a Educação Infantil (4 a 5 anos) e para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 

 

O atendimento em creche e pré-escola é um direito assegurado pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LDBEN 9.394/96, para crianças de zero a 

cinco anos de idade. Cabe salientar que a Educação Infantil tornou-se 

obrigatória para crianças de 4 e 5 anos, por meio da Emenda Constitucional nº 
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59/20093, que estabelece a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 

anos. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é a base do 

processo educacional e, muitas vezes, representa a primeira separação das 

crianças de seu convívio familiar. Apoiadas na concepção do cuidar e do 

educar, as instituições escolares de Educação Infantil não são apenas espaços 

de cuidados para com as crianças, mas também constituem importante etapa 

para o pleno desenvolvimento dos sujeitos ali inseridos, conforme explicitado na 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC:  

 
Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e 
os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e 
no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas 
pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, 
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 
consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira 
complementar a educação familiar (BRASIL, 2018, p. 36). 
 

 No que tange à legislação vigente da Educação Infantil, destacam-se as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil - DCNEI, pertencentes às 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, que definem as 

orientações, procedimentos e instruções para esta etapa da Educação Básica, 

da qual se destaca o disposto em seu Art. 4º: 

 
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e 
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(BRASIL, 2013).  
 

Assim, a organização do planejamento escolar para a educação deve ser 

elaborada seguindo as considerações acerca da DCNEI, onde a utilização das 

tecnologias deve estar pautada nos princípios descritos no artigo. Os primeiros 

anos de vida escolar representam a base para a formação de um sujeito crítico, 

participativo e ativo na sociedade, que saiba interagir e se relacionar 

adequadamente, apresentando atitudes de conhecimento e de valor. 

 
3 BRASIL. Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Diário Oficial da União, 

Brasília, 12 de novembro de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm>. Acesso em: 01 
ago. 2019. 
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No artigo 6º, as DCNEI tratam dos princípios a serem respeitados por 

meio das propostas de Educação Infantil, sendo estes de cunho ético, político e 

estético. Ético no sentido de liberdade, responsabilidade e respeito aos bens 

comuns da sociedade; político em relação aos direitos e deveres de todo o 

cidadão; e, estético, na representação das mais variadas manifestações 

culturais e artísticas. No art. 8º, destaca-se: 

 
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2013, p.98). 

  

Entende-se então, que a criança tem o direito de acesso às mais 

variadas formas de conhecimento e aprendizagens científicas. Para tanto, a 

utilização de tecnologias educacionais por parte das instituições escolares 

conduz a ação de fomentar as práticas pedagógicas, por meio de atividades 

práticas e dinâmicas. 

É preciso salientar que na pré-escola, não se deve antecipar os 

conteúdos para as crianças, com o intuito de adiantar o processo formativo para 

a continuidade dos estudos no Ensino Fundamental, pois, ao avança-los, deixa-

se de trabalhar com os conteúdos pertinentes e necessários para a Educação 

Infantil. Leia-se, na íntegra o Art.11, 

 
Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve 
prever formas para garantir a continuidade no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão 
trabalhados no Ensino Fundamental (BRASIL, 2013, p.100). 
 

Logo, é fundamental a constância entre os processos de ensino-

aprendizagem na transição da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino 

Fundamental, sendo necessário que “a nova etapa se construa com base no 

que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a 

descontinuidade do trabalho pedagógico” (BRASIL, 2018, p. 53). A ligação entre 

a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, sem rupturas, faz 

com que os conteúdos adquiridos na Educação Infantil sejam aprofundados e 

ampliados durante os primeiros anos do Ensino Fundamental. 
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Os primeiros anos do Ensino Fundamental, que atendem as crianças a 

partir dos 6 anos de idade, são de responsabilidade dos municípios, como 

disposto no Art. 11 da LDBEN 9.394/96, em seu inciso V: “oferecer a Educação 

Infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o Ensino Fundamental”. 

A partir disso, a BNCC (2018), estabelece que os anos iniciais devem 

reconhecer as situações lúdicas de aprendizagem, articulando-as com as 

vivências da Educação Infantil, a fim de progredir sistematicamente as 

experiências em relação ao desenvolvimento dos alunos, por meio das relações 

com o mundo, da leitura, da escrita, das formulações de hipóteses sobre os 

acontecimentos da sociedade, gerando, assim, o conhecimento. 

 Os anos iniciais escolares promovem, na vida do estudante, significativas 

mudanças em seu processo de desenvolvimento, em suas relações de 

convivência e de apreensão do conhecimento de mundo. Os alunos começam a 

explorar sua autonomia e ampliam a rede de interações ao seu redor, portanto, 

“a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem 

resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as 

normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola”, seja 

pela compreensão das diferenças ou pelo entendimento de suas 

potencialidades (BRASIL, 2018, p. 58). 

Nos primeiros anos de alfabetização e vivência escolar, torna-se muito 

importante considerar o processo de aprendizagem das crianças por meio de 

seus grupos de convivência e em suas interações com as mais variadas TDIC, 

possibilitando a formulação de perguntas, despertando a sua curiosidade e 

viabilizando o acesso ao conhecimento.   

Todos os desafios delegados à escola, nos dias de hoje, refletem na 

formação das futuras gerações. Sendo assim, a instituição deve saber gerenciar 

os problemas, visando, no cumprimento de seu papel, estimular a reflexão e a 

observação dos alunos, colaborando, dessa forma, para a constituição de um 

sujeito crítico frente aos conteúdos apresentados pela sociedade, em especial, 

os propagados por meios digitais. 

Portanto, a escola precisa organizar-se para que a aplicação das 

tecnologias seja (mais) democrática, e que a participação dos sujeitos durante 

esse processo seja mais consciente, compreendendo a importância dessa 
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implementação, uma vez que os alunos, inevitavelmente, já estão imersos na 

cultura digital (BRASIL, 2018). 

Ao utilizar as facilidades dos meios digitais, a escola pode estabelecer 

diferentes formas de proporcionar a interação, a aprendizagem e a 

disseminação de conhecimentos entre alunos e professores, por meio de 

dinâmicas, atividades em grupo e participação da comunidade escolar, 

explorando de maneira positiva as tecnologias educacionais presentes na 

sociedade contemporânea. 

Após essas considerações, o capítulo a seguir discutirá a 

contextualização da formação de professores no Brasil, a relação com a 

formação continuada para professores da cidade e do campo e como 

estabelecer vínculo com o uso de tecnologias durante essas formações. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

O debate acerca da profissionalização docente não é algo novo, pois, 

com o advento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), 

os professores precisam atualizar-se, formar-se e informar-se dos mais 

variados conteúdos e temas que estejam interligados com a sua ação 

pedagógica. Tanto os professores, quanto a escola precisam repensar a prática 

educacional e buscar por uma formação continuada, principalmente, porque 

“tais inovações, consequências das transformações pelas quais a educação 

tem passado, têm sido agregadas pela escola gradualmente e compreendem o 

repensar do processo de ensino e aprendizagem” (GASQUE; COSTA, 2003, 

p.56). 

Evidentemente que não são todos os estudantes que possuem acesso a 

celulares com alcance à rede, porém, aos alunos que não tem essa 

possibilidade, cabe à escola iniciar o processo de familiarização com esses 

meios e, aos professores, cabe inserir em seus planejamentos e em sua prática 

diária, o desenvolvimento de atividades com cunho tecnológico. Não se trata de 

inserir as tecnologias em sala de aula somente como uma ferramenta que 

substitua o quadro de giz, repetindo as velhas práticas, mas sim, é necessário 

repensar a práxis pedagógica, reformular e fazer com que as tecnologias sejam 

um meio para mediar e potencializar o processo de ensino-aprendizagem. 

A formação continuada para os docentes que se encontram em serviço, 

funciona como uma maneira de atualizar e formar o profissional da educação, a 

fim de verificar como o impacto das tecnologias digitais no cotidiano dos 

estudantes e professores propicia diferenciadas formas de comunicação e 

provoca uma reflexão sobre os processos de ensino-aprendizagem, a escola, o 

currículo e a prática do professor. 

Tratar da formação continuada na era tecnológica torna-se um assunto 

obrigatório, uma vez que as tecnologias estão presentes no entorno do 

ambiente escolar. Assim, educar os educadores para o uso e mediação da 

prática educativa com o auxílio das tecnologias digitais contribui para refletir 

sobre as novas maneiras de realizar a ação pedagógica. 
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À vista disso, ocorre uma consciência mútua entre os gestores 

educacionais, educadores e a sociedade, em geral, a respeito dos impactos 

provenientes da sociedade da informação, que exige da instituição escolar e de 

seus atores um repensar de sua prática e da ação pedagógica, diante dessas 

transformações sociais e tecnológicas (FÁVERO; TONIETO; ROMAN, 2013). 

Perante as mudanças nas formas de se comunicar e informar decorridas 

nos últimos anos, é preciso repensar a formação docente, considerando a atual 

conjuntura da sociedade, a qual demanda um profissional da educação que 

atenda às novas competências, que seja mediador no processo educativo e 

oportunize a participação ativa dos alunos, tendo como objetivo o envolvimento 

entre professor e aluno, podendo ser oportunizado a partir da inserção da 

apropriação pedagógica das tecnologias digitais, implementando-as no currículo 

educacional. 

Este capítulo debate a respeito da formação continuada docente e de 

sua contextualização histórica no Brasil, focando na constituição desse estudo 

contínuo para professores em serviço e, em especial, para professores de 

escolas do campo, pois é necessário observar como se deu a formação do 

professor no Brasil, ao longo dos anos, para compreender como acontece nos 

dias de hoje, com as mudanças nas maneiras de comunicar-se e informar-se, 

em um contexto no qual as tecnologias digitais são tão presentes. As escolas 

localizadas na zona rural também podem apropriar-se do uso das tecnologias, 

como forma de fomentar o processo educativo, respeitando os meios de acesso 

e as ações necessárias para o funcionamento delas. 

Para tanto, é fundamental refletir sobre a formação de professores no 

Brasil e as suas implicações para a construção do sujeito na Sociedade do 

Conhecimento, além de compreender o processo de formação de identidade do 

professor e seus percalços históricos. O próximo item apresenta essas 

contextualizações. 

 

 2.1 Contextualizações históricas sobre a formação de professores no 

Brasil 

 

A formação de professores no Brasil vem carregada de história e 

perseverança em busca de inserir melhores condições para a atuação docente. 
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Saviani (2008, p. 13) aponta que a questão pedagógica, no Brasil, tem início 

com a vinda dos jesuítas em 1549, originando a “pedagogia brasílica” (1549-

1599), prosseguindo com a pedagogia do Ratio Studiorum (1599-1759) e a 

pedagogia pombalina (1759-1834).  

Decorrida de vários decretos e legislações da época e com criações de 

escolas de primeiras letras, pode-se destacar que a preocupação com a 

formação de professores surgiu a partir do método monitorial-mútuo, porém os 

primeiros docentes no Brasil tiveram como formação básica os estudos voltados 

aos modelos estrangeiros, como apontam Vieira e Gomide (2008): 

 
[...] os primeiros professores brasileiros receberiam uma formação 
baseada nos clássicos antigos, voltada a padrões da sociedade 
europeia cristã que privilegiavam a retórica com a eloquência 
ciceroniana como marca na formação de representantes da 
Companhia de Jesus. Essa formação, recebida em Portugal ou, mais 
tarde, no Brasil, constituía a primeira e marcante influência externa na 
formação de professores da terra recém conquistada (VIEIRA; 
GOMIDE, 2008, p. 3837). 

 

Corroborando com a afirmação dos autores citados, Saviani (2008) 

destaca que, ao definir que o ensino nas escolas de primeiras letras fosse 

desenvolvido pelo método mútuo, os professores deveriam ser instruídos no 

mesmo método e arcarem com o treinamento dele, de acordo com o artigo 4º 

da referida lei. Dessa forma, é possível observar que se exigia o preparo 

didático dos docentes, mesmo não apresentando as questões referentes à 

formação pedagógica. 

A partir do ano de 1834, com a promulgação do Ato Adicional, em que as 

províncias ficaram responsáveis pela instrução primária, buscou-se a formação 

de professores nos modelos realizados na Europa, criando, assim, as Escolas 

Normais. Dessa maneira, Vieira e Gomide (2008, p. 3838) ressaltam que o 

ideário pombalino se inspirou no iluminismo português, onde a educação estava 

voltada ao progresso científico e disseminação do saber, sendo necessário 

difundir a cultura de base, ensinando o cálculo, leitura e escrita, juntamente com 

os conteúdos relacionados as questões religiosas e civis, “[...] para isso, a 

primeira fase da reforma pombalina iniciou-se com a reforma dos Estudos 

Menores, que abrangiam os estudos das primeiras letras e das cadeiras de 

humanidades, o que correspondia ao ensino primário e secundário”. 
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A primeira Escola Normal, criada no ano de 1835, na então província do 

Rio de Janeiro, de acordo com Saviani (2008), era uma escola bem simples, 

que era regida por um diretor, o qual também era professor e ministrava um 

currículo baseado na própria escola elementar. Esse modelo foi seguido pela 

maioria das províncias do país, no século XIX, mesmo sendo fechadas e 

reabertas constantemente, na seguinte ordem:  “Bahia, 1836; Mato Grosso, 

1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 1869; Paraná e 

Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba. 1879; Rio 

de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; Ceará, 1885; Maranhão, 

1890” (SAVIANI, 2008, p. 15). 

Ainda de acordo com o autor, essas escolas preconizavam uma 

formação específica, visando à preparação de professores para as escolas 

primárias, entretanto predominou-se a formação voltada aos conhecimentos a 

serem transmitidos nas instituições, assim, a formação desses professores 

giravam, ainda, “em torno do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos” 

(SAVIANI, 2008, p. 15). 

A partir de meados de 1890, com a reforma da instrução pública do 

estado de São Paulo, a formação de professores buscou um currículo mais 

sólido para preparar os futuros professores. Com essa reforma, destaca-se o 

enriquecimento dos conteúdos curriculares e a ênfase nos exercícios práticos 

de ensino, com a constituição de uma Escola-Modelo integrada, a Escola 

Normal em São Paulo. Essa reforma4 estendeu-se para o interior do estado e, 

logo, transformou-se em referência para os demais estados. 

Como efeito, nos anos de 1931, por meio do decreto n. 19.851/31, 

instaurou-se o Estatuto das Universidades Brasileiras, e pronunciou-se o curso 

de Educação, Ciências e Letras, necessários para a constituição de uma 

universidade no Brasil e, assim, o espaço acadêmico da pedagogia ganhou 

destaque e força. 

Cabe ressaltar que a educação no campo alcança certa importância a 

partir dos anos de 1910, com os projetos dos patronatos agrícolas, que 

 
4 “Foi também nessa reforma da instrução pública paulista do início da República que ocorreu a 
primeira tentativa de elevar os estudos de educação ao nível superior. A lei n.88, de 8 de 
setembro de 1892, instituiu o curso superior da Escola Normal organizado em duas seções, a 
científica e a literária, com dois anos de duração, tendo como finalidade a formação de 
professores para as Escolas Normais e ginásios” (SAVIANI, 2008, p. 18). 
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objetivavam a formação adequada dos indivíduos do campo para o trabalho. 

Entre os anos de 1920 a 1930, com a expansão do ensino brasileiro, criaram-se 

as primeiras Escolas Normais Rurais, inspiradas nos ideais nacionalistas e 

ruralistas, motivadas pelo desenvolvimento urbano-industrial desencadeado na 

época (ARAÚJO, 2011). 

A preocupação em formar professores para a área rural tinha relação 

com o aumento da população urbana, uma vez que os sujeitos do campo 

deixavam as suas áreas e buscavam melhores condições nas zonas urbanas, e 

a inserção de formação de professores para a população rural era uma forma 

de fazer com que a população permanecesse no campo, para que o êxodo rural 

não aumentasse. 

 
Neste período marcado pelo otimismo pedagógico, preparam-se as 
bases de programas educacionais que passaram a contemplar as 
camadas populacionais rurais, haja vista a ideia do Brasil como um 
país potencialmente agrícola. Portanto, a partir dos anos de 1930 os 
programas educacionais tinham por meta a solução dos problemas 
que se acumulavam em decorrência do cada vez mais acelerado 
fenômeno do urbanismo, fruto da substituição do sistema agrário-
comercial para o urbano-industrial (ARAÚJO, 2011, p. 239). 

 

O então ministro Francisco Campos, responsável pela elaboração do 

decreto referente ao Estatuto das Universidades Brasileiras, tratou sobre a 

inclusão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras no referido texto. Para 

ele, a nova faculdade não seria um órgão somente da alta sociedade, mas, 

antes disso, um instituto voltado para a educação, com o foco principal na 

“formação dos professores, sobretudo os do ensino normal e secundário” 

(SAVIANI, 2008, p. 23). Desse modo, essa unidade universitária teria como 

principal função, a preparação sistemática de docentes para a atuação do 

magistério no ensino secundário e normal, no que tange a formação 

profissional. 

Saviani (2008, p. 24) salienta a respeito de uma dupla ambiguidade, 

articulada entre a formação profissional e a cultura geral, e entre a formação 

didático-pedagógica e a aptidão “no domínio das matérias que compunham o 

currículo enciclopédico do ensino médio”. À época o ministro se referia à função 

didática da faculdade de transformar o método de ensino do período, buscando 

elevar a cultura geral da população, contudo, essa reorganização da 
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Universidade do Rio de Janeiro, por meio do Decreto n. 19.852/31, não se 

concretizou. 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras não foi implantada, e seu 

modelo só foi colocado em funcionalidade na Universidade do Brasil, por meio 

do Decreto-Lei n. 1.1190, de 4 de abril de 1939, concedendo a administração 

definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia (SAVIANI, 2008). 

Saviani (2008, p. 32) destaca que, com o êxito de um espaço acadêmico 

para a pedagogia, enriqueceu-se o processo de organização educacional, 

desencadeado a partir dos anos de 1920. Essa composição “implicava a 

profissionalização da atividade dos educadores, de modo geral, e dos 

professores, em particular”. Essa profissionalização acarretava uma formação 

específica, iniciada com as escolas normais para a formação de professores e, 

culminando, assim, “a questão da formação dos professores das Escolas 

Normais e do ensino secundário em seu conjunto, o que acabou por provocar a 

exigência de se abrir espaço para os estudos pedagógicos em nível superior” 

(SAVIANI, 2008, p.32). 

Com o Manifesto dos Pioneiros, em 1932, surge o debate a respeito da 

formação de professores no Brasil e a defesa da escola pública em busca de 

um sistema educacional com uma organização coerente, lógica e eficaz, dentro 

de um rol de atividades educativas para possibilitar mudanças no país, em que,  

 
[...] a educação é compreendida como um problema social, e o 
método científico determina uma mudança de paradigma na condução 
do trabalho pedagógico e da formação de professores, de modo que o 
educando, com os seus interesses, suas aptidões e suas tendências, 
passa a ser o foco do processo educativo (VIEIRA; GOMIDE, 2008, p. 
3846). 

 

A partir disso, Saviani (2008) destaca que, com a concepção da 

Universidade do Brasil, foi determinado um modelo padrão a ser seguido pelas 

demais instituições de Ensino Superior, processo ocorrido entre os anos de 

1940 a 1968, a partir da aprovação da Lei n. 5.540/68, também chamada de Lei 

da Reforma Universitária. 

O curso de Pedagogia voltado para a formação de professores teve o 

seu início definido como bacharelado, e com a adição de estudos em didática o 

estudante obtinha o diploma de licenciado. A partir da promulgação da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 4.024/61, a organização dos 
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cursos de formação de professores desenvolveu-se e, mais tarde, com a Lei da 

reforma universitária (Lei n. 5.540/68), fixou-se os conteúdos mínimos e 

duração a serem destinados ao curso de Pedagogia (SAVIANI, 2008, p.44). 

Nos anos de 1970, com a demanda educacional oriunda das escolas 

urbanas e rurais, o ensino primário de quatro anos passou a ser chamado pela 

sua nova nomenclatura de “primeiro grau”, com duração de oito anos, o que 

acarretou na abertura de vagas para professores para o primeiro grau. 

Consequentemente, com a promulgação da Lei n. 5.692/71, a exigência para 

exercer a docência era ter formação pedagógica (VIGHI, 2015). 

Em 1971, com a Lei n. 5.692, que fixava as diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus, alterou-se a nomenclatura passando de ensino de 1º e 

2º graus, para primário, médio e superior. Tal legislação não previa uma 

formação docente inicial ou continuada para os aspectos da área rural, porém 

“num movimento de adequação às novas propostas definidas pela Lei n. 

5.692/1971, quanto à ampliação do ensino fundamental até a oitava série, 

tornou-se necessária a presença de professores licenciados nas distintas áreas 

do conhecimento” (VIGHI, 2015, p. 117). O intuito dessa medida era atender a 

uma demanda educacional que cumprisse a grade curricular das diversas 

disciplinas, em especial, as quatro séries finais do primeiro grau. 

As alterações decorridas pela lei supracitada não levaram em 

consideração a formação docente para professores das escolas do campo 

como ação necessária, e a preocupação ficou apenas na exigência de se ter 

professores licenciados, que pudessem ministrar aulas das mais variadas áreas 

para as séries finais, e as quatro primeiras séries, ainda seriam ministradas por 

um único docente, e este poderia ou não ter qualificação em nível superior, uma 

vez que a exigência era ter formação no magistério. 

 Outro ponto importante a destacar, refere-se ao fato das escolas rurais 

receberem um grande número de professores advindos das áreas urbanas, 

uma vez que com a implementação do ensino fundamental completo, a 

demanda aumentou, e como na zona rural em geral não contava com 

professores formados nas especialidades necessárias, culminou-se em um 

aumento da distância de professores oriundos dos centros urbanos para 

aqueles professores das escolas rurais e seus alunos (VIGHI, 2015).  
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Implicitamente, instalou-se uma cultura de contradição que 
supervalorizava o professor que vinha “de fora” (do meio urbano), com 
formação e, portanto, detentor de um conhecimento considerado mais 
elevado, e menosprezava o colega que possuía nível menor de 
formação, embora, na maioria dos casos, detivesse o conhecimento 
sobre o local. De certa maneira, essa cultura fortaleceu o pensamento 
da população rural de que os centros urbanos eram os representantes 
da ascensão social e profissional (VIGHI, 2015, p.118). 

 

Com a promulgação da LDBEN n. 9.394/96, ocorreram diversas 

modificações nas nomenclaturas das turmas e nas exigências para o exercício 

da docência, acarretando em uma maior oferta e procura por cursos de Ensino 

Superior, em especial, ao curso de Pedagogia, para exercer a profissão 

docente nas primeiras séries do Ensino Fundamental. 

Já no ano de 2006, com a aprovação das diretrizes curriculares, com 

destaque para reformulação do curso de Pedagogia e da formação de 

professores, pode-se destacar que a elaboração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia levou em consideração que este profissional 

é um docente formado nos cursos de licenciatura e possui formação para atuar 

na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como também 

nos cursos de Ensino Médio, na modalidade normal, e da mesma forma em 

cursos de educação profissional na área de apoio escolar, além de outros 

setores que demandem de conhecimentos pedagógicos (SAVIANI, 2008). 

O curso de Pedagogia possui um caráter muito mais voltado para a 

docência na Educação Básica do que propriamente para a função de 

pedagogo, cuja ideia principal é o desenvolvimento de ações integradas no 

ambiente escolar.  A complexidade curricular exigida para o curso de 

Pedagogia é enorme, pois “de qualquer modo, o que se verifica é que a 

formação de professores para a Educação Básica é feita, em todos os tipos de 

licenciatura, de modo fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis de 

ensino” (GATTI, 2010, p. 1358). No Brasil, as instituições de Ensino Superior 

não oferecem uma base comum formativa, como observado em outros países, 

nos quais existem centros de formação de professores que abrangem todas as 

especificidades (GATTI, 2010). 

A partir disso, Saviani (2008, p. 74) destaca que é possível solucionar, de 

forma adequada, o problema da formação de pedagogia nos espaços 

acadêmicos, fundamentando-se “pelo resgate de sua longa e rica tradição 
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teórica, explicitando, no conjunto de suas determinações, sua íntima relação 

com a educação enquanto prática da qual ela se origina e à qual se destina”. 

Entretanto, o curso de Pedagogia não está somente relacionado à 

docência dos anos iniciais no Brasil, tendo em vista que muitos professores 

possuem a formação inicial denominada antes de “magistério” e, hoje, como 

“Formação de docentes da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental”, conforme o  que é destacado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica Nacional n. 9.394/96, com complementação em outros cursos 

de graduação, como por exemplo, Letras, Educação Física, Matemática. Na 

mesma legislação, em seu artigo 61, os profissionais da educação escolar 

básica que estiverem em exercício da docência formados em cursos 

reconhecidos como: 

 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação 
dada pela Lei nº 12.014, de 2009); II – trabalhadores em educação 
portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; III – trabalhadores em educação, portadores de 
diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009); IV - profissionais com notório 
saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 
ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em 
unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações 
privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 
inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017); V- 
profissionais graduados que tenham feito complementação 
pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 
(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (BRASIL, 1996). 

 

Fica evidente a diversidade na formação inicial dos profissionais que 

atuam na Educação Básica, conforme o art. 62 preconiza ainda que: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).  

  

Em sequência, a LDBEN apresenta a formação continuada e dispõe que 

ela deverá ser ofertada pela União, Estados e Municípios, e poderá, inclusive, 

utilizar-se de recursos tecnológicos, como a Educação a Distância (EaD). 

A formação de professores no Brasil, carregada de uma história de luta e 

persistência pela busca de melhores condições e acesso a uma formação digna 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
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e de sucesso na pretensão de oportunizar um ensino de qualidade, ainda sofre 

com a falta de políticas públicas que atendam para além de um governo, mas 

que devem estar amparadas pela Constituição Federal Brasileira de 1988, uma 

política que vise a promoção da oferta de formação inicial e continuada, como 

um processo educativo permanente e não apenas como uma ferramenta 

temporária, em que as ações são destoantes das realidade de cada instituição, 

município e região. 

Assim, torna-se necessário levar em consideração o desenvolvimento de 

práticas formativas amparadas pela legislação vigente, contemplando o uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação para professores em 

exercício da profissão. Para expor essas ideias, o próximo item abordará, 

especificamente, a formação continuada para professores que estão em 

atuação na Educação Básica, a fim de compreender como ela ocorre nas 

instituições afastadas dos grandes centros urbanos.  

 

2.2 Formação continuada para professores em serviço 

 

 Ao estabelecer a formação continuada como o elemento principal dessa 

pesquisa, é de suma importância compreender a essência da palavra e como 

ela tem força no âmbito educacional. Observa-se que a palavra “formação”, de 

acordo com o Dicionário Online (2019, online), consiste na “ação de formar, de 

criar, de criar dando forma, de fabricar; de fabricação ou criação [...] conjunto de 

conhecimentos e/ou instruções sobre um assunto específico”. A palavra 

formação traz a ideia de formar, e nesse caso, os sujeitos, e de criar e 

possibilitar a composição de conhecimentos específicos sobre determinado 

assunto, pois assim, o professor teria um conhecimento mais aprofundado 

sobre certo conteúdo e/ou tema. 

 A palavra continuada, por sua vez, feminino da palavra continuado, tem o 

seguinte destaque no Dicionário Online (2019, online): “contínuo; sem 

interrupções: de modo prolongado; que se estende por um longo tempo: 

barulho continuado”, assim, entende-se que a palavra continuada vem repleta 

de uma ação consecutiva, sucessiva, sem interrupções. Ao juntar essas 

palavras, compreende-se que a formação continuada é um processo constante 

e frequente.  
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 O ser professor tem se modificado de tempos em tempos, afim de 

acompanhar as transformações da sociedade, em que a formação continuada 

de professores é compreendida como uma atividade constante de 

aperfeiçoamento da ação do fazer educativo, “[...] que abrange as atividades 

promovidas ou apoiadas pela instituição e os programas de formação pessoal 

deve-se caracterizar como uma das condições essenciais para a melhoria do 

ensino e aprendizagem” (GASQUE; COSTA, 2003, p.54). 

Durante a vida pessoal e profissional, o professor tem a possibilidade de 

aprender por meio das relações e interações sociais que se desenvolvem nos 

mais variados ambientes culturais e, portanto, o docente está em constante 

aprendizado, pois o mundo está sempre em transformação e não teria como o 

professor não ponderar a sua formação sem levar essas mudanças em conta. 

De acordo com Gatti (2008), um rol de possibilidades para as formações 

continuadas é ofertado aos docentes em serviço,  

 
À parte a discussão conceitual, no âmbito das ações dirigidas e 
qualificadas explicitamente para esse tipo de formação, vê-se que, 
sob esse rótulo, se abrigam desde cursos de extensão de natureza 
bem diversificada até cursos de formação que outorgam diplomas 
profissionais, seja em nível médio, seja em nível superior. Muitos 
desses cursos se associam a processos de educação a distância, que 
vão do formato totalmente virtual, via internet, até o semipresencial 
com materiais impressos (GATTI, 2008, p. 57). 

 

Consequentemente, a formação continuada possui uma história derivada 

das ações emergentes da sociedade e dos desafios impostos às instituições de 

ensino, aos professores e ao currículo, criando, desse jeito, “o discurso de 

atualização e o discurso da necessidade de renovação” (GATTI, 2008, p. 58), 

decorrentes das dificuldades e problemas enfrentados pelas instituições de 

ensino, pelo seu corpo docente e gestor. Desse modo, a formação continuada é 

considerada como um aperfeiçoamento profissional, sem levar em 

consideração a realidade de cada instituição e região. 

Não basta apenas receber informações, é preciso compreendê-las, 

conhecê-las, vivenciá-las e fazer com que esse processo de aprendizado tenha 

significado e desenvolva as potencialidades almejadas, haja vista que “formar-

se é um processo de aprendizagem que se realiza desenvolvendo-se individual 

e coletivamente dentro da cultura, incorporando-a, criando e recriando-a” 

(ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 369). 
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A aprendizagem ocorre quando as informações são incorporadas, 

vivenciadas, exploradas e colocadas em prática, culminando em conhecimento 

e formação, tanto individual como coletiva. 

Em relação a formação continuada, espera-se que seja planejada de 

forma a contribuir com a manutenção, alteração e criação de processos 

educativos que auxiliem na construção das interações na instituição escolar. 

Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010, p. 370) apontaram que os professores 

em exercício criam práticas, ideias e conhecimentos a partir do que já sabem e 

vão incorporando com os estudos, assim a construção do ser professor leva em 

consideração toda a trajetória formativa, “[...] suas concepções de vida, de 

sociedade, de escola, de educação, seus interesses, necessidades, habilidade 

e também seus medos, dificuldades e limitações”. 

Por isso, a construção da formação docente é contínua e não fica restrita 

a uma instituição de ensino, um curso, uma escola, ou uma secretaria de 

educação, ela vai muito além, pois trata-se de uma formação humana. Dado 

que o ser professor não pode ser considerado uma segunda opção, quando 

nada mais der certo na vida do sujeito. A formação docente possui papel 

primordial na busca de construção de soluções para os problemas da 

sociedade, auxiliando na formação de seus alunos (GATTI, 2008). 

 O espaço escolar torna-se, muitas vezes, o cenário principal em que 

ocorrem os projetos e atividades formativas para os professores, assim, para 

que essa formação aconteça, é necessário disponibilizar condições de 

organização, espaço, tempo e recursos para a sua realização, pois, nesse 

ponto, é imprescindível o apoio de políticas públicas, do estado, da família, da 

comunidade e de todas as instâncias formativas para auxiliar nesse processo 

de busca e aprimoramento profissional pedagógico. De acordo com Alvarado-

Prada, Freitas e Freitas (2010), a formação continuada esteve sempre 

relacionada à formação de professores na perspectiva de atualização e de 

manutenção de uma educação que possibilite ofertar conhecimentos científicos 

atualizados aos alunos. 

Para que uma formação continuada aconteça de maneira a atingir todos 

os profissionais, é preciso conhecer esses sujeitos, como eles aprendem e 

desenvolvem as suas concepções de aprendizagem perante a sua prática 

docente. 
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A construção inicial do professor remete-se à aquisição de 

conhecimentos de base e a formação continuada abarca a formação após esse 

conhecimento de base, aperfeiçoando-o durante toda a trajetória profissional. 

Como destaca Guasque e Costa (2003, p. 55),  

 
A formação continuada é importante para que o professor se atualize 
constantemente e desenvolva as competências necessárias para 
atuar na profissão. A ideia de competência parece, então, transbordar 
os limites dos saberes, ou seja, o professor deve possuir tanto 
conhecimentos quanto competências profissionais que não se 
reduzem somente ao domínio dos conteúdos ensinados. 

 

A formação continuada de professores, nesse sentido, passa a ser 

encarada como uma ferramenta que auxilia os educadores no processo de 

ensino-aprendizagem de seus alunos, em busca de novos conhecimentos 

teórico-metodológicos para o desenvolvimento profissional e para a 

transformação de suas práticas pedagógicas (ALVARADO-PRADA; FREITAS; 

FREITAS, 2010). 

Esse desenvolvimento deve ser compreendido como um processo de 

busca constante de conhecimentos, da ação pedagógica e não somente uma 

formação que esteja “estreitamente ao que se deve ensinar aos alunos” 

(GUASQUE; COSTA, 2003, p. 61). A formação continuada vai além dos 

conteúdos escolares, pois ultrapassa as paredes escolares e busca auxiliar na 

formação humana do sujeito. 

 A escola torna-se a principal referência em possibilitar recursos e tempo, 

em vista que o educador possa entender a sua realidade institucional, verificá-la 

e transformá-la, “assim, será desenvolvido um processo de formação que 

possibilite melhoria no fazer docente individual e coletivo” (ALVARADO-PRADA; 

FREITAS; FREITAS, 2010, p. 374), pois é na própria escola, no contato com o 

aluno e no dia a dia pedagógico que as dificuldades surgem nos mais variados 

temas. 

A formação continuada é vista como um subsídio para preencher as 

ausências da formação inicial, o que acarreta, muitas vezes, em uma escolha 

errada de como desenvolver essas formações. Um exemplo disso é, quando a 

sua realização é feita apenas para cumprir uma exigência social, sem 

proporcionar uma real conscientização.  
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A instituição escolar é um espaço em que as pessoas, seja de forma 

coletiva ou individual, interagem com o mundo da informação e do 

conhecimento, descobrindo e agindo no meio em que vivem (ALVARADO-

PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). Os professores são os responsáveis por 

mediar a construção do conhecimento de seus alunos, fazendo com que os 

alunos, como centro do processo, sejam sujeitos ativos, criativos e críticos em 

seu percurso de aprendizagem. 

 Essa mediação demanda do professor uma preparação para que o seu 

conhecimento esteja alicerçado e que ele possa mediar os processos de 

aprendizagem de seus alunos. Nickel (2003) afirma que as transformações 

sociais e culturais apresentam imposições para as instituições escolares, para a 

docência e para formação de professores, os quais passam a questionar a sua 

própria formação, reivindicando posturas diferentes e reflexões acerca da 

realidade educacional.  

 
A formação do educador precisa centrar-se nas oportunidades de 
oferecer aos licenciados uma prática voltada para a realidade da 
sociedade. É necessário buscar no processo de ensino-aprendizagem 
uma relação na qual o docente seja capaz de aprender ao mesmo 
tempo em que ensina, de discutir e questionar os problemas 
existentes nas escolas e tentar explicá-los a partir das constatações 
feitas em cada realidade concreta (NICKEL, 2003, p. 63). 
 

A ação educativa deve auxiliar na busca pela superação dos desafios 

apresentados pela sociedade contemporânea, contexto em que as mudanças 

ocorrem a todo o momento e “a transformação da prática docente é possível a 

partir de um movimento contido em uma nova visão da realidade, pelo qual se 

buscam novas formas de organizar as relações entre os homens, no mundo e 

com o mundo” (NICKEL, 2003, p. 64), portanto, é necessário proporcionar ao 

docente as competências exigidas pela sociedade. 

Ao oportunizar uma base ampla de conhecimentos nas formações 

continuadas, atreladas às atividades educativas na ação do professor, propicia-

se o conhecimento elaborado cientificamente, que subsidiará a sua prática 

docente e auxiliará no desenvolvimento da mesma, de forma transformadora e 

crítica.  

 
Atualmente, (re)afirmar que a postura do professor transmissor de 
informações deve dar lugar à postura de mediador entre o sujeito e o 
objeto de conhecimento parece ser redundante e insuficiente aos 
anseios daqueles que estão se tornando professores ou cuja a 
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formação acadêmica não favorece a prática pedagógica, sobretudo 
quando se trata do aprendiz do mundo contemporâneo (THADEI, 
2018, p. 91, grifo do autor). 

  

 Portanto, repensar a formação do professor, desde o seu início e ao 

longo de sua carreira, torna-se muito importante para que os futuros e atuais 

professores possam oferecer aos alunos práticas diferenciadas e vivências 

enriquecedoras. Ressalta-se, ainda, que o papel do professor não deve ser 

desmerecido nas etapas em que necessita transmitir certos conteúdos, 

devendo-se, portanto, ponderar o uso de didáticas diferenciadas, e o uso das 

tecnologias digitais ao longo desse processo que sempre deve estar atrelado 

aos objetivos estabelecidos.  

No item a seguir, será realizada uma discussão acerca da formação 

continuada de professores na escola do campo, uma vez que as mesmas 

formações continuadas realizadas para os docentes da zona urbana são 

efetuadas para os docentes do campo, sem, muitas vezes, verificar a demanda 

desses profissionais, suas realidades e especificidades. É fato que não se deve 

inferiorizar as escolas do campo e oferecer formações continuadas inferiores às 

realizadas nos grandes centros, e a presente discussão apoia-se em formações 

que contemplem o currículo e que oportunizem a essas instituições, 

ferramentas de trabalho a partir de sua realidade. 

  

2.2.1 Formação Continuada para professor da Escola do Campo 

 

A formação continuada para docentes que atuam na Educação Básica 

em escola do campo é essencial para compreender como se desenvolvem as 

práticas pedagógicas nessas escolas, tendo em vista que os cursos ofertados 

não levam em consideração a realidade dessas instituições, pois muitas vezes 

as escolas não possuem dispositivos tecnológicos, tem materiais escassos e, 

ainda, não possuem acesso à internet. A formação de professores não pode 

ficar limitada aos conteúdos, disciplinas e estratégias a serem utilizadas no 

ambiente educativo, pois é preciso levar em consideração os processos de 

aprendizagens, as práticas pedagógicas, as vivências e experiências dos 

docentes e a comunidade rural para que seja estabelecida uma organização 
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educacional que possibilite uma construção do conhecimento em conjunto com 

os seus alunos. 

A preocupação com as escolas do campo aconteceu juntamente com as 

discussões sobre a implantação das escolas públicas no Brasil, nada muito 

aprofundado, pois, como Molina e Antunes-Rocha (2014) relatam, entre os anos 

de 1940 a 1970 houve-se um longo período de esquecimento das políticas 

públicas e produções acadêmicas voltadas para a formação docente e 

educação escolar do campo. 

Molina e Antunes-Rocha (2014) salientam que, com essa lacuna 

temporal a partir de 1970, volta-se a atenção para a situação precária da 

educação no contexto do campo, com a concentração de políticas públicas e 

pesquisas acadêmicas, em decorrência dos movimentos sociais e sindicais 

camponeses, que com seus processos de luta por terra, resultaram entre tantos 

direitos, o acesso à educação.  

 
É, necessariamente, um projeto de escola que se articula com os 
projetos sociais e econômicos do campo, a partir da perspectiva de 
um projeto popular de desenvolvimento, e que cria e estabelece uma 
conexão direta entre formação e produção, entre educação e 
compromisso político. Uma escola que, em seus processos de ensino 
e de aprendizagem, considera o universo cultural e as formas próprias 
de aprendizagem dos povos do campo, que reconhece e legitima 
esses saberes construídos a partir de suas experiências de vida; uma 
escola que se transforma em ferramenta de luta para a conquista de 
seus direitos como cidadãos e que forma os próprios camponeses 
como os protagonistas dessas lutas, como os intelectuais orgânicos 
da classe trabalhadora (MOLINA; ANTUNES-ROCHA, 2014, p. 226). 
 

A educação do campo é um dos desafios postos para o sistema de 

ensino brasileiro em razão da permanência da desigualdade do acesso à 

escolaridade para a população que habita as comunidades rurais. A temática 

ganhou destaque a partir dos anos de 1980, nos espaços universitários, em que 

Gomes et. al. (2019, p.69) destaca, “nos anos de 1990 ocorreram os primeiros 

Encontros Nacionais de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária 

(ENERAs)”, ofertando bases para as discussões sobre a realidade da educação 

no campo. Os autores salientam que, 

 
[...] faz-se necessário que os educadores que vão atuar no campo, 
compreendem a escola como um espaço social permeado de 
intencionalidades capaz de fazer a articulação entre as dimensões 
racionais e acadêmicas em uma dimensão que privilegia o 
conhecimento do indivíduo sobre sua realidade (GOMES; VIZOLLI; 
STEPHANI; ALMEIDA, 2019, p. 69). 
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Essas discussões a respeito da educação do campo procuram ações que 

compreendam os sujeitos e lhes garantam o direito de estudar em suas 

comunidades rurais e que possam aplicar os seus conhecimentos em seu dia a 

dia. Deve-se procurar por um currículo voltado à área do campo, baseado em 

sua realidade local e não espelhado apenas no currículo da cidade. Em 

decorrência disso, a formação de professores, seja ela inicial ou continuada, 

não deve produzir simplesmente o currículo urbanizado, mas necessita ser uma 

formação que compreenda as realidades e particularidades do campo, 

oportunizando uma formação digna.  

A partir dos ENERAs, no ano de 1998, ocorreu a 1ª Conferência Nacional 

por uma Educação Básica do Campo, com o objetivo principal de analisar a 

realidade das escolas do/no campo. Nesse contexto, foram discutidas quais as 

políticas públicas estavam voltadas para a educação do campo e se as mesmas 

existiam de maneira real e prática e as suas relações com os documentos 

oficiais (NASCIMENTO, 2006). Por meio dessas discussões, foi possível 

verificar que era e é necessário valorizar a identidade da comunidade rural, 

buscando a formação de um professor que compreenda o seu papel e veja a 

educação como prática social. 

A formação do professor é capaz de ser a via de materialização da 

educação do campo, em busca de uma educação e escola diferentes das 

existentes atualmente na área rural. Desse modo, Alencar (2010) cita que a 

partir dessa formação, pretende-se que a escola do campo venha a incorporar a 

luta de sua comunidade, cultura e memórias, e que o campo seja reconhecido 

como um local de produção, vida e desenvolvimento. 

Assim, compreende-se que a formação de professores que atuam e irão 

atuar em escola do campo deve abranger as especificidades da comunidade 

rural a qual a instituição escolar pertence, pois, a formação inicial e continuada 

desses docentes deve proporcionar aos estudantes o entendimento sobre a sua 

realidade e relação com o meio urbano. 

Não é tarefa fácil inserir a tecnologia no ambiente escolar e quando se 

trata de uma formação continuada voltada aos professores que atuam em 

escolas do campo, o processo pode ser ainda mais difícil, pois algumas escolas 

não possuem o acesso às tecnologias, e as que possuem, muitas vezes, não 
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utilizam de forma eficaz os recursos. Em relação ao tempo destinado para os 

professores, levar em consideração como é disponibilizada a sua carga horária 

para hora-atividade, motivação para conhecer e aprender sobre novas 

ferramentas de ensino-aprendizagem e como essas são dispostas nessas 

instituições, o que deve-se levar sempre em consideração nesse processo, uma 

formação que potencialize a prática educacional desses professores, “[...] no 

sentido de promover rupturas, estranhar o que aparece como natural e legal, 

fazer perguntas, investigar, problematizar a realidade, propor e promover, junto 

com seus educandos, intervenções nessa realidade” (MOLINA; ANTUNES-

ROCHA, 2014, p.227). 

Essa realidade exige do professor uma (re)construção de conhecimentos 

e uma ressignificação para aprender a mobilizar os recursos tecnológicos e 

suas potencialidades pedagógicas, levando-o a rever, assim, a sua própria 

prática pedagógica. Trata-se de um processo que necessita de tempo, e 

“entende-se que as práticas sociais são processos educativos, em que as 

pessoas são incentivadas a realizar as ações. Assim, a aprendizagem depende 

do tipo de prática onde está inserida [...]”, em que o sujeito irá aprender aquilo 

que foi explorado. Ao propor que o aluno participe ativamente da construção do 

seu processo de ensino-aprendizagem, faz com que ele se torne mais crítico, 

reconhecendo a sua autonomia frente ao seu aprendizado (ROCHA; 

PERNAMBUCO; PAIVA; RÊGO; 2010, p. 67).  

 Essas relações se conectam pela ação conjunta realizada no ambiente 

educativo do campo, em que a equipe gestora e os professores possuem maior 

vínculo, por questões de logística. Torna-se um processo de formação conjunta 

e contínua, com resultados positivos na complementação do conhecimento e 

conteúdos destinados para esses educadores.  

 Rocha, Pernambuco, Paiva e Rêgo (2010, p. 69) alertam que essas 

aprendizagens são isoladas do fazer, e não são executadas em uma ação 

conjunta entre a ação e a práxis, sendo restringidas à concepção da autoestima 

dos docentes. Ou seja, por mais que ampliem o seu ambiente de conhecimento, 

se não forem colocadas em prática, não podem oferecer mudanças no universo 

escolar, ao “[...] trabalhar as dimensões e competências dos sujeitos, isoladas 

do que fazer, porque fazer e como fazer podem ficar no campo intelectual, 

servindo mais para a realização pessoal da pessoa do professor”. 
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É preciso verificar como as formações continuadas podem proporcionar 

aprendizagens aos docentes e, ao mesmo tempo, potencializarem a prática 

educativa com os discentes, em um processo contínuo, sem restrições ou 

interrupções. 

 
A escolarização, a participação coletiva na organização do cotidiano 
pedagógico, os conflitos entre diferentes lógicas (como a do 
Movimento e a da Universidade, a do cotidiano e a da formação), a 
possibilidade de exercer diferentes papéis, tanto no Tempo Escola 
como no Tempo Comunidade, promovem a aquisição não só de 
conhecimentos, mas de competências e de habilidades, tanto para o 
exercício profissional quanto para a organização e a participação dos 
sujeitos, capacitando-os a intervir em sua realidade (ROCHA; 
PERNAMBUCO; PAIVA, RÊGO, 2010, p. 71).  

 

 A formação continuada para professores que atuam nas escolas do 

campo precisa estar atrelada à realidade local e oportunizar as mesmas 

condições de um ensino de qualidade ofertado pelas instituições das zonas 

urbanas. Essa formação continuada, e também a inicial, deve estar ligada, 

conforme propõe Gomes, Vizolli, Stephani e Almeida (2019, p. 70) “a um projeto 

de transformação social comprometidos com a função social de produzir 

conhecimentos enquanto possibilidade de emancipação humana”. Dessa forma, 

os conhecimentos científicos não ficam restritos às instituições de ensino 

urbanas.  

Como enfatiza Alencar (2011, p. 217): 

 
A falta de uma política pública de formação interligada a fatores de 
ordem cultural e social possibilitam entraves para a vivência de um 
conjunto de situações didático-pedagógicas a serem vivenciadas nos 
espaços educativos, nas escolas e no cotidiano do campo. Essa 
realidade determina situações de várias ordens que dificultam o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva da educação 
do campo. 

 

 O professor da escola do campo não encontra em sua formação inicial, 

em serviço e continuada, ações voltadas à prática no meio rural. O que se 

observa é que a formação docente não está adequada para atender as 

transformações dos últimos anos, com a incorporação das tecnologias digitais, 

nem na demanda urbana, nem na rural. 

A formação de professores deve ter uma correlação entre os 

conhecimentos que a compõem, observando não somente os conhecimentos 

disciplinares, mas devem agregar “os saberes da experiência, os pedagógicos, 



 

56 
 

os didático-curriculares, o crítico-contextual, o específico, etc.” (ALENCAR, 

2011, p. 220/221), como também desenvolver na prática diária uma 

comunicação entre a educação formal, informal e a não formal. Corroborando 

com essa ideia, Moran (2015, p. 26) ressalta que, 

 
Na educação formal uns projetos pedagógicos dão mais ênfase à 
aprendizagem colaborativa, enquanto outros à aprendizagem 
individualizada. Ambos são importantes e precisam ser integrados 
para dar conta da complexidade de aprender na nossa sociedade 
cada vez mais dinâmica e incerta. Um bom projeto pedagógico prevê 
o equilíbrio entre tempos de aprendizagem pessoal e tempos de 
aprendizagem colaborativa. Aprendemos com os demais e 
aprendemos sozinhos. 

 

 É importante nessa sociedade cheia de transformações, que seja 

evidenciado o desenvolvimento do trabalho colaborativo e personalizado entre 

os docentes, com o estímulo à aprendizagem em conjunto aos demais colegas 

de profissão, mas que também lhes possibilite trilharem os seus percursos 

formativos de forma individual. Sendo assim, Nascimento (2006, p. 868) 

destaca que a partir disso “[...] surgem práticas pedagógicas inovadoras que 

enriquecem o debate e a reflexão do projeto alternativo de um Educação 

Básica, especificamente, do campo”. 

 A formação de professores e o uso das tecnologias será discutido no 

próximo item, uma vez que o papel da formação docente na Sociedade do 

Conhecimento deve abranger todos os aspectos e especificidades, haja vista 

que a Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) estão 

intimamente ligadas aos processos formativos e aos espaços escolares, logo, 

discutir como são desenvolvidas na formação do professor é fundamental. 

 

2.3 Formação de Professores e o uso das tecnologias 

 

A formação de professores nos dias atuais apresenta uma certa 

instabilidade no uso das tecnologias educacionais que adentram as salas de 

aulas nas mãos dos alunos e que fazem com que a aula, tradicionalmente 

dialogada, fique cansativa e desmotivadora frente às telas interativas e 

conectadas que prendem a atenção dos jovens. A partir dessa ideia, é 

importante que seja feita uma reflexão sobre o papel que o uso das tecnologias 

educacionais representa na formação de professores, tornando-se essencial. 
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Moran (2013) discute que essas mudanças que estão ocorrendo na 

sociedade, derivadas do uso das tecnologias, possuem tanto impacto que, em 

pouco tempo, será preciso reinventar a educação, em todas as suas formas e 

níveis. Nesse sentido, torna-se necessária rever a organização dos cursos de 

licenciatura, que possam contemplar uma “[...] discussão teórica sobre o uso 

das tecnologias na educação e muito menos atividades práticas pedagógicas 

com o uso das tecnologias digitais” (FRANÇA; COSTA, 2017, p. 108). 

Na profissão de educador, é preciso pensar para além do seu uso 

cotidiano, pois, os professores precisam repensar a sua prática pedagógica 

frente aos desafios que as tecnologias apresentam e explorá-las da melhor 

forma possível para que o processo de aprendizagem seja contemplado de 

forma produtiva. De acordo com Behrens (2013, p.79) “a tecnologia precisa ser 

contemplada na prática pedagógica do professor, a fim de instrumentalizá-lo a 

agir e interagir no mundo com critério, com ética e com visão transformada”. 

Não se trata de inserir a tecnologia no cotidiano escolar sem ter em mente uma 

intencionalidade pedagógica, pois não é apenas trocar o instrumento de apoio 

de aprendizagem, mas sim mudar a forma de mediar o conhecimento. 

Para Bacich (2018, p. 130) na ocasião e que os computadores foram 

colocados à disposição na escola, muitos docentes “[...] continuaram a ministrar 

o mesmo tipo de aula, mudando apenas o recurso (computador no lugar do 

quadro de giz)”, assim, formar o docente como sujeito ativo para o uso das 

tecnologias digitais incorporado ao currículo é essencial para uma mudança de 

abordagens, proporcionando melhorias no aprendizado dos alunos. 

Esse repensar pedagógico reflete nas formas de conceber a 

aprendizagem e em quais mediações se tornam relevantes nesse momento de 

interação diária com as tecnologias. De acordo com Lévy (1993), denotam-se 

três formas distintas em que o conhecimento é apresentado: a oral, a escrita e a 

digital. Apesar de as três maneiras coabitarem, a era digital expressa as formas 

significativas de aprendizagem de maneira tão rápida que muitas vezes o 

ambiente educativo não consegue acompanhar. 

Como afirma Behrens (2013, p. 80), 

 
O reconhecimento da era digital como uma nova forma de categorizar 
o conhecimento não implica descartar todo o caminho trilhado pela 
linguagem oral e escrita, nem mistificar o uso indiscriminado de 
computadores no ensino, mas enfrentar com critério os recursos 
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eletrônicos como ferramentas para construir processos metodológicos 
mais significativos para aprender. 

 

O desafio do professor é conseguir contemplar o ensino-aprendizagem 

em um ambiente imerso em tecnologias, o qual seja capaz de angariar uma 

prática pedagógica que englobe a aprendizagem individual e colaborativa de 

seus alunos, pois “o professor precisa saber que pode romper barreiras mesmo 

dentro da sala de aula, criando possibilidades de encontros presenciais e 

virtuais que levem o aluno a acessar as informações disponibilizadas no 

universo da sociedade do conhecimento” (MASETTO, 2013, p. 80). 

O docente pode exercitar uma reflexão crítica frente ao uso da tecnologia 

e sua incorporação na sala de aula deve ir muito além de um simples aparato 

instrumental, tendo em vista que a tecnologia utilizada como mediadora, a fim 

de corroborar com o processo de ensino-aprendizagem, possibilita uma 

mudança de formação humana frente a Sociedade do Conhecimento. 

O papel da educação se voltará a uma democratização do acesso ao 

conhecimento, de produção e disseminação, com o apoio das tecnologias, mas 

para que isso ocorra “torna-se necessário preparar o professor para utilizar, 

pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que deverão 

produzir e interpretar as novas linguagens do mundo atual e futuro” (SAMPAIO; 

LEITE, 2013, p.15). O processo de formação do professor para o uso das 

tecnologias deverá ocorrer de forma gradual e significativa.  

Assim, a formação de professores da Educação Básica até o Ensino 

Superior, apresenta-se como um desafio frente a essas mudanças das 

tecnologias na sociedade atual, uma vez que isso provoca uma transformação 

de metodologias e, a mediação com os alunos deve ser modificada, uma vez 

que o processo de ensino-aprendizagem estará mais centrado no aluno. 

 
De forma alguma deve ser menosprezado o papel do professor, nem 
desconsiderados momentos em que é necessário transmitir certos 
conteúdos. O que se defende nessa mudança de postura é a reflexão 
de que o equilíbrio de abordagens didáticas deve ser considerado e, 
dessa forma, a inserção das tecnologias digitais nesse processo deve 
ser avaliada e inserida de acordo com os objetivos que se pretende 
atingir (BACICH, 2018, p. 130). 

   
É preciso reconhecer que não será de um dia para o outro que o 

professor irá inserir as tecnologias educacionais em sala de aula, e esse 
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processo será gradativo, com formações e ações de amparo formativo que 

possibilitarão uma ação crítica e criativa do docente em sua prática pedagógica.  

Masetto (2013) retrata que não é fácil para o professor mudar a sua 

forma de comunicar e transmitir conhecimento, pois sair da zona de conforto, ou 

encarar novos aprendizados, e consequentemente enfrentar desafios na sala 

de aula, pode trazer inseguranças no fazer pedagógico, mas ao possibilitar 

essa interação entre professor e aluno, auxiliado com o uso das tecnologias 

educacionais, o ensino-aprendizagem ganha mais ênfase nesse processo 

mútuo de troca de experiências. 

 O docente é apresentado para o uso das tecnologias educacionais e 

começa por um processo de exploração desses recursos, como uma forma de 

identificar quais os conhecimentos necessários para o bom uso desses 

recursos e, assim, quando essa familiarização ocorre, a introdução delas na 

sala de aula é possível de começar a acontecer. 

 
[...] o professor passar por um momento de apropriação; nessa 
situação, ele passa a atuar de forma mais crítica ao selecionar o que 
utilizar para aprimorar sua prática, inicia um processo de avaliação do 
potencial pedagógico dos recursos e começa a desenvolver projetos 
que ampliam o uso do recurso digital que era, até o momento, um 
suporte para a prática com a qual estava familiarizado (BACICH, 
2018, p. 131). 

 

Partindo das apropriações de novos recursos e metodologias, instala-se 

um novo processo do fazer pedagógico, criativo e crítico, se tornando cada vez 

mais conhecido e prático para o ensino-aprendizagem. O papel do professor ao 

utilizar-se das tecnologias educacionais, de acordo com os objetivos de 

aprendizagem, pressupõe consequentemente analisar qual a abordagem 

pedagógica coerente a ser utilizada, lembrando-se que é necessário pensar no 

alcance do conhecimento como um todo e não apenas com o uso das 

tecnologias. 

As tecnologias inseridas na formação de professores, inicial e 

continuada, servem como suporte de uma ação inovadora, supondo uma visão 

de amadurecimento do ambiente educativo e de seu currículo formativo, entre 

tantas transformações que a sociedade presencia com as tecnologias, essa 

necessidade de aprendizagem deve ser permanente e compromissada com a 

educação e com os sujeitos ali inseridos. É essencial ter um pensamento crítico 

e que compreenda a análise da realidade e juntamente com a obtenção de 
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instrumentos que possibilitem “condições de participação cultural, política e de 

reivindicação social para proporcionarem aos seus alunos um ensino efetivo 

que também lhes conduza a este nível de atuação social” (SAMPAIO; LEITE, 

2013, p. 102).  

De acordo com à legislação vigente, referente a formação de 

professores, é recomendado que a questão do uso e apropriações das 

tecnologias esteja presente no currículo formativo dos futuros professores 

(FRANÇA; COSTA, 2017). Ressalta-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, nos 

cursos de graduação plena, dispostas na Resolução nº 01/2002, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), de 18 de fevereiro de 2002, como um conjunto 

de princípios, fundamentos e procedimentos para a organização curricular das 

instituições de ensino, e que se aplicam em todas as modalidades e etapas da 

Educação Básica (BRASIL, 2002). 

Em seu Art. 2º as Diretrizes ressaltam que além do disposto nos artigos 

125 e 136 da LDBEN 9.394/96, há outras formas de orientação, intrínsecas à 

formação para o exercício da docência, em que:  

 
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II - o acolhimento e o trato da diversidade; 
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e 

 
5 Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e 

seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V - prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com 
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII – notificar ao Conselho Tutelar do 

Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do 

percentual permitido em lei; IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a 

todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; X - 

estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. XI - promover ambiente escolar 

seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas (BRASIL, 

1996, online). 
6  Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 

a comunidade (BRASIL, 1996, online) 
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materiais de apoio inovadores; 
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe (BRASIL, 2002, p. 1). 

  
Com as discussões das Diretrizes inicia-se, portanto, uma preocupação 

frente ao uso das tecnologias na formação dos professores e sua 

implementação nas escolas da Educação Básica, como pode ser observado no 

inciso VI, do art. supracitado.  

 Assim, França e Costa (2017, p. 111): 

 
O documento partia do princípio de que ainda eram raras as iniciativas 
no sentido de garantir aos futuros professores a possibilidade de 
aprender a utilizar, no exercício da docência [...]. De acordo com o 
texto aprovado, mais raras ainda eram as possibilidades de se 
desenvolverem os conteúdos das diferentes áreas e disciplinas por 
meio das diferentes tecnologias. 

 

Há uma preocupação frente ao processo formativo do professor junto a 

tecnologia, como metodologia a ser inserida no contexto escolar, assim, é 

preciso que ocorra, ainda na formação docente inicial, discussões referentes a 

sua incorporação e formas de mediação do processo de ensino-aprendizagem.  

O pensar numa formação docente, implica ir muito além de utilizar a 

tecnologia apenas como recurso, pois o seu uso deve ser incorporado como 

meio para o desenvolvimento de ações que  

 
[...] efetive um trabalho colaborativo, realizado em rede e que explore 
a utilização das TIC para o processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes (licenciatura e ensino básico), é preciso o enriquecimento 
do panorama de conhecimentos científicos e de conhecimentos 
pedagógicos (FRANÇA; COSTA, 2017, p. 122). 

  
A partir da efetivação da incorporação da tecnologia no currículo 

formativo da formação inicial de professores, o processo torna-se essencial 

para a efetivação de uma prática significativa e emancipatória. 

O capítulo seguinte, intitulado “Educação e Tecnologia”, apresenta e 

discute as apropriações e usos das tecnologias digitais no ambiente escolar, 

como forma de potencializar o processo educativo, seja no espaço urbano ou 

rural, de acordo com as especificidades de cada local.  
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CAPÍTULO 3 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo compreender a relação entre educação 

e tecnologia, em seu processo histórico e formativo, bem como a relação com o 

fazer pedagógico na sociedade contemporânea. Para estabelecer um marco 

temporal frente o uso das tecnologias na educação, é preciso destacar como os 

processos de criação se desenvolveram ao longo dos anos. Assim, desde a 

ação do homem em utilizar-se da natureza para benefício próprio, inicia-se o 

processo de transformação do seu meio, incorporando novos processos e 

criando novos desafios.  

 A tecnologia humana passa a evoluir exponencialmente a partir da 

Revolução Industrial, que pode ser dividida em duas fases, caracterizadas pela 

distinção dos processos de aplicação de conhecimentos científicos para o 

desenvolvimento da sociedade.  Iniciada em meados de 1760, a primeira fase é 

demarcada com o acelerado processo de industrialização, em que ocorre a 

substituição da “energia do homem e do animal pela energia despendida pelo 

fogo, de maneira continua gerando um movimento mecânico pela máquina a 

vapor” (CARDOSO, 1999, p. 210). Após isso, a segunda fase é marcada por um 

impacto muito mais presente na área científica, principalmente após 1870, com 

a utilização da eletricidade como fonte de energia. 

 Cardoso (1999) pondera ser importante tratar sobre as indústrias elétrica 

e química do final do século XIX, as quais exerceram uma grande repercussão 

na sociedade, além de serem originadas de descobertas científicas, na forma 

com que suas ações foram sentidas pela sociedade. 

Com as descobertas científicas profundas dessa época, os produtos 

passam a ser baseados com mais frequência em estudos científicos, em que o 

“[...] o fator primordial de diferenciação, separando a primeira fase da 

Revolução industrial da segunda fase, foi o impacto do progresso tecnológico 

na sociedade, quer nacional, quer internacional” (CARDOSO, 1999, p. 211). 

Com o advento da indústria, foi necessário repensar a vida em 

sociedade, baseando-a no poder da máquina. A formação escolar passou por 

algumas transformações, uma vez que “o aprendizado técnico-profissional 

praticada desde a Antiguidade tornou-se obsoleto e foi necessário criar uma 
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nova instrução, que levasse em conta o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, necessários aos novos processos produtivos” (CARDOSO, 1999, 

p.212). 

Diante dos atuais desafios ligados à educação em todas as suas 

modalidades e níveis, a escola presencia a inserção de tecnologias em seu 

ambiente, a partir de experiências que ocorrem fora dela, sendo preciso 

reorganizar sua estrutura, seu currículo e buscar mediações para que a 

integração dessas tecnologias ocorra de maneira a corroborar com o processo 

de ensino-aprendizagem. 

O ambiente da internet é interativo, colaborativo e descentrado, 

despertando a criatividade e o dinamismo nos movimentos políticos e sociais. 

Esta rede de informatização e comunicação, o ciberespaço, é denominada por 

Gibson (1984) como um espaço territorial não físico, constituído por uma vasta 

rede de computadores, em que as informações circulam das mais diferentes 

formas, um lugar de interação e expressão para as mais variadas ações, que 

possui como finalidade transmitir suas demandas, em busca de inquietar os 

atuais mecanismos ideológicos e políticos.  

Para Ferreira (2014, p.52), “é evidente o fato de que a Internet é um 

fenômeno recente, bem como o seu potencial para o uso na educação; isto tem 

sido objetivo de diversas pesquisas e experiências nos mais diversos cenários 

educacionais”.  

Compartilhando do mesmo pensamento, Cardoso (1999, p. 184) expõe 

que: 

 
Assim, adquirir a dimensão histórica de que o mundo já foi muito 
diferente do que é hoje e de que a corrida tecnológica é muito recente, 
traz à tona reflexões e provoca discussões, como, por exemplo, a dos 
rumos que a humanidade deseja traçar para o futuro (CARDOSO, 
1999, p. 184). 
 

Desse modo, Champagnatte e Cavalcanti (2015) explicam que as ações 

no ciberespaço são acompanhadas de características que, visivelmente, se 

diferenciam das utilizadas pelos meios de comunicação tradicionais, no entanto 

entende-se que há uma correlação entre elas, resultando em reflexões e 

transpassamento desses processos.  

A internet não apagará a usabilidade e a capacidade que os meios de 

comunicação de massa possuem, mas sim complementar-se e coexistirem. O 
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uso da internet na divulgação e apropriação dos meios de comunicação e 

informação na sociedade, em geral, não é a única maneira de se obter, produzir 

e divulgar informação. 

As tecnologias digitais estão integrando paulatinamente com o espaço 

escolar e, nas escolas do campo, não é diferente. Por mais que a inserção das 

tecnologias dentro desse ambiente ocorra em passos lentos, é preciso que esta 

ação ocorra de maneira a contribuir com a sua formação.  

Segundo Martín (2006), a implementação das tecnologias digitais é maior 

no ambiente administrativo das instituições escolares do que nas salas de aula. 

Para o autor, esse fenômeno reflete-se no que destaca “[...] o que está em jogo 

é o modelo de educação, pois, todos os indícios apontam para o fato de o 

oferecido pela escola não responder às necessidades atuais de nossa 

sociedade” (MARTIN, 2006, p.113).  

Ainda que muitas escolas possuam os equipamentos necessários para a 

utilização das tecnologias, os professores não possuem a devida formação e, 

em outros casos, existem aquelas instituições que não possuem equipamentos 

suficientes para o desenvolvimento de atividades com apoio tecnológico.  

Fantin (2006, p. 17) registra que a sociedade contemporânea tem 

mostrado muitos desafios para aqueles que trabalham com a educação e, 

progressivamente, entende a [...] “mídia-educação como uma chave de leitura 

importantíssima para decifrar a cultura “moderna” e pensar nas formas de 

mediação cultural”. Percebe-se, então, o importante papel do professor frente 

ao uso das tecnologias com seus alunos. 

Em consideração a esse aspecto, é preciso refletir sobre a função que as 

mídias desempenham na sociedade da comunicação e na formação dos 

sujeitos, o que deve ser discutido no ambiente escolar. Por mais que a 

compreensão a respeito das mudanças que as TDIC proporcionam esteja longe 

de ser problematizada na escola, essas discussões devem ocorrer.  

Fantin (2006, p. 27) lembra que discutir o papel das mídias e as 

mudanças que propiciam na educação resulta em ponderar a necessidade de 

transparência informativa, de representação cultural e social de algumas áreas 

da sociedade e da instalação de políticas culturais que possibilitem estimular 

outras formas de produção midiática, auxiliando no desenvolvimento de opções 
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às transações globalizadas, em detrimento aos interesses públicos e 

“processos educativos e formativos”. 

As mídias devem ser levadas em consideração na comunicação escolar, 

utilizando as TDIC desde a formação inicial, bem como na formação continuada 

dos docentes. Fantin (2006, p.28) afirma que “toda prática educativa é uma 

prática também comunicativa, logo, a comunicação faz parte da educação e, 

nesse sentido não existe educação sem comunicação”. Deve-se, portanto, ter 

em mente que a instituição escolar pode precisar proporcionar aos alunos uma 

formação ativa, crítica e criativa. 

Junto da escola, a cultura popular e midiática vem disputando o espaço 

pedagógico com suas ferramentas moldadas pela força política, econômica, 

social e cultural, em busca de proporcionar algo desafiador, novo, estimulante e 

instigante. Muitos jovens e crianças têm encontrado nas tecnologias um refúgio, 

uma identidade cultural, os quais não conseguem encontrar na escola, fazendo 

com que esta represente um lugar entediante e sem estímulos novos. 

É importante ressaltar que não se pode pensar em inserir as tecnologias 

digitais no ambiente educativo sem possuir uma intencionalidade pedagógica 

voltada ao desenvolvimento do conhecimento, já que uma inserção superficial 

não se reflete em transformação. Conforme destaca Cardoso (1999, p. 220), 

“educar o ser humano diante da sua crescente interação com a máquina implica 

encarar a tecnologia como um meio, e não um fim a ser alcançado”. 

Neste contexto, o próximo item discorrerá sobre a concepção da era 

digital presenciada na educação, apresentando algumas reflexões a esse 

respeito. É fundamental retratar como a educação desenvolve-se frente às 

transformações advindas da sociedade, por meio da inserção das tecnologias 

no cotidiano escolar. 

 

3.1 A Era Digital na Educação 

  

 A incorporação da era digital na educação vem ocorrendo ao longo dos 

anos, fomentado pelas transformações que as TDICs proporcionaram. Sendo 

assim, diversas propostas curriculares foram sendo desenvolvidas, no intuito de 

encontrar soluções pertinentes para que se possam alcançar os objetivos de 

ensino (PABLOS, 2006).  Umas das manifestações mais percebidas com o 
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advento das TDIC são as culturais, quem interagem assertivamente a evolução 

tecnológica. 

Com as transformações sociais, crescem os debates e discussões no 

ambiente escolar sobre o que é preciso fazer para que o aluno à reconheça 

como um lugar atrativo e estimulante na produção e disseminação de 

conhecimento. Costa e Andrade (2017) afirmam que a pedagogia precisa 

articular o imaginário ao mundo real, possibilitando que o sujeito reorganize sua 

identidade. No que concerne a discussão sobre a Pedagogia para além do 

espaço escolar, Moran (2013) defende que a estrutura educacional 

contemporânea precisa focar em direcionar o aluno a desenvolver a 

imaginação, a criatividade e o espírito de iniciativa, ou seja, fazer com que ele 

raciocine, pois “a educação pode conduzir à consciência que pondera, flexibiliza 

e liberta, valendo-se da proposição de projetos políticos-pedagógicos 

interdisciplinares que visam a resgatar e tentar uma concepção intercultural de 

valores em nossa sociedade” (GERALDES; ROGGERO, 2011, p. 486). 

O trabalho escolar deve ser desenvolvido sob a premissa de que os 

diferentes aspectos da sociedade e cultura tenham uma relação aproximada, 

conforme esse trabalho é realizado. Para Pablos (2006, p. 65) o conceito de 

cultura foi alterado em decorrência da evolução das realidades sociais, pois “[...] 

cada uma das sociedades é resultante de um complexo processo de atividade 

humana, baseado na elaboração de um conjunto de normas, símbolos, leis e 

valores, aceitos por seus membros”. 

Toda e qualquer sociedade é formada por um conjunto de aspectos 

culturais, econômicos, políticos e sociais, que possuem superioridade de uns 

sobre outros, de acordo com os modelos e formas de se compreender o 

conhecimento (PABLOS, 2006). Na contemporaneidade, a economia ganha 

papel de destaque frente à globalização, sendo efetivamente autônoma em 

correlação ao poder político. 

A crítica feita por Moreira e Kramer (2007, p. 1041) consiste na ideia de 

que “A escola é concebida como um negócio, a inteligência é reduzida a 

instrumento para o alcance de um dado fim e o currículo é restrito aos 

conhecimentos e às habilidades empregáveis no setor corporativo”, refletindo-

se em como o currículo é formado para atender a esse setor produtivo, 

impulsionado pelo jogo de poder político. 
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Assim, devido aos processos de globalização, a sociedade anseia por 

mudanças no sistema educacional, não apenas ao processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula. Sobre o assunto, Pacheco (2003) argumenta 

que é preciso que essa alteração se desenvolva nas transformações sociais e 

de conhecimentos, nos processos formativos dos futuros professores e também 

em uma formação contínua para aqueles que já atuam na docência, uma vez 

que:  

 
[...] ao fazer parte desse mundo globalizado, a escola deixou de ser 
instrumento privilegiado e quase exclusivo de ensino e de 
aprendizagem. A escola tenderá cada vez mais a constituir-se como 

elemento de uma sociedade cognitiva (PACHECO, 2003, p. 179). 

 

A partir dessa perspectiva, Sancho (2006) aponta que, nos anos de 

1980, já se pensava que o computador poderia ser utilizado como ferramenta 

educativa. Este pensamento foi se desenvolvendo e, assim, a incorporação dos 

computadores e da internet na educação vem ocorrendo de forma gradativa. 

Deve-se levar em consideração que a integração das ferramentas tecnológicas 

no espaço escolar vai muito além da sua utilização como um recurso de apoio 

pedagógico, fundamenta-se também em uma perspectiva teórica, filosófica, 

social e crítica (SANCHO, 2006).  

 A instituição escolar e os centros de formação de professores, de 

adolescentes e crianças, devem incorporar e fornecer aos seus sujeitos uma 

base de saberes para que a autonomia seja desenvolvida com êxito, auxiliando 

na resolução dos problemas enfrentados pela sociedade. A educação não é 

apenas um aparato para o mercado de trabalho, ela deve ser pensada para que 

possibilite a instrumentalização exigida pela sociedade globalizada. 

 
A promoção de uma educação de qualidade depende de mudanças 
profundas na sociedade, nos sistemas educacionais e na escola. 
Nesses dois últimos, exigem-se: condições adequadas ao trabalho 
pedagógico; conhecimentos e habilidades relevantes; estratégias e 
tecnologias que favoreçam o ensinar e o aprender; procedimentos de 
avaliação que subsidiem o planejamento e o aperfeiçoamento das 
atividades pedagógicas; formas democráticas de gestão da escola; 
colaboração de diferentes indivíduos e grupos; diálogo com 
experiências não-formais de educação; docentes bem formados (que 
reconheçam o potencial do aluno e que concebam a educação como 
um direito e um bem social) (MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 1046). 
 

 Todos esses apontamentos levam a refletir sobre qual é a qualidade de 

educação que a sociedade almeja, em detrimento do que é oferecido às 
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instituições escolares e não somente incorporar tecnologias sem dar um 

subsídio formativo e significativo. 

Pacheco (2003, p. 182) afirma que que “não se pode esquecer, que a 

escola é o lugar, o espaço de aprendizagem de formação humana integrador de 

saberes e valores e não um lugar axiologicamente neutro, destinado 

exclusivamente ao ensino de conhecimentos”. É preciso possibilitar que a 

instituição escolar tenha voz e vez e que não seja apagada pelos planos 

governamentais em reduzi-la apenas a formação de pessoas ao mercado de 

trabalho. 

Sancho (2006, p. 16) propõe que a inserção de uma tecnologia tão leve 

quanto computador e a internet, num espaço tão pesado quanto a instituição 

escolar “permitiria refletir a partir de enfoques pouco explorados sobre uma 

forma de fazer a educação que, por tradição e costume, foi aceita naturalmente 

como única possível”. Assim, a utilização dessas tecnologias na escola vem 

carregada de uma luta por alternativas que constituam a reformulação do 

currículo escolar e as metodologias utilizadas nesses espaços. Conforme 

aponta Martín (2006, p. 120), “É preciso diferenciar com clareza uma questão 

prévia: apesar do processo de convergência tecnológica, temos de admitir que 

o impacto das TIC sobre a organização escolar se deve à geração em que se 

inscreve cada tecnologia”.  

Portanto, a organização pedagógica sobre o uso e incorporação das 

tecnologias educacionais no ambiente escolar estão atrelados à égide do 

momento cultural e da facilidade de utilização de cada umas dessas 

ferramentas. 

Um ponto a ser ressaltado é que nem todas as pessoas que utilizam as 

tecnologias no seu cotidiano conseguem produzir e divulgar conhecimentos 

relevantes para a sociedade e, dentro do espaço escolar isso não é diferente. 

Quando o aluno utiliza o computador ou a internet sem refletir sobre o porquê 

desse desenvolvimento, ou o porquê desse conteúdo ser trabalhado, o apoio 

tecnológico não surtirá efeito no objetivo central, que é transformar o aluno de 

um mero receptor de informações para um produtor de conhecimentos. 

A dificuldade encontrada na inserção do uso das tecnologias na 

educação vem enraizada no processo em que o professor é o centro da 

aprendizagem e o aluno, um mero receptor, sem coexistir uma troca de 
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informações e conhecimentos, porém “seria utópico dizer que as novas 

tecnologias, em especial a Internet e o computador, sanarão todos os males da 

educação, mas se mostram excelentes possibilidades de mudar a velha e 

tradicional maneira de ensinar e aprender” (PACHECO, 2003, p.186). A 

mudança no sistema de ensino tradicionalista deve ser levada em conta, e a 

inserção da tecnologia precisa contemplar o que tanto se almeja, uma formação 

crítica, reflexiva, social e política. 

Lévy (1999) afirma que, pela primeira vez na história da formação 

humana, a maior parte das habilidades apreendidas pelo sujeito no início de 

sua carreira profissional estarão ultrapassadas, ressaltando ainda que o 

desenvolvimento do conhecimento não para de crescer. Assim, trabalhar tem o 

sentido de “[...] cada vez mais, aprender, transmitir saberes e produzir 

conhecimentos” (LÉVY,1999, p.157). 

A partir disso, Prensky (2001) salienta que os alunos mudaram 

radicalmente, ensejando mudanças no sistema educacional. Estes estudantes 

nasceram falantes das linguagens das ferramentas tecnológicas e mergulhados 

na internet, sendo que os professores, denominados pelo autor como 

imigrantes digitais, não nasceram na mesma realidade, tendo adotado as novas 

tecnologias em algum momento da vida. Portanto, é comum que muitos desses 

instrutores (imigrantes digitais) usam uma linguagem ultrapassada e lutam para 

conseguir ensinar uma geração que fala uma linguagem totalmente nova. 

As tecnologias digitais apresentam-se na educação como ferramentas de 

apoio para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e 

compreender a sua inserção dentro desses espaços educativos e formativos é 

essencial, o que será melhor discutido no próximo item. 

 

3.2 Tecnologias Digitais na Educação 

 

As tecnologias digitais presentes no dia a dia dos alunos trazem à tona a 

expressividade de uma cultura digital que demanda uma flexibilização por parte 

dos docentes inseridos na Educação Básica, visando promover uma 

aprendizagem crítica, ativa e transformadora, atendendo as ações explicitadas 

no currículo. 
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Desde a década de 1990, a inserção de computadores na escola foi 

intensificada com políticas públicas de apoio a salas de informática, o que 

atualmente apresenta-se com a utilização de novos gadgets, como os tabletes, 

celulares, notebooks, lousas digitais, principalmente em grandes centros do 

Brasil. Neste sentido, Lucena (2016, p.279) afirma que “poderíamos imaginar 

que o problema da inserção de equipamentos tecnológicos nas escolas 

públicas já estaria superado”, todavia, contradizendo as expectativas geradas 

pelo governo com a implementação das tecnologias, não surtiu-se o efeito 

esperado na educação, pois, além da implementação das TICs na educação, se 

faz necessário realizar ações de melhoria nas formações de professores, seja a 

inicial ou a continuada, além de melhorias na infraestrutura de escolas e 

universidades e, até mesmo, de questões mais básicas como uma boa rede de 

energia elétrica e acesso a rede de internet (LUCENA, 2016). 

 
Atualmente, além da cultura digital e da cibercultura, vivenciamos a 
cultura da mobilidade, que se desenvolveu com o constante uso das 
tecnologias móveis conectadas em redes do tipo Wi-fi, WiMax e peer-
to-peer. Tecnologias tais como: tablets, smartphones, netbooks e 
demais dispositivos cabem na palma da mão e podem ser carregados 
para qualquer lugar, criando redes móveis de pessoas e tecnologias 
nômades localizadas em diferentes espaços geográficos do planeta 
(LUCENA, 2016, p. 283) 
 

A inserção de tecnologias digitais no contexto da Educação Básica 

requer, portanto, uma atenção maior, uma vez que as crianças estão se 

apropriando do processo de escrita, leitura, domínio matemático, espacial, entre 

outros. 

Sancho (2006) descreve como os aparelhos tecnológicos podem 

contribuir para a resolução de problemas encontrados na educação, indagando 

sobre como o computador e, posteriormente, a internet podiam explorar uma 

forma diferente de fazer educação, buscando alternativas diferenciadas para o 

desenvolvimento do fazer pedagógico. O autor faz uma crítica quanto ao 

processo de formação dos alunos, em que 

 
O argumento principal é a dificuldade - quase impossibilidade - de 
tornar as TIC meios de ensino que melhorem os processos e 
resultados da aprendizagem se os professores, diretores, assessores 
pedagógicos, especialistas em educação e pessoal da administração 
não revisarem sua forma de entender como se ensina e como 
aprendem as crianças e jovens de hoje em dia; as concepções sobre 
currículo; o papel da avaliação; os espaços educativos e a gestão 
escolar (SANCHO, 2006, p. 16). 
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Ao compreender as relações que permeiam o ambiente desses jovens 

aprendizes, os professores, a equipe pedagógica e os demais envolvidos 

conseguem desenvolver um planejamento em que os projetos elaborados 

atendam as necessidades formativas desses estudantes.  

É necessário verificar também como os professores irão utilizar e 

apropriar-se das tecnologias digitais, uma vez que a sua formação deverá 

oferecer o conhecimento necessário para que possa integrar criticamente essas 

tecnologias à sua prática. As Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) estão presentes no cotidiano da sociedade, e: 

 
No momento em que distintos artefatos tecnológicos começaram a 
entrar nos espaços educativos trazidos pelas mãos dos alunos ou pelo 
seu modo de pensar e agir inerente a um representante da geração 
digital evidenciou-se que as TDIC não mais ficariam confinadas a um 
espaço e tempo delimitado. Tais tecnologias passaram a fazer parte 
da cultura, tomando lugar nas práticas sociais e ressignificando as 
relações educativas ainda que nem sempre estejam presentes 
fisicamente nas organizações educativas (ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 
3). 
 

Não obstante, o emprego dessa tecnologia mediado pelo acesso a rede 

nem sempre é realizado juntamente dos alunos, uma vez que a escola não 

possui quantidades disponíveis para todos os alunos, sendo que o seu uso 

geralmente fica direcionado às secretarias e a sala dos professores, além da 

prática com o apoio dos celulares ainda não é tão disseminada nas escolas 

públicas.  

A educação democrática não é garantida apenas com o uso das 

tecnologias, mas possibilita uma imersão em novas formas de desenvolver o 

aprendizado e a interação das relações sociais presentes dentro e fora do 

ambiente educativo (ALMEIDA; SILVA, 2011). Estar inserido nesse mundo 

conectado implica na criação de uma rede de comunicação e interação entre os 

sujeitos, mas para que essa inclusão ocorra nos espaços educativos, é 

necessário levar em consideração políticas públicas de apoio a tais 

transformações decorridas das TDIC. 

Ao se tratar das escolas que se situam nas áreas rurais do Brasil, a 

situação pode ser ainda mais preocupante, uma vez que muitas são carentes 

de materiais de consumo básico e o acesso à internet, por questões 

geográficas, não chega com tanta facilidade. 
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Munarim (2014) apresenta a importância de ter uma educação que 

possibilite aos professores e alunos momentos de reflexão e conhecimento 

frente as tecnologias e mídias educacionais, para que esses indivíduos possam 

se reconhecer como pessoas críticas e competentes para realizarem suas 

escolhas, criando e estabelecendo relações com seu entorno. 

 As práticas pedagógicas com o uso de tecnologias digitais nas escolas 

do campo ainda são poucas e restritas ao uso do computador, por ser uma 

ferramenta de maior acesso aos professores e alunos. O que se deve levar em 

consideração para o uso das tecnologias nas instituições rurais é que estas não 

podem reproduzir um currículo urbanizado, devendo levar em consideração os 

aspectos de sua realidade e planejar um currículo que atenda a esse contexto. 

Faz-se necessário mostrar aos alunos do campo que é possível desenvolver 

práticas pedagógicas com o uso das TDIC, fortalecendo o processo de 

aprendizagem e proporcionando-lhes seu pleno desenvolvimento perante as 

diferentes possibilidades de acesso ao conhecimento. 

De acordo com Belusso e Pontarollo (2017) o currículo da escola do 

campo necessita dar ênfase aos saberes construídos por sua população, mas 

que tenha um olhar atento aos conhecimentos que auxiliam para o trabalho e a 

produção, possibilitando aos estudantes o direito de continuar a viver no campo, 

a partir do seu próprio trabalho e da sua própria produção. 

Ao possuir um currículo que atenda as demandas do campo, pode-se 

organizar ações que visem alcançar os objetivos propostos, sendo que a 

inserção das tecnologias vem como um auxílio nessa busca. Dentre as 

tecnologias, destaca-se o acesso à internet, pois possibilita um reconhecimento 

do entorno e de outras realidades, sejam elas rurais ou urbanas. 

Para que isso seja contemplado, Belusso e Pontarollo (2017, p. 8) 

destacam a importância de que a introdução das tecnologias digitais nas 

instituições de ensino rurais “deve obrigatoriamente ser seguida por um 

aperfeiçoamento, reciclagem e melhoria da formação dos seus professores 

para o “uso” das mesmas”. As formações para professores das escolas do 

campo devem atender a demanda das instituições e levar em consideração os 

dispositivos que ali se encontram. 

Os autores ainda destacam que “escolas do campo deverão passar por 

uma reestruturação física a fim de receber as novas ferramentas tecnológicas 
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tão difundidas e utilizadas em outros cenários da educação” (BELUSSO; 

PONTAROLLO, 2017, p. 12), já que que nem todas as escolas possuem 

estrutura e condições financeiras para receber ou manter as tecnologias em 

uso, sendo preciso o apoio de políticas de acesso e inclusão das escolas do 

campo ao mundo digital. 

As formações continuadas para os professores que atuam nas escolas 

do campo devem direcionar para o uso das tecnologias no ambiente escolar, 

ultrapassando as barreiras geográficas e possibilitando a interação com a 

comunidade rural em que a escola está localizada, fomentando discussões e 

disseminação de conhecimentos. 

 É importante que professores e alunos possam buscar informações, 

sejam participativos, criativos, produzam conhecimentos próprios e que 

desenvolvam ações de planejamento com a inclusão de ferramentas digitais no 

dia a dia escolar, como forma de expressão e interação destes indivíduos com o 

mundo (MUNARIM, 2014). 

As TDICs corroboram para com o ensino-aprendizagem dos alunos do 

campo, proporcionando a criação, pesquisa, interação de conteúdos e 

conhecimentos tão importantes para o desenvolvimento humano. Assim, 

Almeida e Silva (2011, p. 4) salientam que 

 
Entendemos que as TDIC na educação contribuem para a mudança 
das práticas educativas com a criação de uma nova ambiência em 
sala de aula e na escola que repercute em todas as instâncias e 
relações envolvidas nesse processo, entre as quais as mudanças na 
gestão de tempos e espaços, nas relações entre ensino e 
aprendizagem, nos materiais de apoio pedagógico, na organização e 
representação das informações por meio de múltiplas linguagens. 
 

A inserção das tecnologias educacionais nas escolas de Educação 

Básica deve levar em consideração diferentes fatores, desde a infraestrutura, 

currículo, disponibilidade, acesso e aceitação dessa implantação. Corroborando 

com esse pensamento, Moran (2013, p. 25), destaca que: 

 
As mudanças demorarão mais do que alguns pensam, porque os 
modelos tradicionais estão sedimentados, em parte, eles funcionam, e 
com isso torna-se complicado fazer mudanças profundas. Por outro 
lado, encontramo-nos em processos desiguais de aprendizagem e 
evolução pessoal e social. Apesar e haver avanços, muitas 
instituições e muitos profissionais mantém uma distância entre a teoria 
e prática, entre suas ideias e ações. Se as pessoas têm dificuldades 
para evoluir, conviver e trabalhar em conjunto, isso se reflete na 
prática pedagógica. 
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Existem grandes problemas relacionados com o fazer pedagógico, a 

implementação das tecnologias educacionais e o processo de ensino-

aprendizado. São diversos fatores que devem ser levados em consideração 

para que a educação alcance seus objetivos de qualidade e não somente a 

incorporação das tecnologias, mas também um apoio de políticas públicas que 

estejam realmente preocupadas com os rumos que a educação vem ganhando 

no país. 

Moran (2013) destaca que a integração das tecnologias de forma 

inovadora perpassa por três fases de desenvolvimento, sendo que a primeira 

está relacionada as ações que já eram desenvolvidas, otimizando recursos de 

gestão e organização pedagógica. A segunda fase refere-se à incorporação das 

tecnologias de forma gradativa em seu currículo e projetos formativos, desde a 

criação de uma página na web, o desenvolvimento de atividades com o uso de 

tecnologias, de maneira simples, sem alterar a rotina desenvolvida.  

Por fim, com a maturidade alcançada decorrente das fases anteriores, a 

terceira remete a reflexão sobre o projeto pedagógico, suas ações e possibilitar 

mudanças de metodologias, currículo e organização pedagógica que, tanto em 

universidades quanto em escolas, dando espaço para as relações do ensino 

presencial e a distância, sem limitar que o conhecimento só ocorre nas 

instituições escolares. 

 
Os docentes podem utilizar os recursos digitais na educação, 
principalmente a internet, como apoio para a pesquisa, para a 
realização de atividades discentes, para a comunicação com os 
alunos e dos alunos entre si, para a integração entre os grupos dentro 
e fora da turma, para a publicação de páginas web, blogs, vídeos, 
para a participação em redes sociais, entre muitas outras 
possibilidades (MORAN, 2013, p. 36, grifo do autor) 
 

São muitas as ações que podem ser desenvolvidas de cunho 

pedagógico que não demandam, necessariamente, inúmeros computadores. 

Tais atividades podem ser desenvolvidas em forma de colaboração entre os 

pares, com a utilização daquilo que está disponível na escola.  

O desafio imposto para educação neste século XXI é modificar a forma 

de ensino, despertando no aluno o fascínio, em que as TDIC vêm com o 

objetivo de desafiar tanto os docentes como os alunos, instigar pela procura e 

produção de conhecimentos, e, portanto, não se pode pensar individualmente, é 
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preciso pensar e trabalhar a coletividade, por meio de uma aprendizagem 

colaborativa, em que uns dependem do sucesso dos outros, por meio do 

trabalho colaborativo. É necessário promover situações que levem alunos e 

professores a refletirem sobre o que está acontecendo, como solucionar 

problemas e enfrentar os dilemas do cotidiano, sendo um dos princípios da 

ação docente. 

Diante disso, o item a seguir faz uma discussão entre a Educação a 

Distância (EaD) e as metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, 

por meio de uma abordagem acerca de como podem ser desenvolvidas as 

práticas pedagógicas com o uso de ferramentas educacionais, sejam elas 

online ou off-line, que proporcionem aos estudantes uma participação ativa e 

crítica em seu processo de formação. Traz, ainda, um breve histórico da 

Educação a Distância no Brasil, como modalidade de formação inicial, 

continuada e em serviço para professores da Educação Básica, além do uso do 

ambiente virtual de aprendizagem para essa formação. 

 

3.3 A Educação a Distância no Brasil: reflexões teóricas  

 

 A Educação a Distância (EaD) no Brasil tem sua formação muito antes 

de possuir essa nomenclatura. Seu surgimento tem como base os primeiros 

anos da República, com destaque para anúncios de jornais impressos, nos 

quais se ofertavam cursos de datilografia por correspondência (COSTA, 2014). 

Muitos pesquisadores não consideram essa oferta como um dos primeiros 

registros da EaD, mas, somente a partir de meados de 1900, com o início de 

cursos pagos publicados em anúncios de jornais no estado do Rio de Janeiro. 

Mais tarde, teve-se o estabelecimento de programas de radiodifusão, como 

maneira de aumentar o acesso à educação. 

 
Mesmo que empiricamente, a EaD já iniciava sua trajetória no Brasil 
com os cursos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Instituto Rádio 
Monitor e pelo Instituto Universal Brasileiro, utilizando-se de recursos 
tão difundidos e manuseados no século XXI em um contexto social-
histórico caracterizado pela revolução digital (SANTINELLO, 2009, p. 
42). 
 

As transformações econômicas sucedidas em âmbito internacional, 

provocaram também mudanças em território brasileiro. Com a expansão da 
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industrialização, falta de mão de obra qualificada e o crescimento dos grandes 

centros urbanos, a busca por formações aumentou. Essa busca ao direito da 

educação promoveu a criação de formas alternativas de ensino, como citado, a 

radiodifusão, sendo umas das mais importantes da época, pois, o poder público 

não tinha como oferecer instituições de ensino a toda a população. Os 

programas de rádio passaram a transmitir conhecimentos, alcançando parte da 

população que dispunha de tal tecnologia.  

Zanatta (2014, p. 22) ressalta que os alunos recebiam antecipadamente 

materiais de apoio para acompanhar durante a transmissão via rádio e “os 

contatos entre alunos e professor, muitas vezes eram realizados por meio de 

correspondências”. Assim, os programas de rádio foram as primeiras formas de 

Educação a Distância, “depois dos cursos por correspondência”. 

 
O Brasil conheceu diferentes etapas da EaD, assim como outros 
países da Europa, desde os cursos por correspondência, os de 
transmissão radiofônica e os de televisão, até a utilização do telefone 
e da informática. Nos dias atuais, conjuga processos de telemática e 
da multimídia (ZANATTA, 2014, p. 22). 
 

A EaD foi reconhecida apenas com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n. 5.692/71, ainda de forma supletiva, e com certa 

discriminação, por ser considerada de menor qualidade. Importante ressaltar 

que, como modalidade de ensino, seu reconhecimento se deu apenas com a 

promulgação da LDBEN n. 9394/96, em seu artigo 80, trazendo que “O Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada” (BRASIL, 1996). 

Nesta época, foram muitas as iniciativas desenvolvidas por programas, 

com e sem apoio governamental, para a difusão dessa modalidade de ensino, 

embora tenham sido suprimidos posteriormente. Para Costa (2014), a criação 

da Secretaria de Educação a Distância (SEED), no ano de 1996, refletia a 

pretensão do Governo Federal no investimento da Educação a Distância e nas 

então novas tecnologias, como procedimentos para democratização e melhoria 

de qualidade da educação brasileira, “de universalização e democratização da 

educação e do conhecimento, mediante programas de formação inicial e 

continuada a distância e de infoinclusão, para todos os níveis e modalidades de 

ensino” (COSTA, 2014, p. 16). 
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Com a promulgação da LDBEN de 1996, em seu artigo 80, a EaD ganha 

destaque e importância frente ao cenário educacional brasileiro. De acordo com 

o texto do artigo, para que as instituições possam utilizar essa modalidade de 

ensino, é preciso que elas estejam credenciadas pela União, que regulamentará 

os requisitos para a aplicação de exames e registros dos diplomas referentes 

aos cursos na modalidade. Destaca-se o § 3º da LDBEN,  

 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas (BRASIL, 1996). 
 

Importante ressaltar a legislação7 que possibilitou o desenvolvimento e 

implementação da EaD com critérios de qualidade no país. O decreto n. 

2494/98 que regulamentava o art. 80 da LDBEN/96, foi revogado pelo Decreto 

n. 5622/2005, dispondo a respeito dos artigos 8º, parágrafo 1 e artigo 80 da 

LDBEN respectivamente, que, posteriormente, também foi revogado pelo 

Decreto n. 9058/2017, que se encontra vigente (RESENDE, 2018). No decreto, 

constam artigos onde é apresentado que: 

 
Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância 
a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 
qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam 
em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 
 

Fica evidente a preocupação com a organização e manutenção do 

processo de formação da EaD, com respaldo legal frente a todas as esferas, 

seja política, econômica ou educacional. Destaca-se ainda o uso das TDIC por 

profissionais qualificados e capacitados. 

A então SEED criada em 1996 e depois extinta no ano de 2011, tinha 

como objetivo na EaD e nas novas tecnologias, constituir estratégias para 

melhorar a qualidade da educação, o acesso e a permanência de estudantes 

desde a formação inicial até a continuada. Ressalta-se então que: 

 
A oficialização da EaD contribuiu, de forma significativa, para o 
crescimento da oferta de cursos na modalidade de educação a 

 
7 Para aprofundamento na compreensão das legislações referentes a Educação a Distância, 

consultar apêndice n. 9, que apresenta um quadro adaptado por Resende (2018). 
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distância, no final da década de 1990 e início do século XXI. Mas o 
que marca esse período, a nosso ver, é o envolvimento das 
Instituições de Ensino Superior com essa nova modalidade de ensino 
e a ação mais efetiva do MEC para a implementação de políticas no 
campo da EaD (COSTA, 2014, p. 16). 
 

 Nos anos de 2000, em torno de setenta (70) instituições públicas do 

Brasil constituíram a UniRede (Rede de Educação Superior a Distância), se 

comprometendo com o acesso e democratização da educação de qualidade, 

mediante a Educação a Distância, com a oferta de cursos de graduação, 

extensão e especialização (ALVEZ, 2011). 

Com toda essa mobilização, desenvolveram-se também a falta de 

incentivos governamentais, a massificação de cursos na modalidade sem uma 

estrutura organizacional e avaliações criteriosas para a manutenção desses 

cursos. Como afirma Belloni (2002, p. 137), 

 
[...]políticas públicas tecnocráticas geram propostas educacionais 
centradas nos processos de ensino (estrutura organizacional, 
planejamento, concepção, produção e distribuição de materiais etc.), 
que correspondem mais a interesses políticos e econômicos do que a 
demandas e necessidades, e não nos processos de aprendizagem 
(características e necessidades dos estudantes, modos e condições 
de estudo, níveis de motivação etc.), o que, em educação a distância, 
é fatal. 
 

O que se percebe é que ainda não foi possível romper com a barreira 

estabelecida entre a educação presencial e EaD, seja na formação inicial, na 

formação continuada ou na pós-graduação. Belloni (2002) destaca que para 

compreender como desenvolvem-se a prática e o conceito da EaD, é 

necessário ponderar sua conceituação no geral, sendo o uso das TDIC. 

Assim, no de 2006 criou-se a Universidade Aberta do Brasil (UAB), onde 

Municípios, Estados e o Ministério da Educação trabalham em regime de 

colaboração, com cursos, programas e pesquisas no âmbito da EaD (ALVES, 

2011). A partir disso, a sala de aula ganha outra visão, fora da figura do 

professor como transmissor do conhecimento, adquirindo espaço na interação 

entre os sujeitos com um contato conectado, utilizando-se de ferramentas que 

possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem a distância, iniciando uma 

nova perspectiva para a EaD e o Sistema de Universidade Aberta do Brasil 

(ZANATTA, 2014). 

De acordo com Belloni (2002, p.118): 
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Cabe lembrar o óbvio, como meio de sinalizar a perspectiva desta 
análise: as inovações educacionais decorrentes da utilização dos mais 
avançados recursos técnicos para a educação (o que inclui as 
Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, mas também as 
técnicas de planejamento inspiradas nas teorias de sistemas, por 
exemplo) constituem um fenômeno social que transcende o campo da 
educação propriamente dita, para situar-se no nível mais geral do 
papel da ciência e da técnica nas sociedades industriais modernas. 
 

A procura pela mão de obra qualificada e o advento das TDIC culminou 

na expansão industrial com condições básicas de cultura, educação e 

formação. A EaD também passou por transformações ao longo dos últimos 

anos, pois as formas de interação e mediação do processo de aprendizagem 

evoluíram, a rigor, em consonância com as potencialidades que as tecnologias 

oportunizam (BELLONI, 2002). 

A Educação a Distância8 no Brasil tenta acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico, proporcionando aos seus alunos possibilidades de inserção nesse 

mundo globalizado e conectado. Por mais que o acesso a rede ainda seja a 

uma dificuldade pela qual muitos estudantes passam, aos poucos, a cultura do 

mundo digital ganha relevância no âmbito da educação e a procura por cursos 

de graduação e formações continuadas via plataforma digitais vem crescendo. 

Belloni (2002, p. 124) discute que:  

 
Quanto à educação a distância, o conceito tende a se transformar, 
pois uma das macrotendências que se pode vislumbrar no futuro 
próximo do campo educacional é uma “convergência de paradigmas” 
que unificará o ensino presencial e a distância, em formas novas e 
diversificadas que incluirão um uso muito mais intensificado das TIC.

  
Essa grande utilização das tecnologias dentro do espaço escolar, 

mencionada por Belloni (2002), ainda não ocorreu, entretanto, houve avanços 

significativos, uma vez que nem toda a população brasileira tem acesso as 

tecnologias. Neste sentido, o item a seguir aborda sobre a relação entre a EaD 

e as metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem e na formação 

docente. 

 

3.3.1 EaD e Metodologias Ativas 

 
8 Cabe destacar, as possibilidades que surgiram ao longo dos anos, pelas Portarias n. 
4.059/2004; Portaria n. 1.1134/2016; Portaria n. 1428/2018 e a Portaria n. 2.117/2019, em que 
estão relacionadas a ofertas das disciplinas na modalidade EaD nos cursos de graduação 
presenciais. 
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Ao tratar sobre Metodologias Ativas, reporta-se que a aprendizagem 

também é ativa, visto que os sujeitos estão em um constante processo de 

aprendizagem. No âmbito escolar, esse fenômeno não é diferente, pois, como 

destaca Moran (2018), a aprendizagem ocorre por diversos meio, como, por 

exemplo, quando alguém mais experiente fala, quando é descoberto algo novo, 

na interação entre as pessoas, por questionamentos, sendo que “as 

metodologias predominantes no ensino são as dedutivas: o professor transmite 

primeiro a teoria e depois o aluno deve aplicá-la a situações mais específicas” 

(MORAN, 2018, p. 2).  

A aprendizagem por intermédio da transmissão é significativa, mas 

quando se incorpora a aprendizagem baseada em experiências e 

questionamentos, ocorre uma assimilação mais intensa. A metodologia ativa se 

caracteriza pela correlação entre educação, cultura, política, sociedade e 

escola, sendo realizada por meio de métodos criativos e ativos, nas quais o 

aluno é autor central do processo. 

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) alertam que a integração do uso 

das tecnologias digitais na educação, com apoio das metodologias ativas, 

precisa ser realizada de modo crítico e criativo, em que a autonomia e a 

reflexão dos sujeitos sejam desenvolvidas, assim, eles serão também autores 

do processo e não meros receptores de informação. 

As Metodologias Ativas dão destaque ao papel dos alunos como 

personagens principais do processo de aprendizagem, “ao seu envolvimento, 

desenhando, criando, com orientação do professor, a aprendizagem” (MORAN, 

2018, p. 4). Essa aprendizagem híbrida e ativa é evidenciada pela sua 

flexibilidade, a partilha dos tempos, as mais diferentes atividades, materiais de 

apoio, tecnologias e técnica que fazem parte desse processo. Assim, o ensino 

híbrido encontra-se intrinsicamente ligado a “uma educação híbrida, em que 

não existe uma forma única de aprender e na qual a aprendizagem é um 

processo contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços” 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 51-52). Portanto, encontra-se 

uma ligação entre o modelo presencial e o modelo online, complementando-se 

gradualmente, fazendo com que as ações, tanto do professor quanto do aluno, 

sejam modificadas. 
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As Metodologias Ativas caracterizam-se, então, por serem estratégias de 

ensino diferenciadas, nas quais o aluno participa ativamente no processo de 

aprendizagem, por meio de pesquisas, experiências, debates, interação com 

colegas e professores, por meio de atividades desenvolvidas em grupos, 

individualmente, dentro e fora da sala de aula, como também fora do ambiente 

escolar, por meio da conexão que a internet proporciona. 

Em um contexto mais amplo, torna-se viável refletir como as tecnologias 

digitais são tão presentes no dia a dia dos alunos e professores, uma vez que 

“[...] Primeiro, o aluno já não é mais o mesmo e não atua como antes [...] tem 

muita facilidade para entrar em contato com as redes sociais” (VALENTE, 2018, 

p. 17). Pode-se dizer então, que muitos alunos estão conectados fora do 

ambiente escolar, e na escola encontra-se uma barreira no como usar e fazer 

com que as tecnologias proporcionem uma maior interação, sem constranger 

ou prejudicar os envolvidos.  

 
A questão, portanto, não é alterar os conteúdos disciplinares, mas, 
sim a maneira como eles devem ser trabalhados. A sala de aula deve 
ter uma dinâmica coerente com as ações que desenvolvemos no dia-
a-dia, cada vez mais mediadas pelas Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação (TDIC) (VALENTE, 2018, p. 19). 
 

A instituição escolar, juntamente com todos os seus envolvidos, pode 

repensar em como inserir o uso de uma metodologia ativa, de maneira gradual, 

para que possam se familiarizar com o processo de inserção das tecnologias 

em algumas ações pedagógicas, utilizando as ferramentas e espaços que a 

escola já tem. 

 Para Valente (2018) as Metodologias Ativas constituem-se como formas 

diferenciadas, que colocam o aprendiz como protagonista do processo de 

ensino-aprendizagem, fazendo com que possa se envolver mais durante as 

atividades, diferente da abordagem tradicional, em que o centro é o professor, 

transmissor do conhecimento e o aluno o receptor. 

 
As habilidades do Século XXI deverão incluir uma mistura de atributos 
cognitivos, intrapessoais e interpessoais como colaboração e trabalho 
em equipe, criatividade e imaginação, pensamento crítico e resolução 
de problemas, que os estudantes aprenderão por intermédio de 
atividades mão-na-massa, realizadas com apoio conceitual 
desenvolvido em diferentes disciplinas, essa é a competência que se 
espera dos profissionais que atuam na cultura digital (VALENTE, 
2018, p. 24). 
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O processo de ensino-aprendizagem, em sua maioria, ainda ocorre 

unicamente com a utilização de materiais e comunicações orais, escritas, 

audiovisuais, em que o professor selecionou antecipadamente para o momento 

da sua aula. Embora essas ações sejam importantes, considera-se essencial o 

docente saber combinar essas atividades com a informação contextualizada, 

harmonizando esse processo. 

Valente (2018) destaca que no século XIX, John Dewey havia 

estabelecido a prática da educação apoiada na participação ativa do aluno pela 

busca de conhecimento, efetivando sua liberdade no processo de 

aprendizagem. 

 
Após mais de 100 anos, os processos de ensino e aprendizagem estão 
cada vez mais tecendo para o uso de metodologias ativas, em vista da 
quantidade de informação hoje disponível nos meios digitais e das 
facilidades que as tecnologias oferecem na implantação de pedagogias 
alternativas (VALENTE, 2018, p. 28). 
 

 Ao utilizar-se de metodologias ativas, o professor deixa de ser 

transmissor do processo de ensino-aprendizagem e constitui-se como 

mediador, pois os alunos compreendem que os usos das tecnologias digitais já 

fazem parte do seu dia a dia e seus interesses. Para se tornarem ativas, essas 

metodologias precisam propiciar aos sujeitos envolvidos “fazer coisas, pensar e 

conceituar o que fazem e construir conhecimentos sobre os conteúdos 

envolvidos nas atividades que realizam, bem como desenvolver a capacidade 

crítica, refletir sobre as práticas realizadas [...]” (VALENTE, 2018, p. 28), 

avigorando a interação entre aluno e professor. 

Com acesso a internet, a divulgação e acesso aos mais variados cursos 

e materiais de apoio, o indivíduo aprende por meio de diferentes espaços, não 

estando mais limitado às quatro paredes de uma sala de aula. Moran (2015, p. 

16) retrata que o que “a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e 

tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, 

constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital”. Entende-se 

então que a tecnologia vem como uma forma, dentre tantas outras possíveis, de 

quebrar as barreiras do ensino tradicional. 

As tecnologias educacionais não são a única salvação para os 

problemas apresentados no campo educacional, porém, correspondem a uma 

das principais ferramentas no processo de transformação, proporcionando 
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formas diferenciadas de experimentações e vivências. O uso da internet e das 

tecnologias digitais devem acompanhar o currículo escolar, corroborando para 

que os objetivos sejam cumpridos e que as metas sejam alcançadas, desse 

modo, ao introduzir metodologias novas na prática pedagógica o professor deve 

estar atento ao que pretende atingir. 

 
As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar 
metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez 
mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os 
resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que 
sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas 
possibilidades de mostrar sua iniciativa (MORAN, 2015, p. 17). 
 

Ao incluir o uso de dispositivos móveis e computadores na prática 

pedagógica, é necessário alterar a metodologia de ensino, não apenas trocar os 

instrumentos de apoio. O planejamento deve ser repensando, juntamente do 

currículo, com o intuído de buscar metodologias que atendam as demandas da 

sociedade contemporânea.  

Para tanto, essa procura por novas formas de ensinar e aprender junto 

aos alunos é construída gradativamente, uma ação incorporada de cada vez, 

até para que os professores e alunos possam integrar esse processo ativo e 

dinâmico possibilitado com apoio das tecnologias. 

Ao tratar sobre a Educação a Distância (EaD) não se pode deixar de lado 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que são peças fundamentais no 

desenvolvimento de atividades, interações entre professores, alunos, 

pesquisadores. Esta ferramenta de apoio permeia o processo de ensino 

aprendizagem e, neste sentido, o próximo item apresenta algumas 

características. 

 

3.3.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um modelo em software 

livre, utilizado como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem, com 

características online, híbrido, semipresencial, utilizado para o desenvolvimento 

e distribuição de conteúdos para disciplinas e cursos online. Ao criar um curso 

dentro do ambiente, é possível acompanhar o processo de aprendizagem por 
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parte do cursista/aluno, gerar relatórios e verificar o progresso de cada sujeito 

incorporado em um curso. 

Os AVA constituem-se como novos espaços de ensino-aprendizagem, 

onde ocorre a mediação das tecnologias com o uso da internet. Assim, ele 

contempla práticas pedagógicas que visam a formação do conhecimento por 

meio da colaboração, interação e motivação dos alunos, como também dos 

professores. Neste processo, os estudantes podem desenvolver autonomia em 

seu processo de aprendizagem, 

 
Nessa perspectiva, percebemos que a sala de aula pode vencer as 
barreiras do espaço e do tempo, permitindo que professores e alunos 
se encontrem em um novo espaço e, mesmo estando separados 
fisicamente, o processo de ensino-aprendizagem ocorre mediado por 
tecnologias (FERREIRA, 2014, p. 53). 
 

A Educação a Distância desenvolveu-se antes do uso da internet, mas 

com ela, a modalidade9 se avigorou, auxiliando na mediação do processo de 

ensino-aprendizagem. Os ambientes de virtuais são importantes ferramentas de 

aprendizagem intermediadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC).  

Os AVA permitem a interação entre os participantes do mesmo curso, 

assim como a participação individual e coletiva no uso das ferramentas 

disponíveis, com o objetivo de gerar a aprendizagem. O Professor, ou 

Administrador responsável pelo curso ou disciplina ministrada via ambiente, no 

caso desta pesquisa, o Moodle, oferece um gerenciamento sobre as 

ferramentas a serem explorados dentro do ambiente (FERREIRA, 2014). 

Por meio destes ambientes, os estudantes são os personagens de sua 

aprendizagem e não o objeto. O uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

proporciona que os alunos ganhem autonomia e possam organizar-se em seus 

estudos. 

 
Todo o processo da qualidade educativa está vinculado à forma com 
que está sendo conduzida a práxis pedagógica, e isso imediatamente 
direciona ao fato da formação continuada dos professores, bem como 
sua inserção e conexão com um mundo no qual os alunos estão 
digitalmente avançados (SANTINELLO, 2009, p.45). 
 

 
9 Termo utilizado a partir da promulgação da LDBEN n. 9.394/96. 
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A presente pesquisa utilizou-se de um Software Moodle10 (Modular 

Object Oriented Distance Learning), para o desenvolvimento de curso de 

formação continuada. O referido software é livre e gratuito, usado pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, instituição em que a 

presente pesquisa está vinculada. 

De acordo com Bronoski (2009), o Moodle apresenta uma série de 

ferramentas que podem ser utilizadas durante a realização de cursos e 

disciplinas. Dentre as principais, apresentam-se o Fórum de Discussão, em que 

os cursistas podem apresentar suas dúvidas de forma assíncrona, ou seja, em 

que seus comentários ficam disponíveis e todos os envolvidos podem 

comentar, mesmo que o autor da questão não esteja mais online; o Chat para 

bate-papo entre os integrantes do curso; a ferramenta Tarefa, em que os alunos 

realizam a postagens de atividades solicitadas durante a realização do curso, 

desde documentos, imagens e vídeos; Questionários com questões de múltipla 

escolha, verdadeiro ou falso, entre outras possibilidades, gerando feedbacks 

para cada questão fornecida, de acordo com a configuração do 

professor/administrador; os Materiais para consulta das temáticas abordadas, 

entre outras ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de atividades e 

ações dentro do ambiente.  

Santinello (2009, p. 57) enfatiza que o uso de recursos tecnológicos é 

imprescindível para a formação na EaD, direcionando-a para o trinômio 

“interação-cooperação-colaboração”, pois não se pode pensar em uma 

formação sem levar em consideração as potencialidades que estes recursos 

possibilitam e como utilizá-los na prática pedagógica, desde a formação do 

professor e, posteriormente em sua prática. 

O AVA Moodle oportuniza diferentes ferramentas educacionais para o 

desenvolvimento de atividades, 

 
Dentro do ambiente Moodle, todas as atividades efetuadas, desde o 
login, até, por ex., a postagem de algum arquivo, ou a finalização de 
um questionário, ficam registrados em um log de acesso. Todas as 
“conversas” dentro das salas de bate-papo também ficam arquivadas 
(BRONOSKI, 2009, p. 24). 
 

 
10 “O desenvolvimento do ambiente Moodle foi realizado pelo australiano Martin Dougiamas 

que, com sua formação acadêmica em Informática e educação, conseguiu unir modernas 
técnicas e recursos computacionais de desenvolvimento com a pedagogia do Construcionismo 
social, resultando em um ambiente virtual focado na aprendizagem” (FERREIRA, 2014, p. 55). 



 

86 
 

Por meio dessa ferramenta é possível que o professor verifique a 

participação dos estudantes nas atividades do curso/disciplina. Os processos 

de interação e comunicação viabilizados pelos AVA proporcionam, de maneira 

coletiva, a construção do conhecimento. 

Para Bronoski (2009) o Moodle tem sido utilizado por instituições 

educacionais no Brasil, públicas e privadas, como ferramenta educacional de 

auxílio no processo de ensino-aprendizagem, em disciplinas de cursos de 

graduação presencial, cursos de graduação ofertados na modalidade a 

distância, formações continuadas, formações em serviço e complementações 

de carga horária. São inúmeras as possibilidades de utilização deste software, 

que proporciona um rol de experiências e diversidades durante a formação do 

sujeito. 

 
Agora, estando conectado à internet, é possível assistir uma aula por 
webconferência, interagir com um pesquisador no Japão, ou ser o 
palestrante para uma turma que esteja em qualquer lugar que tenha 
acesso à rede. Isso traz vantagens muito grandes como, por exemplo: 
redução de custos e de riscos no deslocamento, disponibilidade de 
recursos humanos, flexibilidade de horário de participação, além do 
que, alunos tímidos têm a possibilidade de se expressar, mesmo que 
seja via teclado ou por meio de uma webcam (câmera de vídeo 
utilizada para transmissão via internet), de interagir com colegas de 
curso ou até mesmo descrever suas percepções de mundo no 
ambiente (BRONOSKI, 2009, p.10). 
 

O AVA caracteriza-se por ser organizado e formal, em que o professor 

tem controle das ações que são desenvolvidas na plataforma, e os alunos 

sabem o que deve ser realizado em cada etapa do curso, assim, a sua 

utilização facilita a pesquisa, a comunicação e o compartilhamento em rede. 

Moran (2013, p. 31) aponta que “A combinação dos ambientes mais formais 

com os informais, feita de forma integrada, permite a necessária organização 

dos processos com a flexibilidade da adaptação a cada aluno”, como também, 

ambientes não formais, em que os alunos interagem de maneira mais rápida e 

informal, como exemplos, os blogs, wikis e podcasts. 

Masetto (2013, p. 157) afirma que o Moodle pode servir de apoio às 

aulas presenciais, pois é capaz de auxiliar os alunos na busca por materiais 

relacionados à disciplina, organização das atividades a serem desenvolvidas, 

debates com os colegas de turma, pesquisa, estudo colaborativo, fóruns de 

dúvidas, em que as estas ficarão disponíveis ao longo do curso. 
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Ao pensar na utilização do AVA para a formação continuada de 

professores, projeta-se aqui a expansão de acesso às formações, em que os 

docentes possam interagir e imergir no ambiente conectado, relacionando-se 

com colegas de profissão próximos ou não, trocando as suas experiências. As 

TDIC estão presentes no fazer pedagógico e sua utilização na formação de 

docentes torna-se tão natural quanto a sua utilização em sala de aula, uma vez 

que a “formação continuada de professores na modalidade a distância 

transforma e mobiliza uma série de saberes e conhecimentos, em especial, ao 

se buscar novas estratégias, novos elementos e novos processos educativos 

mediados pelas TIC” (ORTH; FUET; OTTE; NEVES, 2013, p. 45). 

O professor, nesse caso, precisa estar atento às transformações 

advindas da sociedade contemporânea e, ao utilizar-se da mediação 

pedagógica por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, possibilita a 

criação e o compartilhamento de informações e o aprimoramento de práticas. 

A utilização dessas ferramentas gratuitas e colaborativas deve fazer 

parte do projeto pedagógico da escola, sendo incorporadas aos poucos, em 

pequenas atividades. O incentivo com o trabalho, tanto para o professor como 

para com os alunos, promoverá atividades colaborativas, pesquisas e projetos 

com mais facilidade.  

 

3.3.3 A Educação híbrida ou Blended Learnin (b-learning) 

 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) 

proporcionaram mudanças importantes para Educação a Distância. Segundo 

Valente (2014), até meados dos anos 80, a EaD tinha como forma de ensino o 

envio do material impresso aos alunos e, com a entrada das tecnologias 

educacionais, esse panorama altera-se com a introdução do uso do computador 

e da internet. 

O conceito “híbrido” está relacionado ao processo de aprendizagem que 

ocorre em duas partes, presencial e virtual, utilizadas nos cursos de graduação 

a distância, em que os alunos vão até o polo de apoio presencial com datas 

definidas em calendário para desenvolverem atividades respectivas as 

disciplinas cursadas (SCHERER, 2009). Além da educação a distância, a 

educação híbrida tem chegado aos espaços das aulas presenciais, desde os 
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primeiros anos escolares até o Ensino Superior, pois ao desenvolver práticas de 

ensino que interligam essas duas ações, o processo educativo torna-se mais 

atrativo e produtivo. 

Esse processo híbrido favorece a aprendizagem e a comunicação entre 

os sujeitos envolvidos, buscando novas perspectivas para disseminação do 

conhecimento. Desse modo, pode-se observar que as práticas educativas 

relacionadas ao uso das tecnologias vêm ganhando força e espaço por meio de 

atividades que entrelaçam práticas presenciais e virtuais, desde a Educação 

Básica, ao Ensino Superior, como também em formações continuadas. 

 
[...] a estética da Educação Bimodal está na articulação de dois 
espaços - o presencial e o virtual -, na complementaridade dos 
movimentos possíveis em cada um deles, não excluindo, aproveitando 
todos os movimentos, tecnologias e linguagens. Os habitantes que 
tanto queremos para os espaços da educação são aqueles que usam 
diferentes linguagens (incluindo a linguagem do silêncio) que, como 
professores, temos de aprender a compreender, para então desafiar e 
contribuir com a aprendizagem de todos e de cada um em especial 
(SCHERER, 2009, p. 258). 
 

 A organização da Educação Híbrida encontra-se presente em diferentes 

modalidades de ensino, aproveitando os benefícios deste que oportuniza 

diferentes atividades e ações aos sujeitos inseridos no espaço escolar, 

engajando-os em seu próprio processo formativo. De acordo com Valente 

(2014, p.84): 

 
Outra modalidade de e-learning é quando parte das atividades são 
realizadas totalmente a distância e parte é realizada em sala de aula, 
caracterizando o que tem sido denominado de ensino híbrido, 
misturado ou blended learning”. 
 

 Essa mistura de atividades realizadas em sala de aula e também de 

maneira virtual, em que os estudantes utilizam recursos online e presenciais 

para a aprendizagem dos conteúdos, fomentam o debate e culminam no 

conhecimento. Sobre as atividades virtuais, Valente (2014, p. 84) argumenta 

que “o aluno dispõe de meios para controlar quando, onde, como e com quem 

vai estudar”. 

Ao desenvolver esses momentos de aprendizagens, é preciso organizar 

os conteúdos, instruções a serem realizadas em determinada atividade, sem 

ser o mesmo que o aluno irá pesquisar na internet. É importante salientar que 

quando ocorre o encontro presencial, o professor deve estar presente, 
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mediando o debate e as interações e, ainda, complementar as atividades que 

foram desenvolvidas no momento online, em que o docente poderá verificar o 

andamento de cada aluno, examinando suas dificuldades e que posteriormente 

possa organizar um ensino personalizado para auxiliar nas dificuldades 

apresentadas pelo estudante. 

Isto posto, pode-se aproveitar as ações desenvolvidas em ambas etapas, 

como formas de aprimorar as discussões e relações entre conteúdo e prática. O 

ensino-aprendizagem pode ocorrer de muitas maneiras, em diferentes 

momentos e espaços, conectados ou não.  

 Segundo Moran (2015, p. 39) a tecnologia propicia a integração de 

diferentes espaços e tempos, realçando que a educação híbrida possui dois 

modos, mas que estes não são separados, devem caminhar juntos, e que 

 
Por isso, a educação formal é cada vez mais blended, misturada, 
híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas 
nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. Os 
professores precisam seguir comunicando-se face a face com os 
alunos, mas também deve fazê-lo digitalmente, com as tecnologias 
móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um. 
 

 Essa união do presencial e virtual possibilita uma ampliação da relação 

entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

corroborando para a expansão do alcance da informação e do conhecimento, o 

que antes, ficava, muitas vezes, dentro dos muros escolares, nos livros 

didáticos, nas lousas das salas de aula. Com a educação híbrida, é possível 

desenvolver práticas pedagógicas, de acordo com a realidade de cada 

instituição escolar, atendendo de maneira assertiva a demanda do currículo e 

proporcionando o maior alcance de seus objetivos. 

Para Moran (2015, p. 39), “Essa mescla entre sala de aula e ambientes 

virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e também trazer o 

mundo para dentro da instituição”, oportunizando uma oferta maior aos alunos 

sobre a gama de informações que o uso das tecnologias educacionais tem a 

proporcionar. 

Nem toda proposta pedagógica dará certo em sua primeira tentativa, 

cabendo ao docente e a equipe pedagógica verificar aquilo que não deu certo, 

para refazerem o planejamento, a fim de buscarem estratégias diferentes. É 

preciso organizar o currículo, as práticas, e as metodologias em consonância 
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com a realidade de cada instituição escolar. De acordo com Schneider et al. 

(2013, p. 81), 

 
[...] o sistema “blended” como possibilidade de maximizar os pontos 
positivos do ensino presencial (principalmente a mediação do outro na 
aprendizagem e na construção do conhecimento de cada estudante e 
o sentimento de pertença a um grupo) e da EaD (essencialmente o 
respeito ao tempo e ao estilo de aprendizagem de cada aluno e a 
utilização de outras formas de mediação possibilitadas pelas TICs). 

 

Por isso, é necessário o envolvimento de todos os sujeitos inseridos no 

desenvolvimento da proposta, realizando um planejamento de atividades que 

englobe um ensino-aprendizagem crítico, criativo, reflexivo e imersivo, com o 

apoio das tecnologias. 

Cabe salientar que, nos primeiros anos de vida escolar, a utilização da 

educação híbrida pode ocorrer de modo lento, pois as crianças ainda estão se 

apropriando do sistema de leitura e escrita e o desenvolvimento de atividades 

virtuais fora do ambiente escolar deve ser acompanhado. 

 O próximo capítulo tratará especificamente de como foi realizada a 

presente pesquisa de campo, apresentando o objeto em que a mesma foi 

desenvolvida, os sujeitos que participaram do curso de formação continuada 

por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, o 

desenvolvimento do curso e os resultados obtidos. Esta análise de conteúdos e 

pesquisa qualitativa está apoiada nos estudos de Bardin (2016) e Flick (2009), 

respectivamente, por que a pesquisa qualitativa observa as relações sociais e 

os diferentes espaços do dia a dia, e, em especial, o cotidiano escolar e o 

estudo de conteúdo ganha destaque por poder organizar o método de pesquisa 

segundo cada polo cronológico. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DO USO E APROPRIAÇÃO DE MÍDIAS EDUCACIONAIS NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A sociedade do século XXI é permeada pelo uso diário de tecnologias, 

impondo à escola um repensar sobre o uso de práticas e metodologias 

diferenciadas, sobretudo com o uso e apropriação das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC). No que tange a organização institucional 

das escolas de Educação Básica, o currículo escolar deve ser pensado para 

desenvolver e possibilitar aos alunos o pleno desenvolvimento das 

competências básicas.  

Neste sentido, questionou-se neste estudo: quais as potencialidades do 

uso de tecnologias digitais, aplicativos e softwares educacionais para a 

produção textual para apoio na prática docente da Educação Básica? 

Para responder a tal questionamento, foi desenvolvido um curso de 

formação continuada para os docentes que atuam na Educação Básica, mais 

precisamente, da Educação Infantil aos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

O objetivo geral da pesquisa foi o de analisar como os docentes podem utilizar 

e se apropriar de softwares e aplicativos para a produção textual na Educação 

Básica.  

Os objetivos específicos da pesquisa de campo foram: a) Pesquisar 

sobre tecnologias digitais na Educação Básica; b) Analisar o uso de aplicativos 

de nuvens de palavras; c) Averiguar as apropriações e os usos dos aplicativos 

por parte do corpo docente na formação do aluno; d) Desenvolver o curso 

formação continuada na Educação Híbrida explorando o uso de ferramentas 

tecnológicas, aplicativos e softwares educacionais; e) Analisar o uso dos 

Aplicativos (Apps) a partir da atividade proposta dentro da pesquisa de 

mestrado. 

 Foi organizado um projeto de extensão vinculado ao Laboratório de 

Estudos em Comunicação, Educação e Tecnologia - LECET/UNICENTRO/PR, 

ligada a Universidade Estadual do Centro-Oeste, composto pelo curso 

extensionista de formação continuada. A realização do curso ocorreu entre os 

meses de agosto a outubro de 2019, pela Plataforma online e com momentos 

presenciais de forma física, em que foi utilizado o Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA) Moodle, totalizando 100 (cem) horas, constituindo-se com 

estudos pertinentes a temáticas e sugestões de aplicações de atividades 

desenvolvidas com os alunos.  

Durante a realização do curso, os docentes tiveram, como uma das 

etapas de formação, o desenvolvimento de uma proposta de atividade que 

contemplou o uso de aplicativos de nuvens de palavras, aplicando a mesma 

com a sua turma e retornaram ao AVA realizando o registro da atividade, no 

qual relataram os pontos positivos e negativos da experiência. 

Para tanto, neste estudo a primeira parte foi de cunho bibliográfico, 

baseando-se principalmente nos seguintes autores: Moran (2013, 2015, 2018); 

Sant’Ana e Behrens (2003); Gatti (2008); Saviani (2008); Costa (2014); Masetto 

(2013); Munarim (2014); Sancho (2006); Santinello (2009) e Valente (2014, 

2018), por meio das revisões bibliográficas, embasando o presente estudo a 

respeito do uso e aplicação da tecnologia em ambientes educacionais e como 

potencializar a formação do professor nesse processo. 

 Além da pesquisa de campo com o desenvolvimento do curso, interação 

e aplicação das atividades propostas pelo corpo docente da instituição, foram 

utilizados questionários aplicados aos professores e também um diário de bordo 

com anotações das observações das visitas a instituição de ensino, usados 

para a coleta de dados, que auxiliaram na análise qualitativa das informações, 

subsidiados pelos autores Flick (2009) e Bardin (2016).  

 O capítulo foi dividido em subitens, que são apresentados na seguinte 

ordem: o primeiro é constituído pelos procedimentos metodológicos da 

pesquisa, na sequência é apresentado o campo de pesquisa e a análise dos 

dados, sendo o mesmo subdividido em três partes: inicial, intermediário e final. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Para a realização do projeto, optou-se por utilizar-se de uma pesquisa 

bibliográfica, de campo, de cunho qualitativo, por meio dos estudos de Flick 

(2009) e análise de conteúdo de Bardin (2016). 

Para a análise de dados do projeto de pesquisa, foram utilizadas as 

ações desenvolvidas durante o curso de formação continuada, em que os 

docentes desenvolveram leituras, discussões e registros de aplicação de 
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atividades em sua sala de aula. Com os resultados obtidos por meio dos 

procedimentos, as professoras relataram a sua experiência (este último 

requisito por meio de feedback), como também por meio dos questionários11 

semiestruturados no início e fim do curso e mediante do diário de bordo feito 

durante a realização das visitas na instituição de ensino. 

Ao utilizar-se da pesquisa qualitativa, observa-se as relações sociais, 

sendo a diversificação das esferas da vida e no espaço escolar ganham 

destaque, pois “a pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos concretos, 

em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e 

atividades das pessoas em seus contextos locais” (FLICK, 2009, p.37), 

buscando-se analisar e discutir sobre a realidade. 

A análise de conteúdo foi amparada pelo estudo de Bardin (2016), a qual 

explora o método, a codificação, a categorização e a inferência, que serão 

exemplificados a seguir, para uma melhor compreensão. 

O método, sendo a organização da análise, estabelece três polos 

cronológicos, sendo eles: a) a pré-análise; b) a exploração do material; c) O 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. De acordo com Bardin 

(2016) o primeiro polo está ligado à fase de organização, em que ocorre a 

escolha dos documentos a serem submetidos para análise, à elaboração das 

hipóteses e dos objetivos e a concepção de indicadores que respaldam a 

interpretação final. O segundo polo identifica-se como, exploração do material, 

e diz respeito “as diferentes operações da pré-análise forem convenientemente 

concluídas, a fase de análise propriamente dita não é mais do que a aplicação 

sistemática das decisões tomadas” (BARDIN, 2016, p. 131). Já o último polo, 

versa sobre o tratamento dos resultados, ou seja, aqueles obtidos pela 

pesquisa serão submetidos à validação. Assim, o pesquisador poderá “propor 

inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos” 

(BARDIN, 2016, p. 131). 

Ao tratar da Codificação, Bardin (2016, p.133) estabelece que é preciso 

“saber a razão por que se analisa, e explicitá-la de modo que se possa saber 

como lidar”, assim, codifica-se o material ao tratá-lo.  

 

 
11 Apêndice 11 e Apêndice 12 
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A codificação corresponde a uma transformação - efetuada segundo 
regras precisas- dos dados brutos do texto, transformação esta que, 
por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 
representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de 
esclarecer o analista acerca das características do texto (BARDIN, 
2016, p. 133). 

 

A codificação compreende o processo de transformação dos dados da 

pesquisa, permitindo uma análise criteriosa do conteúdo a ser explorado. Por 

último, Bardin (2016) apresenta a categorização como sendo uma operação de 

classificação dos elementos pertencentes a um conjunto, por diferenciação e 

agrupados segundo a analogia (gênero), de acordo com os critérios pré-

estabelecidos.  

Visto que o processo de categorização faz parte do cotidiano das 

pessoas, em que “[...] desde o Ensino Fundamental as crianças aprendem a 

recortar, classificar e ordenar, por meio de exercícios simples. O processo 

classificatório possui uma importância considerável em toda e qualquer 

atividade científica” (BARDIN, 2016, p. 148). A partir do exposto, torna-se 

necessário, a partir do momento em que a análise de conteúdo inicia o 

processo de codificar o material de pesquisa, que se desenvolva um processo 

de categorias. “A categorização tem como primeiro objetivo (da mesma maneira 

que a análise documental) fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos” (BARDIN, 2016, p. 148). Assim, organizar os 

dados por categorias, implica investigar o que cada um deles possui em 

comum, permitindo ou não, o seu agrupamento. 

 Ao tratar sobre a inferência, Bardin (2016) exemplifica que a análise de 

conteúdo, a partir dessa perspectiva, fornece ao leitor muito mais que apenas 

informações iniciais, baseando-se nos elementos constitutivos do mecanismo 

de interpretação, a mensagem e seu suporte e o emissor e receptor desse 

conhecimento. 

 O campo da pesquisa foi referenciado no item a seguir, afim de 

estabelecer conexão entre a pesquisa e a escola selecionada, para que se 

possa compreender a escolha da instituição de ensino, sua localização e sua 

história. 

 

 4.2 Apresentação do Campo da Pesquisa 
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Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi escolhida uma Escola 

Municipal do Campo, situada no Município de Pitanga - Paraná, a qual possui a 

nomenclatura Escola Municipal do Campo Sagrada Família (EIEF). A instituição 

de ensino atende a Educação Infantil da pré-escola ao Ensino Fundamental, 

anos iniciais, contando com 16 (dezesseis) funcionários, sendo uma diretora, 

uma coordenadora, uma secretária escolar, 10 (dez) professores e 3 (três) 

agentes educacionais, atendendo cerca de 130 (cento e trinta alunos) alunos 

com idade entre 4 a 11 anos (PPP, 2019).  A escola divide a sua infraestrutura 

física com o Colégio Estadual, o qual atende à demanda de alunos do 6º ano ao 

9º ano do Ensino Fundamental no período vespertino e no noturno o Ensino 

Médio, contando com salas de aula, laboratórios de informática, 

saguão/refeitório e quadra esportiva. 

Para a realização da pesquisa, optou-se pela Escola Municipal12, pois 

atende a Educação Básica da pré-escola ao Ensino Fundamental nos anos 

iniciais. A pesquisadora realizou a organização de um projeto de extensão, 

sendo um curso desenvolvido com os docentes da instituição de ensino. Para 

efetuar a análise de dados, optou-se pela utilização da penúltima semana do 

curso, por se tratar da atividade prática do curso, em que os docentes aplicaram 

com os seus alunos o que aprenderam e compreenderam durante o curso, e 

também como critério de análise de dados para o projeto de pesquisa, foram 

utilizados questionários, aplicados na última semana do curso. 

 

4.2.1 Histórico da Escola Municipal do Campo Sagrada Família 

 

A Escola Municipal do Campo Sagrada Família - Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, está situada na zona rural, na localidade de Arroio 

Grande, próximo ao trevo de Palmital/PR, com distância de 12 km da sede do 

município, Pitanga/PR. Conta com a supervisão do Núcleo Regional de 

Educação de Pitanga, região sul do estado, e a dependência administrativa 

escolar pertence ao município de Pitanga, sendo a Prefeitura Municipal sua 

entidade mantenedora (PPP, 2019). 

 
12 Ver Apêndice 20, com fotos da instituição escolar. 
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De acordo como Projeto Político Pedagógico/2019 (PPP) a instituição de 

ensino iniciou suas atividades no ano de 1947, em Arroio Grande, sendo uma 

escola multisseriada13. No ano de 1996, iniciou-se um processo de 

nuclearização de 10 (dez) escolas multisseriadas da região. A partir da junção 

dessas escolas multisseriadas, a escola nuclearizada passou a funcionar no 

ano de 1998 e, posteriormente, no ano de 2004, as dependências escolares 

passaram a ser utilizadas em conjunto com o Colégio Estadual Arroio Grande, 

com a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Desde seu funcionamento como escola nuclearizada, os estudantes 

utilizam transporte escolar, mantido pela Prefeitura Municipal. Assim,  

 
Em 2007 iniciou o funcionamento do Ensino Fundamental 1/5 ANO, 
substituindo gradativamente o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Série 
através do parecer 129/08-CEF, tendo seu funcionamento autorizado 
com a Resolução 421 de 01/02/2008 registrado no Diário Oficial do 
Estado 18/04/2008, funcionando hoje através da renovação de 
autorização de funcionamento - Res. Nº 5297/17 DOE 01/11/2017 
(PPP, 2019, p. 4). 

 

No ano de 2004 identificou-se a necessidade com o atendimento 

especializado pela instituição, sendo iniciado 

[...] o processo de implantação de Educação Especial no ano de 2004 
com implantação em 2005, sendo aprovado através da Resolução nº 
3957/04 e Parecer nº 2372/04 de 15/12/04, passando a atender com 
uma Classe Especial – na área de deficiência Mental. Em 24/08/2009 
foi feita a cessação definitiva dessa Classe Especial com a Resolução 
nº.2813. Passando a atender os alunos em Sala de Recursos – área 
DM/Transtornos Funcionais Específicos através da Resolução nº. 666 
de 24/02/11 registrado no Diário Oficial do Estado em 27/05/11 (PPP, 
2019, p. 4-5). 

 Em relação a constituição de seu alunado, o Projeto Político 

Pedagógico14 (2019, p. 7) apresenta os seguintes dados institucionais: 

 

 
13 Uma escola multisseriada, além de ser localizada, geralmente, na zona rural, é caracterizada 

por reunir em um único ambiente e/ou sala de aula diferentes níveis desde a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e em alguns casos Ensino Médio, dependendo da realidade de cada 

município e/ou estado (MEDRADO, 2012). 
14 “A preocupação com a melhoria da qualidade da educação levanta a necessidade de 
descentralização e democratização da gestão escolar e, consequentemente, “participação” 
tornou-se um conceito nuclear, assim, este documento é construído através da reflexão de 
todos os segmentos envolvidos: gestor, especialistas, funcionários, docentes, alunos, pais e 
comunidade local, que se reúnem ao menos uma vez cada ano para rever ações, resultados 
obtidos e uma reelaboração do referido projeto, priorizando o respeito e o trabalho coletivo 
como condições para a efetividade da qualidade de ensino” (PPP, 2019, p. 228). 
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A escola é formada na sua maioria por alunos que moram em 
localidades não muito próximas a escola já que foi nuclearizada e 
agrega 12 comunidades da região. As comunidades mais próximas 
ficam a 05 km e as mais distantes a 18 km da escola. 80% dos alunos 
moram entre 5 a 10 km, 20% moram de 10 a 20 km de distância, o 
que dificulta o acesso das crianças as aulas todos os dias porque 
100% deles utilizam transporte escolar. 

 

 Essa dificuldade de acesso à instituição de ensino está relacionada ao 

transporte escolar, uma vez que, em dias chuvosos, o acesso às localidades 

fica comprometido. 

   

Tabela 2 - Relação de alunos Escola Municipal do Campo Sagrada Família 

EIEF 

TURMAS MODALIDADE Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS 

Pré Escolar I Educação Infantil 01 17 

Pré Escolar II Educação Infantil 02 24 

1º Ano Ensino Fundamental 01 23 

2º Ano Ensino Fundamental 01 11 

3º Ano Ensino Fundamental 01 22 

4º ano Ensino Fundamental 01 17 

5º Ano Ensino Fundamental 01 22 

TOTAL -  08 136 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Instituição (2019) 

 

De acordo com as informações apresentadas no Projeto Político 

Pedagógico (2019) da instituição, a comunidade assistida pela escola, em sua 

maioria, baseia sua renda na agricultura familiar, no cultivo de grãos, verduras e 

frutas. Enfatiza-se no documento ainda que a escola, para muitos dos alunos 

assistidos, é um dos únicos lugares em que ocorre as amizades, práticas de 

esporte e lazer, leitura, entretenimento e contato com os recursos tecnológicos. 

Em relação aos professores que atuam na escola do campo, destaca-se 

 
A formação cultural do professor é parte do processo de construção 
da cidadania, é direito de todos se considerarmos que todos crianças 
e adultos, somos indivíduos sociais sujeitos históricos, cidadãos e 
cidadãs produzidas na cultura e produtores de cultura. Cidadão que 
tem direitos sociais, entre eles, direito a educação e a cultura. É tarefa 
da escola encaminhar o aluno a autonomia individual e social de 
maneira que ele possa superar suas limitações e imposições, 
buscando a harmonia nas relações sociais e o respeito à diversidade 
humana (PPP, 2019, p.15). 
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 Os professores, em sua maioria, são oriundos da zona urbana, os quais 

dirigem-se todos os dias para a instituição de ensino. Ainda, de acordo com o 

Projeto Pedagógico, alguns docentes possuem especialização em Educação do 

Campo e realizam os cursos oferecidos pela entidade mantenedora referente a 

ação docente nas escolas do campo (PPP, 2019).  

O professor que atua na escola do campo deve levar em consideração 

as especificidades da escola e de seus alunos, que o campo possuí sua história 

e sua cultura e que isso não pode ser apagado pela extensão do currículo 

urbano (ARROYO, 2007). 

Cabe destacar, que a instituição de ensino, desenvolve projetos e 

atividades extracurriculares voltadas para o desenvolvimento de ações voltadas 

para o trabalho com o campo, a partir das atividades agrícolas desenvolvidas 

na região (PPP, 2019). 

  

4.3 Perfil dos sujeitos que participaram do curso extensionista e o uso das 

Tecnologias Educacionais 

 

Antes de iniciar o projeto do curso, a pesquisadora selecionou a 

instituição escolar no final do ano de 2018, solicitando a direção administrativa 

da mesma a autorização para desenvolver o curso extensionista. Após a 

solicitação, o corpo administrativo pediu uma breve explanação sobre como 

seria o curso, como seria a participação das professoras, o que foi aceito. No 

mês de março de 2019, em uma reunião pedagógica da instituição de ensino, 

foi realizada a explanação do curso para as docentes, em que todas 

demonstraram interesse frente ao curso (DIÁRIO DE BORDO, 2018; 2019). 

 Ao criar o um curso de formação continuada para professores que 

atuam na Educação Básica, em uma escola do campo, o intuito foi de aprimorar 

as práticas docentes e possibilitar que estes docentes possam interagir com as 

tecnologias digitais dentro do ambiente rural, a partir da realidade escolar. 

Assim sendo, desenvolveu-se o curso de formação continuada, via 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), para professores da instituição 

escolar, que abrangesse, além do uso da plataforma virtual, o uso de softwares 

e aplicativos para o desenvolvimento da produção textual dos alunos, 

aprimorando os processos de leitura e escrita.  
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Ressalta-se que o objetivo principal do curso foi o de proporcionar aos 

docentes a experiência de participar de um curso de formação docente 

continuada via AVA, sendo escolhido o Moodle por ter acesso na instituição do 

Programa de Mestrado, para a exploração de mecanismos digitais a serem 

desenvolvidos com estudantes da Educação Básica, compreendidos entre a 

pré-escola (crianças de 4 a 5 anos) e dos anos iniciais (crianças e adolescentes 

entre 6 a 11 anos). 

A escola precisa adaptar-se, especialmente por meio da disseminação 

das tecnologias e dispositivos móveis, bem como os professores têm a 

necessidade de buscar formações continuadas no sentido de conjecturar a uma 

ecologia cognitiva e inserções no mundo em constante transformação. 

A análise dos dados coletados se deu por meio de um questionário inicial 

semiestruturado, realizado a partir da plataforma Google Formulário (ver 

apêndice 11) em que o link do questionário foi enviado para os e-mails pessoais 

das professoras, dividido em três seções: a) a primeira trata sobre informações 

pessoais, tempo de docência, categoria de atuação e tempo de serviço; b) A 

segunda seção reporta-se a formação inicial de cada docente e suas 

especializações e, a c) última seção que trata sobre a prática escolar e o uso de 

tecnologias educacionais. O questionário foi respondido por doze (12) 

professoras15 da instituição de ensino. Desse modo, os docentes são 

identificados com a letra “P”, acrescentado de um algoritmo compreendido de 

01 a 12. 

A Idade das professoras variou entre 18 e 56 anos, das quais nove (09) 

professoras são concursadas pelo Município, e três (03) possuem contrato 

temporário remunerado como estagiárias. A renda mensal estava entre 

R$500,00 a R$5.000,00, em detrimento da situação de trabalho, sendo que o 

tempo de serviço apresentado pelas entrevistadas, na data em que o 

questionário foi realizado, variava entre 6 meses a 35 anos, com destaque aos 

menores tempos de serviço, 6 e 8 meses, respectivamente, e os maiores 30 e 

35 anos de carreira docente. 

 
15  Para a realização do curso, a diretora, coordenadora e secretaria escolar solicitaram 
participar, uma vez que possuem graduação em Pedagogia e seu concurso é para docência, e 

que estão nas funções citadas devido ao pleito eleitoral escolar, constituído de 2 em 2 anos 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2019). As três professoras desenvolveram as atividades com os alunos 
da sala de Recursos Multifuncional.  
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Na segunda seção, foram enfatizadas as seguintes questões: 1) 

Formação Inicial; 2) Ensino Superior - contemplando a graduação realizada; 3) 

Pós-Graduação - com descrição da situação do curso, modalidade e qual/quais 

cursos realizados. 

Com base nas respostas apresentadas na questão número 1, Cinco (05) 

professoras possuem formação de docente/magistério como formação inicial, 

seis (06) docentes o Ensino Médio e uma (01) professora Técnico em 

Habilitação Hospitalar. Sobre a segunda questão, que trata sobre o Ensino 

Superior, nove (09) professoras possuem graduação completa e três (03) em 

andamento, sendo analisada a mesma situação para a Pós-Graduação. Assim, 

apresentam-se ainda nove (09) professoras com especialização lato sensu, em 

que quatro (04) delas realizaram de forma presencial, três (03) em cursos 

totalmente a distância e duas (02) de maneira híbrida. Observa-se que maioria 

das professoras apresentaram mais que uma especialização, assim, destaca-se 

o curso de Educação Especial Inclusiva, com sete (07) professoras 

especialistas e, na sequência, especialização em Educação do Campo, com 

três (03) especialistas. 

A terceira seção apresenta dados referentes à prática escolar e o uso de 

tecnologias no dia a dia escolar. A pergunta número 4 retrata que: Você utiliza 

Tecnologias Digitais em seu dia a dia escolar? Das doze professoras atuantes, 

nove (09) assinalaram que utilizam as Tecnologias Digitais no dia a dia escolar 

e as demais ‘às vezes’. Os principais equipamentos elencados foram o 

notebook, celular, projetor de multimídia e caixa de som. Todas citaram o uso 

da tecnologia para preparar o planejamento, para a pesquisa e para utilização 

em sala de aula. Porém, a aplicação desses recursos fica restrita a sala de aula 

e a sala dos professores, sendo que os demais espaços da instituição de 

ensino não são utilizados. Os recursos usados são oriundos tanto da instituição 

escolar como particular dos professores. 

Quanto à capacitação para a aplicação das tecnologias, a pergunta 

número 09 apresentou o seguinte questionamento: Você já realizou alguma 

formação/capacitação/curso para a utilização de tecnologias em sala de aula? 

Metade do corpo docente, isto é, 6 (seis) professores relatou já ter recebido 

algum tipo de formação para este uso em sala de aula. E essa formação foi, em 
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sua maioria, restrita a uma disciplina na graduação e cursos oferecidos pela 

Prefeitura Municipal em parceria com entidades privadas.  

A questão 10 perguntava: Você considera relevante um Curso a 

Distância de formação continuada para o uso de Tecnologias em sala de aula? 

Todas as docentes assinalaram que sim e ao solicitar a justificativas das 

respostas, destacam-se as seguintes: 

 
P06: “Devido aos compromissos diários faz-se bem interessante a 
disponibilização do curso EAD, pois, dessa forma pode ser realizada 
em horário mais conveniente a cada um”. 
P07: “Hoje é fundamental o uso das tecnologias na educação e o 
professor precisa estar em formação continuada constantemente e 
através de formações a distância facilita os estudos para os 
professores”.  
P08: “É relevante, pois, fica mais prático para realizar sem precisar se 
deslocar para outros lugares”. 
 

A partir desses comentários, entende-se que a formação continuada 

realizada a distância é aceita e discutida no ambiente escolar. Ao questionar 

sobre o que gostariam de aprender ou consideravam relevante em um curso de 

formação continuada a respeito do uso das tecnologias digitais, apresenta-se as 

seguintes respostas: 

 
P01: “Como trabalho com as disciplinas de história, geografia e arte, 
considero relevante o uso de ferramentas online principalmente de 
pesquisas”. 
P02: “Sugestões de trabalho na área da alfabetização nas séries 
iniciais”. 
P03: “Ferramentas online, sites que nos ajudem na dinâmica da aula”. 
P04: “Ferramentas para o uso na sala de aula”. 
P05: “Como fazer o melhor uso dessas tecnologias com maior 
rapidez”. 
P06: “Mais recursos tecnológicos disponibilizados na escola e 
formações adequadas para utilizar esses meios de forma 
significativa”. 
P07: “Gostaria de saber outras possibilidades de utilizar tecnologias 
dentro da sala de aula, pois, sabe-se que são inúmeras suas 
utilidades, porém muitas não conhecemos”. 
P08: “Como trabalhar com ferramentas online na prática pedagógica”. 
P09: “Baixar e converter vídeos, montar slides”. 
P10: “Práticas atrativas para os alunos”. 
P11: “Em ter recursos com maiores condições e formações para 
usos”. 
 

Em um contexto geral, os docentes possuem certa familiaridade para 

com o uso das tecnologias no ambiente educativo, porém, fica restrito mais a 

utilização do profissional do que em práticas com os alunos. Muitas professoras 

apontam que faltam tais recursos para que esta ação seja desenvolvida na 
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instituição, e, como destacado em algumas respostas, solicitam mais 

tecnologias para a realização de atividades. 

As respostas dadas pelas professoras P09 e P10 merecem destaque, em 

que a primeira considera relevante um curso para poder “baixar e converter 

vídeos e montar slides”, aqui são exaltadas ações, que para muitos são tão 

simples, mas que para outras pessoas apresentam grandes dificuldades. A 

segunda salienta que considera importante “Práticas atrativas para os alunos”, 

levando a uma reflexão de que, o que está sendo desenvolvido em sala de aula 

não é suficientemente atrativo para os alunos, e que inserir novas práticas 

podem auxiliar nessa ação, assim como pontua Moran (2018, p. 12), 

 
[...] a convergência digital exige mudanças muito mais profundas que 
afetam a escola em todas as suas dimensões: infraestrutura, projeto 
pedagógico, formação docente, mobilidade. A chegada das 
tecnologias móveis à sala de aula traz tensões, novas possibilidades e 
grandes desafios. 
 

A mudança não ocorre da noite para o dia, é um processo que deve ser 

gradual e levar em consideração a realidade escolar, partindo de uma relação 

de colaboração entre todos os envolvidos. O próximo item trata da organização 

do curso de extensão e seu desenvolvimento junto aos cursistas. 

 

4.4 O curso b-learning de Formação Continuada “Aprendizagem Docente 

na Era Digital: produção textual na Educação Básica” 

 

O processo de pesquisa em campo foi significativo e possibilitou aplicar 

com as professoras atuantes da educação, o uso de tecnologias educacionais, 

sendo desenvolvido um curso de formação continuada, com vistas a utilização 

de softwares e aplicativos de nuvens de palavras. 

A ideia de utilização de aplicativos e softwares em curso de extensão 

para a realização da pesquisa ocorreu após leituras do autor Moran (2013, 

2015, 2018), bem como em conversas com a orientadora o trabalho. A 

organização do curso iniciou no mês de dezembro de 2018, com buscas de 

vídeos e leituras frente a temática, com o projeto elaborado e finalizado no mês 

de junho 2019, sendo encaminhado para a Plataforma Brasil e o Comitê de 

Ética em Pesquisa (COMEP) da Unicentro. Durante a espera pela aprovação do 

projeto, o curso foi inserido na plataforma Moodle, entre os meses de junho e 



 

103 
 

julho de 2019. Antes da aprovação, o projeto precisou de algumas 

reformulações a pedido do COMEP, referentes ao termo de consentimento livre 

e esclarecido. O projeto foi aprovado sob o número de parecer: 

18286119.3.0000.0106 com data final da relatoria em 06 de setembro de 2019. 

O curso de extensão vinculado a Universidade Estadual do Centro-

Oeste/UNICENTRO, utilizou-se da plataforma Moodle, um ambiente virtual de 

aprendizagem que possibilita aos estudantes a realização de diversas 

atividades por meio da sala de aula online. O projeto de extensão do curso 

encontra-se nos anexos. 

O curso foi elaborado com duração de cem (100) horas, certificadas pela 

UNICENTRO, com a apresentação da programação na Tabela 3 – 

Programação do curso. 

 

Tabela 3 – Programação do curso 

Semana Atividades 

Período (meses/ano) 

02/09 
a 

08/09 

09/09 
a 

15/09 

16/09 
a 

22/09 

23/09 
a 

29/09 

30/09 
a 

06/10 

07/10 
a 

13/10 

14/10 
a 

27/10 

28/10 
a 

02/11 

1 ª  

Formulário inicial 
e explicação do 
desenvolvimento 
do curso (10h) 

        

2ª 
Aula a distância 

(10h) 
        

3ª 
Aula a distância 

(10h) 
        

4ª 
Aula a distância 

(10h) 
        

5ª 
Aula a distância 

(10h) 
        

6ª 
Aula a distância 

(10h) 
        

7ª 
Aula a distância 

(30h) 
        

8ª 
Formulário final e 

avaliação do 
curso (10h) 

        

 Total: 100 horas (10 h) (10 h) (10 h) (10 h) (10 h) (10 h) (30 h) (10h) 

Fonte: Projeto de extensão (Elaborado pela autora, 2019) 
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O curso teve início com um encontro presencial na instituição de ensino, 

no dia 02 de setembro de 2019, ocorrendo uma conversa com as cursistas 

sobre a organização do curso, a forma de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem, liberação das unidades de estudos, prazos e atividades a serem 

desenvolvidas. No dia em questão, não foi apresentada nenhuma dúvida a 

respeito da organização, acesso e desenvolvimento do curso (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2019). O AVA teve liberação de acesso para as cursistas na mesma 

data, assim, cada professora acessava a seguinte página inicial do Moodle. 

 

Figura 1 - Tela Inicial do Moodle 

  
Fonte: Acervo pessoal (2019) 

 

 Após realizar o login de acesso, as cursistas eram direcionadas para os 

cursos em que se encontravam inscritas (ver apêndice 1). A apresentação do 

curso consistia em apresentar as docentes sobre a integração entre as 

tecnologias e o espaço educativo, com algumas informações referentes à 

duração do curso, a entidade promotora e o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

disponibilizado para o curso, com destaque ao objetivo do curso, que se 

evidencia por ser o mesmo da pesquisa aqui referida. 

A primeira semana de estudos, compreendida no período de 02/09/2019 

a 08/09/2019, tinha como tema central: Apresentação do Curso e Cultura 

Digital. Os docentes tinham um texto16 para leitura que trata das culturas 

 
16 Para saber mais acesse: LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na 

educação. Educar em revista, Curitiba, Brasil, n. 59, p. 277-290, jan./mar.2016. Disponível em: 
<https://www.redalyc.org/pdf/1550/155044835018.pdf>. Acesso em 02 jun. 2019. 
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digitais e uso das tecnologias na educação, apoiado por um vídeo17 sobre 

tecnologia na educação, no qual apresenta-se o ambiente escolar incluso no 

mundo tecnológico (ver apêndice 2). A partir da leitura e visualização do vídeo, 

o espaço do fórum de discussões encontrava-se disponível para comentários e 

dúvidas sobre a temática. Apenas uma cursista apresentou dúvidas, sendo três 

postagens, duas repetidas. A primeira postagem estava relacionada a 

Comunicação Assíncrona e Síncrona, requerendo uma exemplificação para a 

compreensão dos conceitos. A pesquisadora em questão assinalou: 

 
Boa tarde, A comunicação síncrona ocorre de maneira direta entre o 
locutor e o receptor, com respostas imediatas. Como exemplos 
podemos citar telefonemas, chamadas de vídeo, reuniões, aulas 
presenciais e a conversa formal. Já a comunicação assíncrona 
ocorre de maneira oposta, por estarem separadas entre o espaço e 
o tempo, os sujeitos recebem suas respostas em horários diferentes. 
Como exemplos podemos citar nosso curso via Moodle, o 
WhatsApp, mensagens de texto. Mesmo que no WhatsApp o usuário 
esteja online, nem sempre ele está disponível para responder de 
maneira direta, por isso é considerado uma comunicação 
assíncrona. Espero ter esclarecido sua dúvida, sigo à disposição! 
(MOODLE, 2019). 
 

Assim, a cursista retratou em postagem ter sido esclarecida sua dúvida. 

Cabe destacar o quanto a formação continuada é desafiadora e complexa 

frente ao uso das TIC, pois, observa-se que ainda existem muitas lacunas no 

que concerne o entendimento e compreensão de cada ferramenta, refletindo-se 

na formação dos alunos e como cada município/estado tem trabalhado para 

proporcionar aos seus professores uma capacitação que possibilites uma visão 

contemporânea, sanando o abismo entre a realidade do professor e o uso das 

tecnologias na escola. Prensky (2001, p. 2) enfatizou que: 

 
É importante fazer esta distinção: como os Imigrantes Digitais 
aprendem – como todos imigrantes, alguns mais do que os outros – a 
adaptar-se ao ambiente, eles sempre mantêm, em certo grau, seu 
“sotaque”, que é, seu pé no passado. O “sotaque do imigrante digital” 
pode ser percebido de diversos modos, como o acesso à internet para 
a obtenção de informações, ou a leitura de um manual para um 
programa ao invés de assumir que o programa nos ensinará como 
utilizá-lo. 
 

A segunda dúvida era: “PBworks, não tenho conhecimento desse 

sistema de colaboração online de produção coletiva. Gostaria de saber se tem 

 
17 Para saber mais acesse: INSTITUTO NATURA-FUNDAÇÃO TELEFÔNICA. Tecnologia na 

escola – Vídeo EaD Escola Digital. Produção 05 de setembro de 2015. Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=vHh-fntr5Nw>.Acesso em: 02 jun. 2019. 
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como utilizar com crianças de alfabetização?” (MOODLE, 2019, online). A tutora 

responsável respondeu a dúvida, apresentando informações pertinentes ao 

aplicativo e indicando a visualização de um tutorial sobre a utilização do 

software. A colaboração online é uma atividade em que grupos de alunos e 

professores podem desenvolver uma atividade ao mesmo tempo, explorando 

ferramentas que, conectadas a internet, possibilitam o trabalho colaborativo 

online em um mesmo arquivo (MORAN, 2013). 

A segunda semana de curso, compreendida entre os dias 09/09/2019 a 

15/09/2019, apresentava como tema: Metodologias Ativas (ver apêndice 3), 

com introdução aos conceitos, disponibilização de um texto para leitura e uma 

questão norteadora resultante da leitura, que foi respondida pelos cursistas no 

fórum de discussões. 

A questão referente a segunda unidade de estudos enfatizava:  

 
De acordo com a leitura do texto “Escrita colaborativa na cultura 
digital: ferramentas e possibilidades de construção do conhecimento 
em rede”. Você, professor, considera o uso de computadores e 
ferramentas online para a produção textual colaborativas e individual 
dos alunos, como processo formativo do sujeito? (MOODLE, 2019, 
online). 
 

Foram abertos dez (10) tópicos de discussão, onde obteve-se um maior 

envolvimento das professoras na segunda semana de estudos, em que as 

cursistas complementaram as respostas de suas colegas, enriquecendo o 

debate acerca do uso do computador para produção colaborativa. 

No período de 16/09 a 22/09 iniciou-se a terceira semana de estudos 

com o seguinte tema: Ferramentas Educacionais Digitais. Na unidade em 

questão, as cursistas tinham como objetivo explorar as ferramentas 

educacionais online, disponíveis para produção textual individual e coletivas. 

Esses aplicativos direcionaram-se para aqueles de nuvem de palavras, ou seja, 

a junção de diversas palavras, extraídas ou não de um texto, para possibilitar a 

interpretação e discussão em determinado assunto, podendo ser utilizado para 

produção textual para elencar os pontos principais de conteúdos, entre tantas 

outras opções. Foram disponibilizados tutoriais18 para o uso de aplicativos, 

tanto em computadores, como em celulares.  

 
18 Tutoriais elaborados pela pesquisadora. 
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Afim de promover uma maior compreensão acerca do conceito de nuvem 

de palavras, foi proposta a sua elaboração19 com recorte de revistas e jornais 

sobre qualquer temática que as professoras trabalharam na semana (ver 

apêndice 4): 

Referente a proposta com recorte de palavras, obteve-se o retorno de 10 

atividades, porém, poucas feitas realmente como proposto por meio de revistas 

e jornais. Como a atividade não era obrigatória, percebe-se que as professoras 

encaixaram conforme foi possível na rotina escolar. Muitas já estavam 

apropriando-se dos aplicativos e postaram suas nuvens de palavras, porém, 

não houve relatos se estas nuvens haviam sido realizadas junto com os alunos.  

A quarta semana de estudos teve início em 23/09/2019 e término em 

29/09/2019 (ver apêndice 5), com tema: Wordclouds - Nuvem de Palavras. Esta 

unidade estava destinada a exploração de dois aplicativos de nuvens de 

palavras, sendo Wordclouds20 e Word Clouds For Kids21, com tutorial de acesso 

e uso para ambos os aplicativos. Conta também com abertura para discussões 

no fórum, no qual sete tópicos surgiram, sendo dois deles diretamente ligados 

aos dois aplicativos e os demais comentários relacionados a outros softwares 

relacionados. 

Entre os dias 30 de setembro a 06 de outubro, iniciou-se a quinta 

semana do curso (ver apêndice 6), que teve como temática ainda a exploração 

de Wordclouds - Nuvem de palavras, mas direcionado ao software Word It 

Out22, cuja funcionalidade é o uso Disponibilizou-se também um tutorial para 

uso e abertura do fórum de discussões, que não teve tópicos abertos, pois os 

mesmos foram realizados no fórum da unidade 4. Salienta-se, aqui, que as 

professoras não estavam habituadas ao uso do AVA, optando por utilizar a 

unidade anterior que já possuía tópicos abertos para o desenvolvimento da 

atividade. 

Entrando na reta final do curso, a sexta semana de estudos realizada 

entre os dias 07 a 13 de outubro de 2019 teve como tema: Elaboração de 

proposta para o uso de nuvem de palavras (ver apêndice 7). Nesta etapa os 

cursistas tiveram que elaborar uma proposta para o uso de aplicativos de 

 
19 Ver exemplo no Apêndice 14. 
20 Para saber mais acesse: <https://www.wordclouds.com> e apêndice 15. 
21 Acesse o seguinte link: <https://www.abcya.com/games/word_clouds>. e apêndice 16. 
22 Veja também: <https://worditout.com/word-cloud/creat> e apêndice 17. 
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nuvem de palavras em suas turmas. As professoras deveriam escolher um dos 

três aplicativos explorados nas unidades quatro e cinco e desenvolver o projeto 

dentro de um modelo de planejamento 23  disponibilizado na unidade. Ainda 

constavam orientações sobre quando seria realizada a aplicação, como 

também, inspirações de atividades realizadas em outras instituições de ensino. 

O fórum de discussão estava disponível, porém, as professoras utilizaram o 

aplicativo WhatsApp para sanar suas dúvidas. 

A solicitação em utilizar o WhatsApp, como meio de comunicação para 

sanar as dúvidas, vai de encontro com o que Moran (2013) ressalta, 

argumentando que os professores ainda possuem receio de utilizar 

determinadas ferramentas e que, quando se apropriam de alguma, preferem 

manter o seu uso do que explorar novas. O ideal seria, justamente a utilização 

do Moodle para criar familiaridade com o ambiente e suas ferramentas. 

Na sétima semana do curso, com a temática “Hora da prática” (ver 

apêndice 8), os docentes tiveram que aplicar com suas respectivas turmas a 

proposta de uso de aplicativos para auxiliar na produção textual. Entre os dias 

14 a 27 de outubro, as professoras deveriam aplicar a proposta e realizar as 

seguintes ações no AVA: 

 
1). Postar o arquivo da proposta elaborada; 
2). Postar o registro da atividade (por meio de fotos, arquivo da nuvem 
de palavras, Print Screen do celular ou computador) do aplicativo 
utilizado. 
3). Relatar no fórum de discussões de forma sucinta como foi o 
desenvolvimento da atividade, elencando os pontos positivos e 
negativos (MOODLE, 2019, online). 

 

 Todas as participantes concluíram as atividades da unidade sete, com as 

respectivas postagens. Destaca-se a participação das professoras da escola do 

campo no curso de formação continuada, em que a maior parte da carga 

horária (80 horas) foi realizada via ambiente virtual de aprendizagem, sendo 

que a internet utilizada pela instituição de ensino é proveniente de arrecadação 

entre os funcionários da escola (PPP, 2019), representando uma motivação 

pela busca de novas aprendizagens e desafios. 

Apresenta-se na Figura 2 o desenvolvimento de uma das nuvens de 

palavras realizada por aluno e o seu resultado: 

 
23 Para saber mais veja o apêndice 9. 
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Figura 2 - Desenvolvimento da nuvem de Palavras 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2019) 

 

Figura 3 - Nomes próprios – Educação Infantil 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2019) 
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 De acordo com o relato de uma das professoras participantes do curso 

que leciona na Educação Infantil, o desenvolvimento da atividade despertou o 

interesse dos alunos em utilizar o notebook para a escrita do nome próprio, 

como também, incentivou a leitura do seu nome e dos colegas e verificar que 

alguns nomes não faziam parte da turma, já que, uns dos objetivos específicos 

utilizados nessa aplicação foram: “Localizar o nome próprio na nuvem de 

palavras; Identificar quais nomes não fazem parte da lista de alunos da turma” 

(MOODLE, semana 7, 2019). 

A última de semana de estudos, entre os dias 28 de outubro a 02 de 

novembro de 2019 estava direcionada para o questionário final da pesquisa, 

sendo disponibilizado o link que direciona para a plataforma Google Formulários 

(ver apêndice 9). O próximo item tratar da análise dos dados apresentados no 

questionário final do curso. 

 

4.4.1 Análise do desenvolvimento do curso: Questionário Final 

 

Após o desenvolvimento do curso, optou-se por finalizá-lo com a 

aplicação de um questionário online, semiestruturado. O questionário foi 

dividido em duas seções, sendo a primeira compreendida entre as questões de 

número 1 a 8, relacionadas ao curso, expectativas, conteúdo abordado, 

desenvolvimento de metodologias ativas em sala de aula, uso de aplicativos e 

softwares e sua relação com a prática pedagógica, uso da nuvem de palavras 

como auxílio na produção textual. Já a segunda seção, entre as questões 9 a 

11, foram destinadas para o entendimento sobre a interação com o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e com a tutora, e, na última questão, aberta, 

oportunizava aos cursistas comentar algo que não foi contemplado no 

questionário final. 

As respostas apresentadas pelas professoras representam as suas 

opiniões, de acordo com o entendimento de Bardin (2016), em que um grupo de 

indivíduos com função representativa da comunicação, são considerados 

emissor ou produtor de mensagem. 

A primeira questão, sobre as expectativas do curso, obteve como 

resultado (ver gráfico 02), um total de 91,7%, ou seja, 11 professoras relataram 

que o curso atendeu as expectativas iniciais. 
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Gráfico  2 - Expectativas referentes ao curso 

 

Fonte: Questionário final via Google Formulários (Elaborado pela autora, 2019) 

 

Juntamente das opções salientadas na questão número um, foi solicitado 

para que fosse justificada a resposta, onde destacam-se as seguintes: 

 
P03: Abriu novas oportunidades de trabalho pedagógico diferenciado 
e inovador. 
P04: Foi muito interessante, pois eu não conhecia estes aplicativos. 
P11: Foi bom, pois possibilitou um enriquecimento nas práticas 
pedagógicas. 
 

 As professoras destacam que o uso da tecnologia possibilita uma nova 

visão no interior do ambiente escolar, com o desenvolvimento de práticas 

inovadoras. Referente a resposta “em partes” a justificativa apresentada foi a 

seguinte: “P12: Os alunos tiveram um pouco de dificuldade, mas gostaram 

muito de fazer as nuvens de palavras”, em que remete a dificuldade 

apresentada pelos alunos, e não propriamente ao curso, se o mesmo atendeu 

as expectativas da professora, assim, a assimilação do curso, frente a 

professora, esta diretamente relacionada com a produção do aluno. 

 Bardin (2016) infere que a mensagem é o ponto inicial de qualquer 

análise e, nesse caso, a pesquisa buscou justamente analisar o uso dos 

aplicativos e softwares por parte do corpo docente e como a sua utilização se 

desenvolveu durante do curso, onde ressalta-se que houve uma aprendizagem, 

pois, todas as professoras conseguiram aplicar seus planejamentos de maneira 

prática com os alunos. 
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A segunda questão versava sobre os conteúdos do curso, se estes foram 

relevantes para a formação pedagógica. Todas as docentes apontaram que 

sim, destacando-se os seguintes comentários: 

 
P03: Os conteúdos deram suporte para as atividades práticas 
P06: Aprendi novas formas para desenvolver a leitura e a escrita dos 
alunos de maneira prazerosa 
P08: “Com as tecnologias digitais cada vez mais presentes no dia a 
dia da maioria das crianças, acredito que seja necessário conhecer e 
utilizar estas tecnologias em sala de aula também, deixando as aulas 
mais atrativas” 

. 
 Para exemplificar os comentários acima, Moran (2018) menciona que os 

professores e alunos possuem diversos caminhos a percorrer para com a 

utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, em que os 

sujeitos precisam conhece-las, acompanha-las, avalia-las e compartilha-las de 

maneira a explorar o seu potencial. 

Para Bardin (2016), é essencial analisar o conteúdo a partir das 

significações que a mensagem está fornecendo. Assim, com as respostas 

acima citadas, percebe-se a preocupação das docentes frente ao uso das 

tecnologias e a sua incorporação na ação pedagógica. 

Na terceira questão, relacionada ao trabalho com as metodologias ativas 

em sala de aula, 91,7% das professoras afirmaram que “sim” e 8,3% afirmaram 

que “não”, justificando o seguinte: “P06: Seria possível desde que todos 

tivessem acesso às tecnologias”. Para Sancho (2006) muitos profissionais 

viram nas tecnologias digitais da informação e comunicação novas 

oportunidades de alterar a prática pedagógica, repensando-as e partindo 

inicialmente do que a escola oferece, como forma de inseri-las no contexto 

educativo.  

A supramencionada indagação remete a um problema enraizado 

historicamente no país: a falta de aplicação de recursos para a manutenção de 

ensino de qualidade e equidade, o que recaí sobre como desenvolver 

metodologias novas se o próprio sistema não auxilia nesse processo. 

Ao questionar se seria possível trabalhar com aplicativos e softwares 

educacionais online e off-line, todas salientaram que sim, com destaque para as 

seguintes justificativas: 
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P02: “é possível trabalhar com os aplicativos, pois nossos alunos 
advêm de uma geração que domina as tecnologias desde muito cedo. 
Apenas precisam ser direcionados a trabalhar com elas”. 
P07: “é possível e necessário, não tem como a escola ficar de fora 
dessas mudanças tecnológicas, pois sabemos que são meios para 
despertar o interesse no ensino e aprendizagem dos alunos”. 
P11: “Se torna mais trabalhoso, devido não haver tantos recursos na 
escola, mas é possível sim”. 
P08: “Tudo depende da realidade onde se situa, mas é possível 
trabalhar”. 
 

As respostas P11 e P08, remetem ao que Moran (2018, p.11) defende: 

“As tecnologias digitais trazem inúmeros problemas, desafios, distorções e 

dependências que devem ser parte do projeto pedagógico de aprendizagem 

ativa e libertadora” e que, a escola, não deve suprimir a sua presença em seu 

ambiente. Complementando, Sancho (2006, p 18) pondera que grande parte da 

população vive em um mundo tecnologicamente desenvolvido e com acesso 

ilimitado à informação, mas que é preciso saber levar em consideração que, 

”[...] isso não significa que disponha de habilidade e do saber necessários para 

convertê-los em conhecimento”. 

A quinta pergunta questionava se as docentes pretendiam continuar com 

o uso das tecnologias digitais na prática pedagógica e todas afirmaram que sim. 

Alguns comentários foram: 

 
P02: “As aulas ficam mais interessantes e os alunos mais 
participativos”. 
P11: “Já trabalhava e pretendo continuar devido ao interesse 
demonstrado pelos alunos”. 
P10: “Auxilia os alunos na sala normal como na sala de Recurso 
Multifuncional, despertando mais o interesse do aluno”. 
P08: “Sim, pois percebi que aliar o uso de aplicativos digitais deixa as 
aulas mais interessantes”.  
 

 Ao utilizar novas estratégias e metodologias no cotidiano escolar, 

claramente percebe-se um maior envolvimento dos alunos, representando uma 

quebra de paradigmas sobre o ensino não poder ser interativo. “[...] A chegada 

das tecnologias móveis à sala de aula traz tensões, novas possibilidades e 

grandes desafios” (MORAN, 2018, p. 12), pois, estão cada vez mais 

descomplicadas de usar, possibilitando a colaboração entre os sujeitos. 

Assim, a questão 06 apresentava o seguinte: O uso de nuvem de 

palavras para a produção textual de forma individual e coletiva auxilia no 

processo de formação do aluno? A resposta sim foi unânime, onde ressaltam os 

seguintes comentários: 
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P02: “Sim, os alunos ficam mais atentos ao digitar as palavras, têm 
entusiasmo em produzir palavras dentro do contexto estudado, 
procuram sinônimos de palavras para “encher a nuvem de palavras”.  
P12: “Pois, incentiva o aluno a pesquisar por palavras discutidas em 
textos ou até mesmo em pesquisas”. 
P08: Sim, pois é um recurso atrativo e diferente dos que 
habitualmente utilizam em sala de aula, e isso instiga a curiosidade 
deles”. 

 

 Sancho (2006) salienta que a incorporação das TDIC no ambiente 

educativo proporcionará, aos poucos, mudanças significativas na relação entre 

professor e aluno e que essa incorporação não precisa, necessariamente, 

incluir as ferramentas digitais em toda a ação pedagógica, e sim, na medida em 

que se julgar necessária à sua utilização como maneira de potencializar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Ao questionar sobre a opinião das cursistas em detrimento do curso de 

formação continuada via AVA, obteve-se a seguinte constatação (ver gráfico 

03): 

 

Gráfico  3 - Opinião sobre o curso de Formação Continuada 

 

Fonte: Questionário final via Google Formulários (Elaborado pela autora, 2019) 

 

 Ao serem questionadas se recomendariam algum colega a realizar um 

curso de formação continuada via AVA, todas assinalaram que sim e, como 

justificativa aberta, foram dadas quatro (4) respostas, sendo: 

 
P02: “Recomendo, pois, o professor precisa estar se atualizando 
frente as novas tecnologias e os novos aplicativos que colaboram com 
a formação o estudante”. 
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P10: “Gostei muito porque não tinha realizado curso utilizando o 
aplicativo. Irei utilizar nas práticas com meus alunos sempre que 
possível”. 
P07: “Os cursos de formação continuada são de sua importância para 
a formação dos profissionais, principalmente para a área da 
educação”. 
P11: “Devido a flexibilidade dos horários”. 
 

 A formação continuada frente a utilização de ferramentas tecnológicas é 

um desafio, principalmente devido aos poucos cursos que contemplam essa 

prática e que são oferecidos ao corpo docente. A capacitação deve ser pensada 

com o intuito de oferecer maior interação entre os sujeitos, e não somente o 

conhecimento em si, “[...] alguns casos de formação de professores para uso de 

recursos digitais e por meio de recursos digitais podem ser inspiradores para o 

desenvolvimento de programas de formação docente” (BACICH, 2018, p.141). 

Destaca-se ainda a respeito da mediação pedagógica, quando Masetto (2013, 

p. 145) diz, “um momento privilegiado de mediação se dá por ocasião do início 

de um curso ou de uma disciplina, quando se procura que os alunos descubram 

a importância e a relevância da disciplina a ser aprendida [...]”. 

Na segunda seção, a questão de número 9 abordava a interação com o 

AVA, sendo que das 12 professoras, oito (08) (66,7%) assinalaram a opção 

“fácil”, e quatro (04)04 (33,33) professoras assinalaram a opção “moderada”. 

A penúltima questão era se a tutora local havia sanado as dúvidas 

referentes ao curso. Dentre as 12 docentes, uma assinalou a opção não, 

porém, em sua justificativa apresentou o seguinte posicionamento: P12: “Sim, 

pois sempre estava nos orientando de como era para realizar as atividades”. 

Salienta-se novamente, a questão quanto a familiarização com as ferramentas 

utilizadas, pode ter ocorrido, em virtude da justificativa, a marcação errônea da 

questão. Para Masetto (2013) a mediação pedagógica realizada desde um 

curso, em sala de aula, tende a favorecer o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e que, a partir dessa mediação o processo de ensino-aprendizagem 

ganha maior relevância, pois, os alunos, conseguem compreender que a partir 

da interação entre professor e aluno, com a participação ativa e crítica, o 

aprendizado flui de maneira mais tranquila. 

 A última questão aberta destinava o espaço para que as cursistas 

deixassem algum comentário que não tivesse sido contemplado no 

questionário, obtendo-se quatro (04) respostas, sendo: 
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P02: “Para o professor estar sempre se atualizando, necessita de 
apoio das universidades para manter sua formação continuada. É de 
grande importância que esses cursos continuem contribuindo com a 
formação do professor e com o ensino aprendizagem dos nossos 
alunos”. 
P03: “Gostei muito da formação e queria parabenizar e agradecer a 
tutora Andrieli Dal Pizzol, pelo excelente trabalho desenvolvido em 
nossa escola”. 
P12: “Agradeço pelo curso ele foi muito importante para que eu 
pudesse entender mais sobre como utilizar as tecnologias em sala de 
aula”. 
P04: “Parabéns pelo curso, muito bem pensado (textos e atividades). 
Obrigada pela oportunidade”. 
 

Destaca-se a resposta apresentada pela P02, em que afirma o quão 

importante é a relação da universidade para com a formação do sujeito, mesmo 

após sua saída da graduação, uma vez que o acompanhamento do processo 

educacional deve ser constante. Para Sancho (2006), o âmbito da formação 

continuada deve estar presente durante toda a trajetória profissional, pois, o 

professor necessita estar em constante aprendizado, para que possa caminhar 

junto com as transformações ocorridas na sociedade e, assim, possibilitar 

novas aprendizagens em diferentes contextos. 

É ir muito além do que se apresenta na legislação vigente, é ser e estar 

presente no dia a dia dos indivíduos, possibilitando interações, críticas, 

acompanhamento dos problemas sociais, é cumprir com o papel real de uma 

instituição de ensino, formar cidadãos críticos, ativos e reflexivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação continuada de professores, apoiada pelo uso das tecnologias 

educacionais, apresenta-se como uma maneira de atender as demandas 

educacionais exigidas pela sociedade contemporânea. O currículo dos cursos 

de formação continuada deve levar em consideração a utilização de 

metodologias ativas, apoiadas com recursos tecnológicos, corroborando os 

processos formativos e a prática pedagógica dos professores. 

Assim, a presente pesquisa procurou responder o seguinte problema: 

Quais as potencialidades do uso de tecnologias digitais, aplicativos e softwares 

educacionais para a produção textual para apoio na prática docente da 

Educação Básica?  

As vantagens que as tecnologias digitais oferecem para a educação, 

possibilitam a exploração de diferentes práticas, no intuito de alcançar os 

objetivos traçados pelo currículo formativo, tornando a ação didática mais 

atraente e ativa para os alunos, trabalhando em conjunto com seu professor, de 

modo a alcançar o ensino-aprendizagem. Pode-se inferir que o objetivo da 

pesquisa foi alcançado, visto que houve alteração na ação docente dos 

professores, após incluírem os aplicativos em sua prática. 

Os docentes se apropriaram dos softwares e aplicativos para a 

realização de atividades em sala de aula e, por mais que não tenham 

aprofundado o seu uso, conseguiram incluir em seus planejamentos a utilização 

desses recursos. Neste sentido, presume-se que ocorreu uma transformação, 

pois, o que antes era somente para o uso do professor, foi inserido, ainda de 

maneira tímida, aos alunos, para que estes se tornassem ativos frente o seu 

aprendizado.   

É possível afirmar que houve a aprendizagem dos docentes sobre 

ferramentais digitais no âmbito escolar, sendo necessário explorar e 

desenvolver mais cursos e formações de maneira direta e indireta para os 

professores em exercício de escolas da Educação Básica. A utilização das 

TDICs vai muito além dos aspectos burocráticos e administrativos na educação, 

e sua apropriação deve estar inclusa no fazer pedagógico, onde o aluno esteja 

presente como foco principal de todo o processo de ensino-aprendizagem. A 

era digital está viva, presente e ativa e, assim, não se pode pensar em uma 
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escola sem nenhuma utilização dos benefícios que essas ferramentas 

oferecem. 

Ao desenvolver um curso de extensão para a formação continuada de 

professoras em serviço, contemplando os usos e as apropriações das 

tecnologias educacionais, evidenciou-se a relevância de abordar questões 

como essa, pois, a utilização desses mecanismos de apoio deve ser pautada 

numa intencionalidade pedagógica, para que os objetivos estabelecidos para 

cada aula sejam considerados, afim de promover a formação dos alunos de 

forma crítica, criativa, reflexiva e com integração entre os sujeitos. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram professores em atuação de uma 

Escola do Campo, localizada na zona rural do município de Pitanga/PR. 

Durante a realização do curso de extensão, ficou evidente que as professoras 

em sua maioria possuem familiaridade e acesso para com o uso das 

tecnologias digitais, seja o computador, notebook, tablets, celulares, acesso a 

páginas da web para pesquisa e planejamento, como também para acesso 

particular. No entanto, o uso em sala de aula, com os alunos, não fazia parte da 

rotina pedagógica e a resposta para isso é, segundo os docentes, a falta de 

recursos para atender todos os alunos. Aqui, remete a reflexão que esse uso é 

muito mais centrado no particular, para lazer, do que na ação efetiva dos 

alunos. Quando isso ocorre, acontece uma confusão sobre o que é usar as 

tecnologias na escola, uma vez que, considera-se para isso o uso no 

planejamento, para imprimir atividades, passar um vídeo e, ao contrário disso, 

possibilitar a integração delas com os alunos, que a partir desse movimento, 

aconteça mudanças de hábitos, de reflexões e ações. 

Com a atividade prática solicitada no curso, foi possível desenvolver uma 

ação educativa, com a participação dos alunos, ainda que com certo receio e 

cuidado, já que está incutido na ação docente a transmissão de conteúdos e 

muito pouco a mediação do processo formativo. 

Tem-se, portanto, que a utilização de aplicativos e softwares que 

auxiliam a prática pedagógica de professores da Educação Básica, possibilita 

modificar ações educativas, proporcionando uma metodologia diferente, que 

cativa e possibilita ao aluno tornar-se o foco principal do momento de 

aprendizagem. 
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Para tal, foram selecionados aplicativos que trabalham com nuvens de 

palavras, explorando as palavras-chave de determinado conteúdo, 

possibilitando organizar de forma diferenciada as informações, destacando as 

palavras com maior relevância. Assim, os alunos podem, após essa 

organização da nuvem, produzir textos, ou o inverso, a partir de um texto retirar 

os pontos principais e formar uma nuvem, seja para auxiliar no estudo ou no 

desenvolvimento de outra atividade. 

Ao elaborar o curso de extensão, foi possível analisar que muitas 

professoras têm receio de utilizar essas ferramentas com seus alunos, seja por 

falta de acesso para toda a sala, ou pela dificuldade em organizar uma 

atividade que contemple o objetivo da aula sem sair do controle do professor. 

As crianças da Educação Básica possuem curiosidade e isso as motiva a serem 

proativas, ainda mais quando algo novo é introduzido em sala de aula. 

Um ponto negativo a ser ressaltado é que a utilização das tecnologias 

não gerou a mudança de método por parte do corpo docente, em que apenas o 

recurso foi alterado, o que não era esperado pela pesquisadora, uma vez que 

durante o curso a motivação estava em possibilitar o processo de utilização de 

aplicativos dentro de sala de aula como algo prazeroso e produtivo. Porém, 

pode-se compreender também que a utilização dessas ferramentas, por ser 

algo ainda novo com os alunos, gerou certo receio em não contemplar a 

atividade do curso por meio das docentes. 

As dificuldades apresentadas pelas professoras remetem a uma 

discussão que implica ir muito além de oferecer um curso de formação 

continuada para o uso das tecnologias, vai ao encontro com a falta de políticas 

de Estado que possam garantir a manutenção da educação. 

Todavia, a participação das docentes no curso foi realizada de forma 

satisfatória, uma vez que foram explorados recursos e formas para 

desenvolverem-se atividades futuras com alunos, assim, espera-se que com o 

aumento de confiança e a maior utilização de atividades online e com apoio de 

tecnologias, essa prática pedagógica torne-se mais frequente. 

Todos os objetivos específicos foram contemplados durante a realização 

da pesquisa, visto que as tecnologias digitais presentes na Educação Básica, 

trata-se aqui do ensino público, estão ligadas a computadores, tabletes e 
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notebooks, e na instituição em questão são de origem da entidade mantenedora 

e que para utilizar a internet, parte da iniciativa da instituição. 

O uso dos aplicativos ocorreram de forma sútil e, mesmo não havendo 

uma mudança de metodologia, as professoras aceitaram e incluíram em sua 

prática. Acredita-se que esta pesquisa, entre suas limitações e possibilidades, 

possa estimular o desenvolvimento de outras formações continuadas, seja por 

meio de cursos de extensão em parcerias com universidades, ou a partir da 

busca particular de outros pesquisadores. As tecnologias digitais, como apoio 

da prática pedagógica, podem colaborar para um avanço no espaço escolar 

frente às transformações da sociedade, uma vez que a sua utilização 

potencializa a formação de um sujeito crítico, autônomo, reflexivo e interativo. 

As tecnologias Digitais da Informação e Comunicação devem ser 

pensadas como um meio para desenvolvimento do ensino-aprendizagem e não 

como um fim, o final de um processo. Essa incorporação deve estar apoiada no 

desenvolvimento de ações voltadas para o desenvolvimento pleno da criança, 

enquanto sujeito de direito, e mais que isso, numa escola do campo, o 

desenvolvimento de tecnologia deve estar atrelado as especificidades da região 

e o que elas podem proporcionar para a promoção da atividade social local. 

O Brasil tem a muito a melhorar, enquanto formação inicial e continuada 

de professores, uma vez que é necessário colocar em prática o que a legislação 

apresenta, não basta apenas ter o amparo legal, se esta não surte efeitos 

práticas e mudanças necessárias, para que os objetivos e metas traçados, 

sejam efetivamente cumpridos e com efeitos. 

Isto posto, essa pesquisa não acabou, pois, a partir dela geraram-se 

outros questionamentos que irão permear pesquisas futuras sobre a formação 

de professoras com a utilização de tecnologias educacionais, em cursos a 

distância ou presenciais, mas que ressaltem essencialmente uma 

aprendizagem colaborativa, ativa e crítica. 
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APÊNDICE 10 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Aprendizagem 
docente na Era Digital: Usos e Apropriações de aplicativos e softwares para a 
produção textual na Educação Básica”, sob a responsabilidade de Andrieli Dal 
Pizzol, mestranda pela Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, 
que irá investigar  as potencialidades dos usos de tecnologias digitais, 
aplicativos e softwares educacionais para a produção textual para apoio na 
prática docente da Educação Básica, com intermédio de um curso de formação 
continuada em Ambiente Virtual de Aprendizagem. Busca-se dessa maneira 
refletir sobre como o uso da tecnologia vem como potencializadora de práticas 
pedagógicas, visto que as metodologias ativas são estratégias para fomentar as 
ações de ensino-aprendizagem por meio do envolvimento dos alunos como 
atores do processo e não apenas como expectadores. 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 18286119.3.0000.0106 

Data da relatoria:06/09/2019 

       
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: 

Ao participar desta pesquisa você irá participar de três etapas de coleta 
de dados. 

Na primeira etapa, responderá um questionário semiestruturado, com 
questões relacionadas aos seus conhecimentos sobre: Metodologias ativas; 
Tecnologias na educação; Formação continuada; Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

Na segunda etapa, o (a) colaborador (a) irá participar de um curso de 
Formação continuada, a oferta desse curso constitui-se sobre os conceitos e 
usos das tecnologias digitais para a instituição escolar. O período de realização 
do curso terá a duração de 8 (oito) semanas, totalizando 100 (cem) horas, 
utilizando-se da exploração de aplicativos de nuvem de palavras, constituindo-
se com sugestões de aplicações de atividades a serem desenvolvidas com os 
alunos. Posteriormente a aplicação da atividade, o docente irá desenvolver uma 
atividade com sua turma, de acordo com a proposta do curso e posteriormente 
irá fazer um feedback no ambiente virtual de aprendizagem. O Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) escolhido para a realização da formação continuada 
trata-se do Moodle, uma plataforma livre, utilizada na Unicentro. Das oito 
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semanas de curso, duas serão presenciais na instituição de ensino e as demais 
via AVA. 

Na terceira etapa, responderá um novo questionário semiestruturado. O 
objetivo deste segundo questionário é refletir sobre as apropriações do uso das 
tecnologias, sobre o uso de aplicativos para a produção textual e formações 
continuadas por meio do uso de ambientes virtuais de aprendizagem.  

A participação é voluntária. O (a) colaborador (a) tem a liberdade de não 
querer participar e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 
participado de uma etapa, porém, acarretará na não conclusão do curso, não 
obtendo os 75% de presença e participação para receber a certificação. 

As etapas serão realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e na Escola Municipal do Campo Sagrada Família, durante a realização do 
curso de formação continuada a pesquisadora dará todo o suporte via AVA 
como também presencialmente na instituição de ensino, sanando dúvidas 
decorrentes do andamento do curso. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Os riscos considerados para a pesquisa são 
mínimos, sendo O(s) procedimento(s) utilizado(s) não conseguir acessar o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, utilização do aplicativo e software e 
dificuldade em aplicar as atividades propostas no curso em sua turma de 
alunos. Para minimizar estes possíveis riscos, a pesquisadora estará a 
disposição para esclarecimentos, auxílio por telefone, via ambiente virtual, 
como também se for solicitado pelo participante a presença física na instituição 
de ensino para sanar qualquer dificuldade. Se você precisar de algum 
tratamento, orientação, encaminhamento etc, por se sentir prejudicado por 
causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador 
se responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de 
proporcionar, a cada participante, refletir sobre o uso e apropriações das 
tecnologias digitais na prática pedagógica, como potencializadores do processo 
de ensino-aprendizagem. O colaborador (a) receberá ainda ao final do curso de 
formação continuada uma certificação totalizando 100 (cem) horas, pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer 
ou que sejam conseguidas por postagens, fotos, questionário ou nas atividades 
aplicadas durante o curso serão utilizadas somente para esta pesquisa. 
Seus(Suas) os dados pessoais serão mantidos em sigilo. Informações ou 
contribuições coletadas nos questionários e nas interações via Ambiente Virtual 
de Aprendizagem serão sempre tratadas anonimamente ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         
seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos questionários e atividades 
quando os resultados forem apresentados na dissertação ou em artigos 
decorrentes dela. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou 
dos métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o 
pesquisador responsável. 
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Nome do pesquisador responsável:  Andrieli Dal Pizzol 
Endereço: Eustáquio Pereira, 396, Jardim Bela Suiça, Cambé- PR 
Telefone para contato: (42) 9 88649560 ou (42) 988294747 
Horário de atendimento: 08h00 às 11h30; 13h00 às 18h00; 19h30 às 22h30 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 
pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.  

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 
participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-
esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.
  

============================================================
CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)______________________________________________, portador(a) da 
cédula de identidade _____________________, declara que, após leitura 
minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas 
que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 
procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

  ______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

  _______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 11 

QUESTIONÁRIO INICIAL  

Aprendizagem docente na Era Digital: Usos e Apropriações de aplicativos e 
softwares para produção textual 

 Orientadora: Profa. Dra. Jamile Santinello 

Orientanda: Andrieli Dal Pizzol cel: (42) 988649560 e-mail: 
andrielidp@gmail.com 

DADOS PESSOAIS 
Nome:_________________________________________________________ 

Idade: ______________ 

Categoria: (   )  Estágio/Temporário     (  ) Concurso          

Renda mensal:______________________________ 

Tempo de serviço: _______________________________________________  

1. Formação Inicial 
(  ) Formação de docentes/ Magistério  

2. Ensino Superior: 

 (  ) Completo                    (  ) incompleto       (  ) em andamento 

Curso: (  ) Pedagogia      (  ) Letras    (  ) Educação Física          

(  ) Outros:_______________________________________________________ 

3.  Pós- Graduação: 

(   ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 

Situação do Curso: 

 (  )Completo          (  ) Incompleto       (  ) Em andamento 

Modalidade: 

(  ) Presencial        (  ) EaD       (  ) Híbrida ( Presencial e EaD) 

Cursos:_________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Dados sobre a Prática escolar 
4. Você utiliza tecnologias digitais em seu dia a dia escolar? 
(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 
Quais?__________________________________________________________ 
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5. O uso da Tecnologia é realizado para qual atividade profissional? 
 (  ) Preparar planejamento        (  ) Pesquisa   (  ) Uso em sala de aula         
(  ) Outros ____________ 
6. Quais tecnologias são utilizadas na prática pedagógica? 
(  ) Notebook (  ) Computador     (  ) Projetor de Multimídia 
(  ) Aparelho de som        (  ) TV          (  ) Máquina fotográfica   (  ) celular  
  
(  ) Outros:____________________________________________________ 
7. Esses recursos tecnológicos são provenientes de qual fonte? 
(  ) Recurso próprio          (   ) Da instituição             (  ) Ambas respostas 
8. Em qual local são utilizados com maior frequência os recursos 
tecnológicos? 
(  ) Sala de aula    (  ) Sala de professores   (  ) Biblioteca         (  )Saguão 
  
(  )  Laboratório de Informática              ( ) Outro:_______________________ 
9.  Você já realizou alguma formação/capacitação/curso para a utilização 
de tecnologias em sala de aula? 
(  ) Sim        (  ) Não 
Caso afirmativo, qual a formação/capacitação/curso realizado e quando: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Poderia comentar um pouco sobre a estrutura da Formação/capacitação/Curso: 
Carga Horária:______________________________________________ 
(  ) Presencial        (  ) EaD       (  ) Híbrido  (  ) Teórico  (  ) Prático 
(  ) Outros:_________________________________________________ 
Se o curso foi na modalidade EaD ou Híbrida, qual Ambiente Virtual de 
Aprendizagem utilizou? 
_______________________________________________________________ 
Entidade promotora: 
(  ) Prefeitura Municipal  (  ) Universidade/Faculdade       
(  ) Busca Particular         (  ) Outro:______________________________ 
10. Você considera relevante um Curso a Distância de formação 
continuada para o uso de Tecnologias em sala de aula? 
(  ) Sim        (  ) Não         
Justifique:_______________________________________________________ 
11. Você utiliza ou já utilizou ferramentas online na sua ação pedagógica 
em sala de aula? 
(  ) Sim                    (  ) Não         
Quais?_________________________________________________________ 
12. O que você gostaria de aprender e/ou o que acha relevante aprender 
em um Curso de Formação Continuada a respeito do uso de Tecnologias 
digitais em sala de aula? Como por exemplo: ferramentas online para 
auxiliar como recurso na práxis pedagógica? Como seria essa proposta? 
Quais as suas necessidades como professor (a) da Educação Básica? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Esses dados serão extremamente importantes para a Pesquisa em questão, 
agradeço a sua colaboração gratuita. Seus dados e as demais informações 
serão utilizadas apenas para fins da Pesquisa, serão mantidos em sigilo. 
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APÊNDICE 12 

QUESTIONÁRIO FINAL 

Aprendizagem docente na Era Digital: Usos e Apropriações de aplicativos 
e softwares para produção textual 

Orientadora: Profa. Dra. Jamile Santinello 
Orientanda: Andrieli Dal Pizzol cel:(42) 988649560 e-mail: 
andrielidp@gmail.coM  
DADOS PESSOAIS 
Nome:__________________________________________________________ 
1. O curso de Formação Continuada realizado atendeu suas expectativas? 
(  ) Sim        (  ) Não 
2. Os conteúdos abordados foram relevantes para a sua formação? 
(  ) Sim        (  ) Não  
Justifique sua 
resposta:______________________________________________ 
3. Você acredita ser possível trabalhar com as metodologias ativas em 
sala de aula? 
(  ) Sim        (  ) Não 
Justifique para ambas respostas:_____________________________ 
4. De acordo com a sua opinião, é possível trabalhar com aplicativos e 
softwares educacionais online e off-line? 
(  ) Sim        (  ) Não         
Justifique para ambas respostas:____________________________________ 
5. Você pretende continuar com o uso de tecnologias digitais em sua 
prática pedagógica? 
(  ) Sim        (  ) Não         
Justifique para ambas respostas:_____________________________________ 
6. O uso de nuvem de palavras para a produção textual de forma 
individual e coletiva auxilia no processo de formação do aluno? 
(  ) Sim        (  ) Não 
Justifique para ambas respostas: 
_______________________________________________________________ 
7. Qual a sua opinião a respeito do curso de Formação Continuada via 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)? 
 (  ) Excelente        (  ) Ótimo     (  ) Bom       (  ) Regular (  ) Péssimo   
8. Você recomendaria algum colega a realizar um curso de formação 
continuada via AVA? 
(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Talvez 
Justifique se for necessário: 
________________________________________________________________ 
9. Sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): 
a) Sua interação com o AVA foi: 
(  ) Fácil      (  ) Moderada         (  ) Difícil 
Justifique sua resposta: 
________________________________________________________________ 
b) A tutora/Coordenadora local sanou suas dúvidas? (  ) Sim     (  ) Não       
 (  ) Em partes 
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Justifique sua resposta: 
_______________________________________________________________ 
10. Caso queira deixar algum comentário que não foi contemplado no 
questionário, sinta-se a vontade para descrever abaixo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Esses dados serão extremamente importantes para a Pesquisa em questão, 
agradeço a sua colaboração gratuita. Seus dados e as demais informações 
serão utilizadas apenas para fins da Pesquisa, serão mantidos em sigilo. 
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APÊNCIDE 13 

PROJETO DE EXTENSÃO 

PROJETO OU PROGRAMA DE EXTENSÃO  

PROJETO OU PROGRAMA DE EXTENSÃO  

 

I. DADOS CADASTRAIS 
 

1.1. Título do Projeto/Palavras-chave  

Aprendizagem docente na Era Digital: Usos e apropriações de aplicativos e softwares para 
produção textual na Educação Básica.  

Palavras-chave: Formação continuada; Produção textual; Tecnologia; Ensino-aprendizagem. 

 

1.2.  Natureza da Unidade Organizacional Proponente  

X Pedagógica  Administrativa 

 

 1.3. Coordenação Geral (apenas uma) 

Nome do(a) Coordenador(a): 
Jamile Santinello 

 CPF: 024 7817 3921  

Setor de Conhecimento/Campi: 
Santa Cruz 

 Sigla  

Departamento ou Setor Adm. 
PROEC/ PDE 

 Sigla  

Categoria funcional: (x) Efetivo          (   ) Colaborador.                          RT: 40 

 
 

1.4. Proposta Extensionista   

 Programa de Extensão x Projeto de Extensão 

 

1.4.1. É um projeto vinculado ao PDE?   

 Sim x Não 

   
1.5. Modalidade do Projeto de Extensão  

 Ação de Extensão  Evento de Extensão 

X Curso de Extensão  Prestação de Serviço Extensionista 

 

1.5.1. Em se tratando de Projeto de Extensão, informar se há vinculação à Programa de 
Extensão 

 

 Vinculado x Não Vinculado 

Título do Programa de vinculação  

Número e data da(s) Resolução(ões) de Aprovação do Programa de Extensão: 

 

1.5.2. Em se tratando de Programa de Extensão, informar os Projetos vinculados (informar 
todos os Projetos vinculados vigentes) 

 

Título do Projeto vinculado   
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Número e data da(s) Resolução(ões) de aprovação:  

 

1.6.  Previsão de Financiamento  

 Com financiamento x Sem financiamento 

Órgão de financiamento:  

Valor do financiamento:  

 

 17. Classificação do Projeto ou Programa 

1.7.1. Áreas de Conhecimento CNPq (consultar na home page da PROEC) 

Grande Área:  Educação 

Área Educação 

Subárea Educação/Comunicação 

Especialidade Educação/Comunicação/ Tecnologia 

1.7.2. Plano Nacional de Extensão Universitária (consultar na home page da PROEC) 

Área de extensão  

Linha de extensão  

 

 1.8. Período de Realização 

Início 05/08/2019 Término  04/10/2019 

 

 1.9. Carga Horária do Projeto ou Programa 

Semanal  Previsão de carga horária total 100h 

 

 1.10. Dimensão do Projeto ou Programa 

Público alvo Professores da Educação Básica Escola da Rede Municipal de 
Pitanga PR 

Abrangência Municipal- Pitanga/PR 

Local de realização Pitanga - PR – UNICENTRO Campus Santa Cruz e Moodle 

 

1.11. Há alguma entidade parceira   

 Sim x Não 

Nome(s) da(s) Entidade(s)  

Atribuição(ões) da(s) Entidade(s)  

  

1.11.1 Em caso de existência de parceria, o programa/projeto necessita de Termo de 
Convênio ou Similar? 

 

 Sim  Não 

 
 

 1.12. Equipe Executora (acrescentar quantos quadros forem necessários) 
◦ Integrantes da UNICENTRO 

Nome: Jamile Santinello 

Departamento/Setor/Campi: Deped/G – PPGE 
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Categoria funcional: ( x  ) Efetivo          (   ) Colaborador.                      RT: 40 

Titulação: Doutora 

Função na equipe: Coordenadora Geral 

Vinculação de TIDE a este Projeto (   ) Sim                              ( x  ) Não 

Destinação de carga horária no PIAD (   ) Sim. _____ horas        ( x  ) Não.  

 

 
Nome: Andrieli Dal Pizzol 

Departamento/Setor/Campi:  Deped/G / PPGE 

Titulação: Mestrado em Educação (Turma 2018-2020) 

Função na equipe: Coordenador Local 

 

II. DADOS TÉCNICOS 
 

2.1. Justificativa 

 
No momento atual, especialmente por meio da eclosão das tecnologias e dispositivos 
móveis, a escola precisa adaptar-se a elas e os professores têm a necessidade de 
buscar formações continuadas. Castells (1999, p. 69) ressalta que: “O surgimento da 
sociedade em rede é resultado da interação dessas duas forças relativamente 
autônomas: o desenvolvimento de novas tecnologias e a tentativa da sociedade de 
reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder”. 
Quando se refere às escolas do Campo, que muitas vezes são consideradas atrasadas 
e sem contato com o conhecimento produzido pela humanidade, ao contrário disso, as 
escolas do campo vêm acompanhando o desenvolvimento tecnológico recebem 
artefatos, porém, não recebem formações direcionadas para o seu uso.  
 Primo (2016, p.17) salienta que “O que se percebeu com a emergência das tecnologias 
de comunicação e informação é que a liberdade de expressão dos cidadãos pode ser 
potencializada via mídias digitais”. Compreende-se que a inserção das tecnologias 
nesses espaços, além de possibilitar a melhoria da aprendizagem propõem também 
espaços de comunicação e interação. Belusso e Pontarollo (2017, sp) destacam que: 
“O acesso às tecnologias de modo concreto e real pode ser considerado como fomento 
necessário a educação do campo para auxiliar na reflexividade das condições de 
existência social”. 
 Dessa forma busca-se verificar como os docentes podem usar e apropriar-se de 
softwares e aplicativos para a produção textual na Educação Básica? As ferramentas 
educacionais online atuam como potencializadoras de práticas pedagógicas, visto que 
as metodologias ativas são estratégias para fomentar as ações de ensino-
aprendizagem por meio do envolvimento dos alunos como atores do processo e não 
apenas como expectadores. 
 

2.2. Fundamentação Teórica 

  
O mundo está em constante transformação e dessa maneira o homem busca a todo 
instante aprimorar, inventar e reinventar instrumentos que auxiliem sua adaptação e 
sobrevivência, assim conseguirá garantir sua existência. 
De acordo com Fujita e Mello (2014) a ação de reinventar e inventar nossos objetivos 
tem provocado novas formas de tecnologias que paulatinamente alteram as relações 
de interação de nossas vidas. 
Nos últimos tempos as tecnologias vêm sendo analisadas e estudadas de diversas 
formas, como a presença delas nas escolas se torna inevitável e indispensável. Hoje 
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se tornaram um componente 



 

149 
 

curricular, que potencializa a aprendizagem, auxilia o professor e altera o modelo de 
aula tradicional ao qual fomos educados. 

Lévy (2009) ressalta que é impensável separar o humano de seu meio material, 
“assim como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e 
ao mundo”. Seria então, ilusório pensar uma escola sem tecnologias, sem acesso à 
rede, sem possibilidade de potencializar a aprendizagem dos sujeitos inseridos nela. 

Peixoto e Araújo (2012) retratam a visão sobre o uso das tecnologias na 
educação, uma visão instrumental, que analisa a incorporação das TIC como recursos 
didático-pedagógicos feitos pelos sujeitos. E a visão do determinismo tecnológico, 
onde a tecnologia por si mesma determina a organização social e cultural. Observa-se 
que  

 
Segundo a visão instrumental, então, os efeitos do uso da tecnologia 
na educação dependem da maneira como esta é apropriada pelos 
sujeitos: segundo um modelo instrucional e transmissivo ou segundo 
um modelo de aprendizagem autônoma e colaborativa. Mas a visão 
determinista também pode ser “otimista”, ao se considerar que a 
tecnologia nos conduzirá a uma vida melhor, ou pode ser “pessimista”, 
se considerarmos que a tecnologia nos conduzirá ao isolamento e ao 
domínio das máquinas (PEIXOTO; ARAÚJO, 2012, p. 264). 

 
Desta forma deve-se pensar que as tecnologias são produtos de uma cultura e 

sociedade e que o seu uso são potencializadores de um ato educacional, crítico, 
inclusivo, plural e contextualizado, e este processo indica um enriquecimento da prática 
pedagógica por meio de uma abordagem metodológica com o uso incorporado das 
tecnologias, direcionando-se assim para uma personalização do ensino. 

2.3. Objetivos 

 

GERAL  

• Verificar como o docente usa e se apropria de softwares e aplicativos para a 
produção textual na Educação Básica. 

 

ESPECÍFICOS 

• Pesquisar sobre tecnologias digitais na Educação Básica. 

• Organizar um curso Blendend Learning.  

• Construir o curso de formação continuada que contemple o uso de ferramentas 
e aplicativos online e off-line na prática docente na educação híbrida. 

•  Realizar o curso de Formação continuada com aos docentes em exercício da 
Educação Básica que atuam em uma Escola do Campo do Município de 
Pitanga/PR. 

• Desenvolver o curso formação continuada presencial e a distância explorando o 
uso de ferramentas tecnológicas, aplicativos e softwares educacionais. 

2.4. Metodologia 

 
 Etapas dos procedimentos metodológicos. 
Etapa: 1: Corpus da Pesquisa 
Para a realização do projeto optou-se por utilizar -se pesquisa bibliográfica, de campo, 
de cunho qualitativo por meio dos estudos de Flick (2009) e análise de conteúdo de 
Bardin (2016). 
Etapa 2: Planejamento do Projeto de extensão: 
A proposta do projeto de pesquisa visa desenvolver em uma Escola do Campo de 
Ensino Fundamental um curso de formação continuada docente sobre os conceitos e 



 

150 
 

usos das tecnologias digitais para a instituição escolar. O período de realização terá a 
duração de 8 (oito) semanas, totalizando 100 (cem) horas, utilizando-se da abordagem 
com uso de ferramentas educacionais, constituindo-se com sugestões de aplicações 
de atividades a serem desenvolvidas com aos alunos. Após a aplicação da atividade, o 
cursista deverá postar o resultado da aplicação de sua atividade juntamente com a 
proposta elaborada no ambiente virtual de aprendizagem. O Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) escolhido para a realização da formação continuada trata-se do 
Moodle, uma plataforma livre, utilizada na Unicentro.  
Etapa 3: Planejamento e organização do curso serão constituídos da seguinte forma: 
Envio do formulário inicial com questões relacionadas à temática do curso 

➢ Primeira semana de estudos: Aula presencial com a exploração de um texto e 
vídeo sobre o uso de softwares e aplicativos para ocorrer a mobilidade digital 
no contexto escolar. 

➢ Segunda semana: Exploração de metodologias ativas a serem aplicadas com 
os alunos, iniciando com a produção textual na cultura digital, leitura de material 
de apoio e questão para ser respondida no AVA. 

➢ Terceira semana: Apresentação de aplicativos de nuvem de palavras, conceitos 
e sua aplicabilidade na Educação Básica. 

➢ Quarta e quinta semanas: Exploração e uso de aplicativos online e off-line que 
utilizam nuvens de palavras.  

➢ Sexta semana: Criação de uma proposta para aplicação de nuvem de palavras 
com os alunos e orientações para o desenvolvimento da atividade para as 
próximas semanas.  

➢ Sétima semana: Os docentes terão duas semanas para aplicar a proposta 
realizada na semana anterior, registrando-a por meio de fotografia, para 
posteriormente postar no AVA. Os cursistas deverão ainda deixar um feedback 
de como se sentiram ao desenvolvimento da atividade. 

➢ Oitava semana: Destinada ao preenchimento do formulário final de avaliação do 
curso e questões relacionadas a temática explorada durante o curso de 
formação continuada. 

 
Etapa 4: Avaliação do curso de formação continuada: 
O público participante do curso realizará avaliação e acompanhamento, sendo que o 
curso será composto por unidades temáticas, ao qual em algumas delas serão 
propostas a aplicação de atividades práticas com os alunos, após a aplicação, os 
professores irão retornar ao Ambiente Virtual de Aprendizagem para realizar o relato 
(feedback) da aplicação realizada. Como parte integrante do curso, será proposta aos 
participantes a elaboração de uma proposta para o uso de aplicativos de nuvens de 
palavras, após a aplicação os docentes irão postar os registros fotográficos, proposta 
criada e feedback da atividade no AVA. 
As participantes irão receber certificação pela Unicentro, uma vez que o curso será 
organizado em proposta de projeto de extensão, e contemplará com certificação pelos 
participantes. Assim, para o recebimento de certificação, é preciso realizar avaliação 
do andamento das atividades, a qual será efetuada com 75% de frequência, executada 
a conclusão das unidades do curso, bem como na aplicação das atividades e retorno 
das mesmas por meio de relatos (feedback) no ambiente virtual.  
 

2.5 Avaliação e Acompanhamento 

 
2.5.1. Pelo público participante 
 
O Curso será composto por unidades temáticas, ao qual em algumas delas serão 
propostas a aplicação de atividades práticas com os alunos, após a aplicação, os 
professores irão retornar ao ambiente virtual de aprendizagem para realizar o relato 
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(feedback) da aplicação realizada. Como parte integrante do curso, postagem da 
proposta de uso de aplicativos de nuvem de palavras e registro de sua aplicação com 
os alunos. 
 

2.5.2. Pela equipe executora 
 
Será realizada a partir da conclusão das unidades do curso, bem como na aplicação 
das atividades e retorno das mesmas por meio de relatos (feedback) no ambiente 
virtual. Será avaliada ainda as propostas de uso de aplicativos de nuvem de palavras. 

 
 

2.6. Cronograma das Atividades ou Programação (esta é somente para cursos e eventos) 

 
 

Semana Atividades Período (meses/ano) 

02/09 a 
08/09 

09/09 a 
15/09 

16/09 a 
22/09 

23/09 a 
29/09 

30/09 
06/10 

07/10 a 
13/10 

14/10 a 
27/10 

28/10 a 
02/11 

1 ª  Formulário inicial e 
explicação do 

desenvolvimento do 
curso (10h) 

        

2ª Aula a distância (10h)         

3ª Aula a distância (10h)         

4ª Aula a distância (10h)         

5ª Aula a distância (10h)         

6ª Aula a distância (10h)         

7ª Aula a distância (30h)         

8ª Formulário final e 
avaliação do curso (10h) 

        

 Total: 100 horas (10 h) (10 h) (10 h) (10 h) (10 h) (10 h) (30 h) (10h) 

 
Obs: O formulário inicial será disponibilizado aos docentes cursistas uma semana 
antes do início do curso, para que caso seja necessário realizar alguma modificação 
nos conteúdos do curso. 
 

1ª Semana 02/09 a 08/09 

 
 Os cursistas já devidamente inscritos no curso de extensão deverão em um primeiro 
momento responder ao formulário inicial disponível na plataforma Google Formulários, 
uma semana antes do início do curso, com questões referentes à formação 
profissional, prática pedagógica e a utilização de tecnologias educacionais em sala de 
aula.  
 
Entre os dias 02/09 a 08/09, com data previamente marcada, a coordenadora local irá 
destinar a data para explicação de como será desenvolvido o curso de formação 
continuada. Curso este de formação de professores para utilizar e trabalhar com as 
ferramentas online (softwares e aplicativos) “WordCloud”, ou seja, nuvem de palavras 
na Educação Básica. 
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Com apresentação de um vídeo e um texto sobre o uso de softwares e aplicativos para 
ter uma mobilidade digital no contexto escolar. 
 
Texto: 
LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na educação. Educar em 
revista, Curitiba, Brasil, n. 59, p. 277-290, jan./mar.2016. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/pdf/1550/155044835018.pdf. Acesso em 02 jun. 2019. 
 
Vídeo: 
INSTITUTO NATURA-FUNDAÇÃO TELEFÔNICA. Tecnologia na escola – Vídeo EaD 
Escola Digital. Produção 05 de setembro de 2015. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vHh-fntr5Nw 
https://www.youtube.com/watch?v=vHh-fntr5Nw Acesso em: 02 jun. 2019. 
 

2ª Semana 09/09 a 15/09: 
Na segunda semana serão exploradas com os cursistas metodologias ativas a serem 
aplicadas com os alunos.  
Será iniciada com a Produção Textual na Cultura Digital, para isso, os cursistas 
deverão realizar a leitura do seguinte texto, disponível no AVA: 
SCHÄFER, Patrícia Behling; LACERDA, Rosália; DA CRUZ FAGUNDES, Léa. Escrita 
colaborativa na cultura digital: ferramentas e possibilidades de construção do 
conhecimento em rede. RENOTE, v. 7, n. 1, 2009. Disponível em: 
https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/14012. Acesso em: 09 maio de 2019. 
 
No fórum de discussão responder ao seguinte questionamento: 
 
De acordo com a leitura do texto “Escrita colaborativa na cultura digital: ferramentas e 
possibilidades de construção do conhecimento em rede”, você, professor, considera o 
uso de computadores e ferramentas online para a produção textual colaborativa e 
individual dos alunos, como processo formativo do sujeito? 
 
 

3ª Semana 16/09 a 22/09: 
 A terceira semana destinada a apresentação de ferramentas disponíveis gratuitamente 
para o uso da produção textual individual e colaborativa.  
Ferramentas de WordClouds ou nuvem de palavras: 
 
Aplicativo Online – 

Offline 
Extensão Disponível em: 

Wordclouds Online  https://www.wordclouds.com/ 

Word Clouds 
for Kids 

Online e em 
inglês 

 https://www.abcya.com/games/word_clouds 

Tagxedo Online Precisa de 
extensão do 

Microsoft 
Silverlight 

http://www.tagxedo.com/ 

Wordle Online e Off-

line 

 http://www.wordle.net/ 

WordItOut Online Utiliza conta 
de e-mail 

https://worditout.com/word-cloud/create 

 
Para isso, serão apresentados conceitos de “WordCloud” ou seja, “Nuvem de palavras” 
que exploram a criatividade, percepção de mundo, interação entre os sujeitos, 
possibilidades de uso diferenciadas para uma produção textual atrativa e rica de 
conhecimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vHh-fntr5Nw
https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/14012
https://www.wordclouds.com/
https://www.abcya.com/games/word_clouds
http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/
https://worditout.com/word-cloud/create
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Após a explanação dos conceitos e conhecimentos de aplicativos gratuitos que geram 
nuvem de palavras, propor aos cursistas a criação de uma nuvem de palavras no 
papel, utilizando-se de recortes de palavras de jornais e revistas com um tema a sua 
escolha. Posteriormente deverão registrar por meio foto a nuvem de palavras e postas 
no fórum de discussão e/ou aba Atividade teste, relatando como foi à primeira 
experiência em desenvolver a nuvem de palavras. 
 
 

4ª Semana 23/09 a 29/09:  
A quarta semana será destinada a apresentação e uso de dois aplicativos online de 
nuvem de palavras, sendo, Wordclouds e Word Clouds for Kids. O primeiro 
aplicativo com um destino para alunos e adultos, possui alguns formatos diferentes 
para o uso. Já o segundo aplicativo voltado para crianças menores, encontra-se em 
língua inglesa, porém com a tradução de palavras o seu uso torna-se de fácil acesso. 
Ambos os aplicativos constaram com um pequeno manual para acesso no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
 
Os professores poderão explorar os dois aplicativos, realizando teste com cada 
aplicativo. 
 

5ª Semana 30/09 a 06/10: 
Na quinta semana do curso, será apresentado aos docentes o terceiro aplicativo de 
nuvem de palavras, sendo Wordle, além do manual de como utilizar o aplicativo, os 
professores podem realizar o Download do aplicativo e utilizá-lo off-line. 
 
Os docentes poderão testar o aplicativo online e off-line, realizando nuvens de 
palavras. 
 

6ª Semana 07/10 a 13/10:  
 Destinada a criação de uma proposta para o uso da nuvem de palavras e como aplicar 
aos alunos. Nesta semana os professores irão criar a proposta do uso da nuvem de 
palavras e como aplicar com os seus alunos, além de realizar a nuvem de palavras no 
papel, deverão escolher um entre os três aplicativos explorados na quarta e quinta 
semana do curso. 
Poderão tirar dúvidas com a coordenadora local via AVA. 
 

7ª Semana 14/10 a 27/10: 
Retorno da proposta de nuvem de palavras desenvolvida pelos cursistas e postagem 
das atividades realizadas pelos alunos, como foram desenvolvidas, importando 
imagens das atividades. Nesta unidade o professor terá dois campos para preencher, o 
primeiro destinado à postagem da proposta e o segundo campo, postagem da 
atividade desenvolvida juntamente com fotos, print screen do aplicativo utilizado. Terão 
ainda um espaço para relatarem como se sentiram ao desenvolver a atividade. 
 

8ª Semana 28/10 a 02/11: 
Nesta última semana, os cursistas irão responder o formulário final do curso, com 
questões voltadas ao uso dos aplicativos, como foi desenvolvido o curso entre outros 
questionamentos pertinente a temática. O formulário constará como atividade 
obrigatória, como requisito para obter o certificado final. 
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2.8. Resumo do Projeto 

 
As escolas do Campo recebem artefatos tecnológicos para aprimorar o aprendizado 
dos alunos, muitas vezes não modificam a sua prática pedagógica por falta de 
formações continuadas que visem à utilização das tecnologias no ambiente escolar.  O 
projeto de extensão visa promover um curso de formação continuada para professores 
em serviço, constituído por oito semanas para seu desenvolvimento, sendo que dessas 
duas semanas serão de formação presencial e demais seis semanas via Ambiente de 
Aprendizagem Virtual (Moodle). Os conteúdos a serem trabalhados consistem na 
exploração de metodologias ativas, por meio de ferramentas educacionais online e off-
line (aplicativos e softwares), como também a exploração e aplicação desses na 
prática pedagógica cotidiana. Espera-se dessa maneira, que o curso proporcione aos 
docentes uma nova visão sobre o trabalho para com as tecnologias em sala de aula e 
sua expansão para fora do ambiente escolar. 

 

2.9. Informações Complementares 

a) Emissão de Certificação:   ( x ) Sim         (     ) Não 

Número de Certificados previstos: 2 para coordenação, 15 para cursistas. 

b) Esta proposta extensionista concorrerá à concessão de bolsa remunerada do PIAE:   

(   ) Sim         ( x ) Não 

c) Outras informações que julgar importantes. 
  
 

 

 
 

Guarapuava, 08 de junho de 2019. 
 
 
 

 
Assinatura do(a) Coordenador(a) Geral do 
Programa de Extensão (quando vinculado) 

 
Assinatura do(a) Coordenador(a) Geral do 

Projeto de Extensão 
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APÊNDICE 14 
 

Exemplo de nuvem de palavras a partir de recorte de revistas e/ou jornais. 
 

1. Você precisará de: 
Tesoura, cola, revistas/jornais, folha sulfite e/ou cartolina (como preferir) 
 

 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 
 

2. A partir de um tema ou conteúdo já trabalhado em sala de aula ou que 
pretenda trabalhar com as crianças, façam uma lista com as palavras 
principais ou retirem de um texto elas. 
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3. Escolha um formato que deseja colar as palavras eu foram recortadas e 

em seguida faça a colagem. 
 

 

 

4. A partir dela você poderá retomar o conteúdo, iniciar um conteúdo, fazer 
questões de revisão para uma avaliação, produzir um texto, tirar as 
ideias principais de um texto. 

 
A partir das próximas semanas, vamos experimentar as nuvens de palavras por 
meio de aplicativos, que facilitam o desenvolvimento da atividade e agilizam o 
processo.  
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APÊNDICE 15 

 

 

Tutorial  

Acesse:  https://www.wordclouds.com/ 

 

 

 

Em seguida, selecione o idioma em espanhol ou traduzir a página como na imagem a 

seguir 

 

 

 

 

 

https://www.wordclouds.com/
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Você pode selecionar uma forma para criar sua nuvem de palavra 

 

 

 

Clique em  “Arquivo” e selecione a aba “Colar/ Escrever texto” 

 

Você pode ainda alterar a fonte, cor, tamanho, explorando a régua, como mostra a 

imagem a seguir: 
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São várias opções e você pode colocar um texto ou pequenas frases, até mesmo 

palavras que pertençam ao um conteúdo pré-determinado para a exploração desse 

aplicativo. 

 

 

Depois de finalizar sua nuvem de palavra, clique novamente em “Arquivo” e escolha a 

forma como quer salvar o seu trabalho 

 

 

Prontinho!  
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APÊNDICE 16 

Tutorial ABCYA 

Acesse:  https://www.abcya.com/games/word_clouds 

 

                       Clique nessa imagem 

Em seguida, clique na seta “Start” 

 

 

Digite ou cole o seu texto 

https://www.abcya.com/games/word_clouds
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Em seguida, clique na palavra “Create” 

 

 

Você pode ainda formatar sua nuvem utilizando a régua de formatação 

 

Uma dica, antes de produzi-la, é remover artigos, pronomes e preposições para 
ter salientadas as palavras de maior relevância.  
 
Por fim, clique em “Menu” em seguida em “Save” 
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Será realizado o download do arquivo e você poderá salva-lo onde desejar. 
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APÊNDICE 17 

Tutorial Word It Out 
Acesse a página: https://worditout.com/word-cloud/create 
 

 

 
Digite ou cole o seu texto na caixa textual, em seguida clique em “Gerar” 
 
Após gerar a sua nuvem de palavras, você pode fazer alterações no menu do 
lado esquerdo. 

 

 
Ao realizar alterações clique em “regenerado” – Botão azul 
Para salvar, clique em “Salve” – Botão azul. 
Ele irá gerar a seguinte tabela: 

https://worditout.com/word-cloud/create
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Clique em salve.  
Em que aparecerá a seguinte frase: 

 

 
Ao clicar no link, irá direcionar você para a seguinte página 



 

166 
 

 

 
Ao clicar em “Baixar” 
Salvará em seu computador  

 

Prontinho! 
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APÊNDICE 18 

Proposta para uso de Aplicativo – Curso de Formação Continuada 
“Aprendizagem docente na Era Digital: produção textual na Educação Básica. 

 

Professora:  
 

Aplicativo escolhido: (     ) Wordclouds  (   ) Word Clouds for Kids
 (    ) Wordle 
 

Tema/Conteúdo: 
 

 

 

Turma: 
 

Objetivo geral: 

•  
 

Objetivos específicos: 
 

• 1 

• 2 
 

Desenvolvimento/metodologia 
 
 
 

Avaliação: 
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APÊNDICE 19 

Regulamentação e Políticas da EaD no Brasil 

DOCUMENTO/ 

PUBLICAÇÃO 

DESTINAÇÃO DISPONÍVEL EM: SITUAÇÃO 

LDB 9.394/96; 

20/12/1996 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Maior lei que rege a educação 

no Brasil e define, entre outras coisas: 

responsabilidades da União, Estados e 

Municípios; perfil e atribuições dos 

profissionais da educação; níveis e 

modalidades de ensino e diretrizes gerais 

para cada um deles. 

http://www.planalto.g

ovbr/ccivil_03/LEIS/L

939 4.htm#art80 

Vigente 

Decreto n.º 

2.494; 

10/02/1998 

Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 

9.394/96).  

http://portal.mec.gov.

br/seed/arquivos/pdf/t

vescola/leis/D2494.p

df 

Revogado 

Portaria 301 

de 07/04/98 

Normatiza os procedimentos de 

credenciamento de instituições para a 

oferta de cursos de graduação e educação 

profissional tecnológica a distância.  

http://portal.mec.gov.

br/seed/arquivos/pdf/t

vescola/leis/port301.

pdf 

Revogado 

Decreto n.º 

2.561; 

27/04/1998  

Altera a redação dos arts. 11 e 12 do 

Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 

1998, que regulamenta o disposto no art. 

80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. – revogado pelo Decreto Nº. 

5.622/2005. 

portal.mec.gov.br/see

d/arquivos/pdf/tvesco

la/l eis/D2561.pdf 

Revogado 

Resolução n.º 

1, do CNE; 

03/04/2001  

Estabelece normas para pós-graduação 

lato e stricto sensu na EaD. 

www.uepg.br/propes

p/download/CES010

1.pdf 

Vigente 

Portaria 2253 

de 18/10/2001  

Normatiza os procedimentos para a oferta 

de disciplinas na modalidade a distância. 

http://www2.camara.l

eg.br/legin/marg/port

ar/2001/portaria2253-

18-outubro-2001 

412758publicacaoori

ginal-1-me.html 

Revogada 

Portaria 335 

de 06/02/2002  

Cria a Comissão Assessoria para a 

Educação Superior a Distância. 

http://portal.mec.gov.

br/sesu/arquivos/pdf/

P335.pdf 

Vigente 

Portaria 4059 

de 10/12/2004.  

Substitui a portaria 2253/01 que 

normatizava os procedimentos de 

autorização para a oferta de disciplinas na 

modalidade não-presencial em cursos de 

graduação reconhecidos 

http://portal.mec.gov.

br/sesu/arquivos/pdf/

nova/acs_portaria405

9.pdf 

Vigente 

Portaria 4361 

de 29/12/2004  

Revogou a Portaria 301, de 07 de Abril de 

1998. 

http://www2.mec.gov.

br/sapiens/portarias/p

ort4361.pdf 

Vigente 

Portaria 4363 

de 29/12/2004  

Dispõe sobre a autorização e 

reconhecimento de cursos sequenciais da 

Educação Superior. 

http://portal.mec.gov.

br/index.php?option=

com_docman&view=

download&alias=674-

sesu-port-4363-2004-

pdf&Itemid=30192 

Vigente 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/port301.pdf
http://www.uepg.br/propesp/download/CES0101.pdf
http://www.uepg.br/propesp/download/CES0101.pdf
http://www.uepg.br/propesp/download/CES0101.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2001/portaria2253-18-outubro-2001
http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2001/portaria2253-18-outubro-2001
http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2001/portaria2253-18-outubro-2001
http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2001/portaria2253-18-outubro-2001
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/P335.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/P335.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/P335.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/port4361.pdf
http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/port4361.pdf
http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/port4361.pdf
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Decreto nº 

5.622; 

19/12/2005  

Regulamenta o art. 80 da LDB 9.394/96 – 

sofreu algumas alterações no Decreto 

6.303/2007. 

http://portal.mec.gov.

br/seed/arquivos/pdf/

dec _5622.pdf 

Revogado 

Portaria 873 

de 07/04/2006  

Autoriza em caráter experimental a oferta 

de cursos a distância nas IFES. 

http://portal.mec.gov.

br/sesu/arquivos/pdf/

portarias/portaria873.

pdf 

Vigente 

Decreto nº 

5.773; 

09/05/2006  

Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de Educação Superior e 

cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino 

(sofreu algumas alterações no Decreto 

6.303/2007). 

http://www.planalto.g

ov.br/ccivil_03/_Ato2

0042006/2006/Decret

o/ D5773.htm 

Alguns 

artigos 

alterados 

Portaria nº 1; 

10/01/2007  

Disposições quanto ao ciclo avaliativo do 

Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES para o 

triênio 2007/ 2009, tendo em vista o 

disposto da Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004 e no art. 4º, V do Decreto 5.773 

de 09 de maio de 2006. 

http://portal.mec.gov.

br/seed/arquivos/pdf/l

egislacao/portaria1.p

df 

Vigente 

Portaria nº 2; 

10/01/2007  

Dispõe sobre os procedimentos de 

regulação e avaliação da Educação 

Superior na modalidade a distância. 

http://portal.mec.gov.

br 

/seed/arquivos/pdf/le

gi 

slacao/portaria2.pdf 

Revogada 

Dec. Lei 

11.502 de 

11/07/2007  

Modifica a competência e estrutura da 

Capes, alterando as Leis 8405 de 

09/01/92 e 11.273 de 06/02/06 que tratam 

da concessão de bolsas de estudo e 

pesquisa aos participantes de programas 

de formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica. 

http://www.planalto.g

ov.br/ccivil_03/_ato2

0072010/2007/lei/l11

502.htm 

Vigente 

Portaria nº 

1047 de 

07/11/2007  

Aprova as diretrizes para a elaboração, 

pelo INEP, dos instrumentos de avaliação 

para o credenciamento de instituições de 

Educação Superior e seus pólos de apoio 

presencial para a modalidade de 

Educação a Distância, nos termos do Art. 

6º, inc. IV do Dec. Lei 5773/06. 

https://www.ufmg.br/

dai/textos/educacao_

distancia. pdf 

Vigente 

Portaria nº 

1050 de 

07/11/2007  

Aprova os instrumentos de avaliação do 

INEP para o credenciamento de IES e de 

polos de apoio presencial para a oferta da 

modalidade de Educação a Distância. 

https://www.ufmg.br/

dai/textos/PORTARI

A%20No%201050%2

0EAD.pdf 

Vigente 

Portaria nº 

1051 de 

07/11/2007  

Aprova o Instrumento de Avaliação do 

INEP para a autorização de curso superior 

na modalidade de Educação a Distância. 

https://www.ufmg.br/

dai/textos/PORTARI

A%20No%201051%2

0EAD.pdf 

Revogada 

Decreto N.º 

6.303; 

12/12/2007  

Altera dispositivos dos Decretos nos 

5.622, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e 5.773, que 

dispõe sobre o exercício das funções de 

http://www.planalto.g

ov.br/ccivil_03/_Ato2

0072010/2007/Decret

o/ D6303.htm 

Vigente 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/portaria873.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/portaria873.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/portaria873.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/portaria873.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201050%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201050%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201050%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201050%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201051%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201051%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201051%20EAD.pdf
https://www.ufmg.br/dai/textos/PORTARIA%20No%201051%20EAD.pdf
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regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de Educação Superior e 

cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino. 

Portaria nº 40; 

13/12/2007  

Institui o e-MEC, sistema eletrônico de 

fluxo de trabalho e gerenciamento de 

informações relativas aos processos de 

regulação da Educação Superior no 

sistema federal de educação. 

http://portal.mec.gov.

br/seed/arquivos/pdf/

ead/ port_40.pdf 

Vigente 

Referenciais 

de Qualidade 

para Ed. 

Superior a 

Distância / 

2007  

Referencial norteador para subsidiar atos 

legais do poder público quanto aos 

processos de regulação, supervisão e 

avaliação da EaD (sem força de lei). 

http://portal.mec.gov.

br/seed/arquivos/pdf/l

egislacao/refead1.pdf 

Vigente 

Portaria nº 10; 

02/07/2009  

Fixa critérios para dispensa de avaliação 

in loco, trata da autorização de cursos, 

credenciamento de pólos presenciais, e dá 

outras providências. 

http://portal.mec.gov.

br/dmdocuments/port

aria 10_seed.pdf 

Vigente 

Resolução nº 

3, de 

15/06/2010  

Institui Diretrizes Operacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida por meio da Educação a 

Distância. 

http://confinteabrasil

mais6.mec.gov.br/im

ages/documentos/res

olucao032010cne.pdf 

Vigente 

Portaria MEC 

nº 1.741 de 

12/12/2011  

Aprova, em extrato, os indicadores do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação nos graus de tecnólogo, de 

licenciatura e de bacharelado para as 

modalidades: presencial e a distância, do 

Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES. 

http://www.normasbr

asil.com.br/norma/po

rtaria-1741 

2011_234792.html 

Vigente 

Lei nº 12.603, 

de 03/04/2012  

Altera o inciso I do § 4o do art. 80 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

para beneficiar a Educação a Distância 

com a redução de custos em meios de 

comunicação que sejam explorados 

mediante autorização, concessão ou 

permissão do Poder Público. 

http://www.planalto.g

ov.br/ccivil_03/_Ato2

0112014/2012/Lei/L1

2603.htm 

Vigente 

Resolução nº 

1, de 

11/03/2016 

Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais 

para a Oferta de Programas e Cursos de 

Educação Superior na Modalidade a 

Distância. 

http://portal.mec.gov.

br/index.php?option=

com_docman&view=

download&alias=355

41-res-cne-ces001-

14032016pdf&catego

ry_slug=marco-2016- 

pdf&Itemid=30192  

Vigente 

Decreto n.º 

9.057, de 

25/05/2017  

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação 

nacional, revogando o Decreto Nº. 5.622; 

19/12/2005 

http://www.planalto.g

ov.br/ccivil_03/_ato2

0152018/2017/decret

o/D9057.ht m 

Vigente 

Portaria 

Normativa 

Estabelece normas para o credenciamento 

de instituições e a oferta de cursos 

http://www.lex.com.br

/legis_27450329_PO

Vigente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12603.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12603.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12603.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12603.htm
http://www.lex.com.br/legis_27450329_PORTARIA_NORMATIVA_N_11_DE_20_D%20E_JUNHO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27450329_PORTARIA_NORMATIVA_N_11_DE_20_D%20E_JUNHO_DE_2017.aspx
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nº11 de 

20/06/2017  

superiores a distância, em conformidade 

com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 

2017. 

RTARIA_NORMATIV

A_N_11_DE_20_D 

E_JUNHO_DE_2017

.aspx 

Lei nº 13.620, 

de 15 de 

janeiro de 

2018  

Institui o dia 27 de novembro como Dia 

Nacional de Educação a Distância. 

http://www.planalto.g

ov.br/ccivil_03/_ato2

0152018/2018/Lei/L1

3620.htm 

Vigente 

Fonte: POSSOLLI, 2012, adaptado pela RESENDE, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lex.com.br/legis_27450329_PORTARIA_NORMATIVA_N_11_DE_20_D%20E_JUNHO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27450329_PORTARIA_NORMATIVA_N_11_DE_20_D%20E_JUNHO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27450329_PORTARIA_NORMATIVA_N_11_DE_20_D%20E_JUNHO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27450329_PORTARIA_NORMATIVA_N_11_DE_20_D%20E_JUNHO_DE_2017.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13620.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13620.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13620.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13620.htm
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APÊNDICE 20 

 
FONTE: Arquivo Diário de Campo, 2020 

 

 
FONTE: Arquivo Diário de Campo, 2020 
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FONTE: Arquivo Diário de Campo, 2020 

 

 

 
FONTE: Arquivo Diário de Campo, 2020 


