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RESUMO 

 

A pesquisa busca refletir sobre a relação educação, tecnologias digitais e formação 

de professores. Tem por objeto de estudo os potenciais pedagógicos das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na formação continuada 

de professores de Educação Infantil (EI), para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos curriculares relacionados à natureza e sociedade, presentes no campo de 

experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações".  O trabalho 

subdivide-se em dois momentos: investigação dos currículos da formação inicial do 

professor de EI do Espírito Santo (ES) em relação às TDICs. No primeiro momento  

realizou-se a análise da matriz curricular de 83 licenciaturas em Pedagogia no 

Estado levantadas pelo site do e-MEC, e buscou-se verificar se e como, a disciplina 

relacionada às tecnologias digitais está presente nessas graduações. No segundo 

momento, buscou-se verificar as contribuições e desafios que as TDICs oferecem no 

ensino dos conteúdos apontados, além do relacionamento do professor de EI com 

os instrumentos digitais, por meio de formação continuada de professores ofertada 

na modalidade a distância. Como produto educacional foi desenvolvido um e-book, 

formulado com material decorrente da formação.  Adota como metodologia a 

pesquisa qualitativa, do tipo intervenção pedagógica, utilizando-se de autores com 

raízes histórico-cultural. Os resultados demonstram que a maioria dos cursos possui 

alguma disciplina referente às TDICs, com a carga horária variando entre 30h e 

240h. Entretando, de forma geral, abordam o conteúdo relacionado a informática 

básica e não ao processo de ensino aprendizagem, direcionamento apurado em  

menos de 8% das disciplinas investigadas,  evidenciando a necessidade de 

reflexões sobre o tema e de formações continuadas que promovam a alfabetização 

tecnológica docente. Verificamos também que o grupo de professores participantes 

da formação alcançou-se uma aprendizagem significativa dos conteúdos propostos, 

com a incorporação das TDICs ao processo de ensino na EI. Em relação aos 

educadores, verificamos que a formação contribuiu para que ocorresse  a superação 

de grande parte do sentimento de despreparo inicial do grupo para lidar com as 

TDICs no ato educativo, transformando-se  em um sentimento de segurança em 

utilizá-las. 

 

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Formação de professores. Educação infantil. 



 
 

ABSTRACT 

 

The research seeks to reflect on the relationship education, digital technologies and 

teacher training. The purpose of this study is to study the pedagogical potentials of 

Digital Information and Communication Technologies (TDICs) in the continuing 

education of teachers of Early Childhood Education (CE), for the teaching and 

learning of curricular contents related to nature and society present in the field of 

experience “Spaces, times, quantities, relationships and transformations ". The work 

is subdivided into two moments, in addition to the bibliographical research and 

literature review: investigation of the curricula of the initial formation of the professor 

of CE of Espírito Santo (ES) in relation to the TDICs. This step was carried out by 

means of a survey and analysis of the curricular matrix of 83 degrees in Pedagogy in 

the State in which it is sought to verify if and how, the discipline related to digital 

technologies is present in these graduations. In the second moment, we seek to 

verify the contributions and challenges that the TDICs offer in the teaching of the 

mentioned contents, besides the relationship of the EI teacher with the digital 

instruments, through the continuous training of teachers offered in the distance 

modality. As an educational product was developed a content about the possibilities 

of use of TDICs in Early Childhood Education, an e-book, which was formulated with 

material resulting from the training. It adopts as methodology the qualitative research, 

of the type pedagogical intervention, using authors with historical-cultural roots. The 

results show that most of the courses have some discipline related to the TDICs, with 

the workload ranging between 30h and 240h. However, in general, they approach the 

content related to basic informatics and not to the process of teaching learning, 

directed in less than 8% of the disciplines investigated, evidencing the need for 

reflections on the subject and continuous training that promote the teaching of 

technological literacy . We also verified that a significant learning of the proposed 

contents was achieved, with the incorporation of TDIs into the teaching process in 

the IE. With regard to educators, we found that the training contributed to the 

overcoming of a large part of the initial feeling of unpreparedness of the group to deal 

with the TDICs in the educational act, becoming a feeling of security in using them, if 

not in 100% of the group but most of it. 

 

Keywords: Digital technologies. Teacher training. Child education. 
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Figura 1 – Mapa Conceitual Introdução 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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1 INTRODUÇÃO 

No cenário atual, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs1) 

são responsáveis, cada vez mais, por modificar a comunicação, o trabalho, as 

relações humanas, o lazer, o ensino e pode-se dizer sem medo de errar, a forma 

como se vive. A partir delas, nos reinventamos de diversas formas, contrapomos o 

existente, aprendemos o novo, superamos este, e continuamos a evoluir.  

Instrumentos como computadores em seus mais variados tipos e tamanhos, aliados 

ao acesso a internet, têm mudado a dinâmica social e trazendo a tona novas formas 

de pensamentos, modificando a comunicação e por consequência a aprendizagem, 

reestruturando assim, o que entendemos por conhecimento.  

Este cenário exige mudanças substanciais na formação de novos cidadãos e 

apresenta desafios inevitáveis para todo sistema educacional, incluindo escolas, 

currículos, professores e processos de ensino e aprendizagem (PÉREZ GÓMEZ, 

2015). Desta forma, é preciso considerar seriamente o papel dessas ferramentas e 

plataformas digitais pelas quais trafegam a informação, pois se constituem como um 

fator importante de mudança social.  

Pérez Gómez (2015, p.21) destaca a importância de se aprender a linguagem das 

TDICs: 

Aprender a ‘linguagem da tela’, das ‘tecnologias da interrupção’ chega a ser 
tão necessário como a alfabetização relacionada com a leitura e a escritura 
verbais. Conseqüentemente, preparar cidadãos não só para ler e escrever 
nas plataformas multimídia, mas para que se envolvam com esse mundo 
compreendendo a natureza intrincada, conectada, da vida contemporânea, 
torna-se um imperativo ético e também uma necessidade técnica. 

 

A escola atual apresenta o encontro de diversas gerações. Na Educação Infantil (EI) 

crianças que pertencem a ciberinfância,2 os “Nativos Digitais” (PRENSKY, 

2001)/“Homo Zappiens” (VEEN e VRAKKING, 2009) dentre outras denominações e 

                                                        
1 Computadores, internet, aparelho celular, áudio e vídeo. A tecnologia digital interfere em nosso 

modo de pensar e adquirir conhecimentos (KENSKI, 2003) e se apresenta como um fenômeno 
descontínuo, pois rompe com a narrativa contínua e seqüencial das imagens e textos escritos 
(IDEM, 1998). 

2 A Ciberinfância refere-se às crianças que lidam com as tecnologias, sendo essa apenas uma das 
diferentes infâncias que constituem a nossa sociedade.  
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classificações existentes na literatura acadêmica, representam uma geração que 

nasce imersa no panorama digital, e, com boa parte dessas crianças, possui 

oportunidades de acesso facilitada, assim, acabam por se constituir de forma 

destacada, para lidar com as tecnologias digitais.  

Em contrapartida, boa parte dos professores e administradores escolares se 

constitui de “Imigrantes Digitais”, pessoas que incorporaram a tecnologia em suas 

vidas, mas falam a linguagem digital com certo “sotaque” (PRENSKY, 2001). Esses 

conceitos serão desenvolvidos e complementados ao longo desse trabalho, mas a 

intenção aqui é demonstrar que essa contraposição nos leva a questionar os 

discursos envolvidos nesse processo, pelo qual as visões de educadores/educandos 

sobre a tecnologia digital são distintas e, por isso mesmo, muitas vezes, geram uma 

visão distorcida do processo de ensino.   

Não se pode afirmar que crianças pertencentes à ciberinfância irão aprender melhor 

por meio das TDICs e nem tão pouco que professores nativos digitais possuem 

resistência em adotar as mesmas. O que se pode certamente afirmar é que a 

tecnologia digital possui cada vez mais inserção na vida social e vem mudando 

diversos aspectos dela e, ao longo da pesquisa, iremos aprofundar este assunto. 

Assim, refletir sobre a temática no campo educacional é buscar bases sólidas para 

que o processo de ensino e aprendizagem seja ancorado com coerência, tendo 

claros os benefícios e desafios a serem enfrentados ao adotar esses instrumentos e 

as metodologias coerentes para utilizá-los, não permitindo que o processo seja 

esvaziado por um uso sem sentido e objetivo, simplesmente e, tão somente, para 

estar “incluído tecnologicamente”, ou seja, usar a tecnologia por usar e não pensar 

nos métodos e objetivos que a acompanham nesse processo. 

A relação entre a escola e tecnologia digital vai muito além de adquirir aparatos 

tecnológicos, pois passa pela reformulação das políticas públicas, infraestrutura 

adequada, organização do planejamento político pedagógico, e principalmente, a 

formação de professores. Pérez Gómez (2013, p. 1) ressalta que “o mais importante 

é a pedagogia. Novas tecnologias com velhas pedagogias não servem para nada.” 

Moran (2007) aponta que bons professores são peças-chave para mudança 

educacional e que não há evolução na educação com professores mal preparados, 
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ressaltando que muitos começam a lecionar sem uma formação adequada, 

principalmente do ponto de vista pedagógico. Apesar de conhecerem o conteúdo, 

têm dificuldade para facilitar a aprendizagem, motivar alunos com diferentes estilos 

de aprendizagens, ou realizar uma avaliação que não seja da forma tradicional.  

Já os autores Veen e Vrakking (2009) apontam para a necessidade de uma 

mudança de eixo no papel docente, em que professor passe a exercer o papel de 

orientador, um apoio especializado às crianças. O educador deve ser aquele que 

propõe estratégias, organiza o espaço e medeiam ações para direcionar o 

educando, contribuindo para o seu pensar criticamente em um ambiente propício a 

uma aprendizagem dialógica e interativa.   

Para tanto, no contexto global marcado pelas tecnologias digitais é necessário que o 

professor consiga lidar com esses instrumentos interpretando sua linguagem, 

criando novas formas de expressão, e, compreendendo porque e em quais 

momentos devem ser utilizadas. Esse processo faz parte da alfabetização 

tecnológica docente. E, para vivenciar essas novas formas de aprender é preciso 

olhar para as formações, inicial e continuada, do professor (LEITE, 2004) 

 Neste contexto, a formação de professores se constitui em um momento para 

oportunizar o acesso a novos conhecimentos e pensamentos, que podem ser 

geradores de mudanças. De acordo com Tardif (2018) o saber dos professores está 

articulado entre aspectos sociais e individuais. É um saber social e sua existência 

depende dos professores (mas não somente deles) enquanto atores individuais que 

se empenham numa prática. Ao longo do trabalho aprofundaremos em conceitos 

inerentes a formação, como os saberes docentes e alfabetização tecnológica.  

Acreditamos que a formação do professor precisa possibilitar reflexão e o 

desenvolvimento de criticidade e deve acontecer como um processo permanente, 

conforme ressalta Freire (2015, p. 40): 

[...] O de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, 
através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se 
como tal, vá se tornando crítica. Por isso é que, na formação permanente 
dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 
prática. 
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Acreditamos que, por meio dessa reflexão se fazem possíveis as vivências de uma 

nova práxis, para essa mudança de eixo, visando à transformação, emancipação e 

formação integral do sujeito humano em nossa sociedade atual.  

Assim, pensar sobre a formação docente no contexto das TDICs é buscar 

compreender as possibilidades e desafios que essas tecnologias, tão presentes na 

sociedade atual, podem exercer na educação, no processo de ensino e 

aprendizagem, na intenção de promover um aprendizado consistente, integrado, 

dinâmico, sem desprezar os saberes já existentes, mas aliando-os a tecnologia na 

busca de uma educação integral do ser humano, valendo-se do conhecimento já 

produzido pelos homens para gerar novos conhecimentos e novas formas de 

aprender.   

Em nossa pesquisa, trataremos principalmente da formação continuada, mas 

também abordaremos a formação inicial no intuito de demonstrar que algumas 

lacunas devem e podem ser supridas por formações continuadas comprometidas 

com o processo contínuo de reflexão e aprendizado do professor em relação às 

TDICs.  

A busca por compreender as relações dos sujeitos/tecnologias digitais retoma a 

minha trajetória profissional e pessoal. Formada em Comunicação Social pela 

UFES, trabalhei na área de Publicidade e Propaganda por dez anos, período em que 

lidava com tecnologias digitais quase que diariamente. Ao ingressar em uma nova 

profissão, em 2013, agora como professora de EI, no município da Serra no Espírito 

Santo (ES), comecei a observar, que muito pouco da tecnologia digital era utilizada, 

principalmente nas aulas, e, quando era, se fazia de forma a subaproveitá-las, 

utilizando-as apenas para passar vídeos e áudios, muitas vezes desconectados dos 

assuntos trabalhados em sala de aula. 

Em meu processo de formação, por meio de pós-graduações, cursos de extensão, 

seminários e, em conversas do dia a dia com colegas professores, pude observar  

algo em comum que dificultava o uso dessas tecnologias digitais em sala de aula. 

Além do fato, de muitas vezes, essas ferramentas não estarem disponíveis nas 

escolas, o grande ponto era a insegurança em usar algo que pouco se domina ou 

usar de forma a não potencializá-las no processo educacional. Composta por boa 
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parte de imigrantes digitais, nossa geração de educadores, por vezes, pode se sentir 

insegura ao trabalhar com as tecnologias digitais ou simplesmente não querer 

introduzi-las em seu processo de ensino, principalmente quando não são 

incentivados.   

Em contrapartida, percebi nas crianças o grande interesse pelos aparelhos 

tecnológicos. Observava em suas falas, um vocabulário cibernético e grande 

atenção e curiosidade nas oportunidades que tinham de contato com essas 

ferramentas e, diante disso, iniciei alguns projetos pontuais que incluíssem o tema, 

ainda que de forma tímida.  

Constatei a partir desses projetos, que algumas crianças possuíam muita intimidade 

com as ferramentas por terem contato que extravasavam o âmbito escolar, enquanto 

outras, nem tanto, por não terem oportunidade de acesso. Entretanto, todas estavam 

abertas ao novo que esses instrumentos possibilitavam. 

De 2014 a 2016 fui aluna na Pós-Graduação em Informática na Educação do 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), na modalidade de Educação a Distância 

(EaD), na qual aprofundei o tema “aprendizagem na EI e Tecnologias de  

Informação e Comunicação (TICs)”. O trabalho de conclusão gerou um objeto 

educacional, o blog “O Aprender Infantil”3, direcionado principalmente a educadores 

interessados em trabalhar com tecnologias digitais em sala de aula. Este período me 

possibilitou conhecimentos e me despertou para ir além neste tema, assim, cheguei 

ao Mestrado em Ensino de Humanidades do IFES, na intenção de dar continuidade 

ao trabalho de pesquisa, agora na linha de Formação de Professores. 

Diante do exposto, evidencia-se a importância de investigar as tecnologias digitais 

como um ponto chave para o processo de ensino e aprendizagem do nosso contexto 

atual, a começar pela formação de professores, no sentido de possibilitar a esses 

profissionais conhecimentos e a serem utilizados em suas práticas pedagógicas. 

Desta forma, teve-se como questão norteadora da pesquisa: Qual é o contexto da 

formação inicial em Pedagogia oferecida no Espírito Santo em relação às 

Tecnologias Digitais e como uma formação de professores da EI, para o uso das 

tecnologias digitais, pode potencializar o ensino e a aprendizagem de conteúdos 
                                                        
3 <www.oaprenderinfantil.blogspot.com>. Acesso em: 01 de junho de 2018. 
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curriculares relacionados à natureza e sociedade, presentes no campo de 

experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações"?  

Ancorada no tripé aprendizagem na EI, tecnologias digitais e formação de 

professores, a pesquisa possuiu como público alvo professores de EI da rede 

pública municipal da Serra/ES. Adotou-se como referencial teórico Vigotski, Moran, 

Kenski, Sampaio e Leite, Freire, Tardif, dentre outros, para refletir sobre essas 

questões. Para análise dos dados e da formação, além dessa base, foram utilizados 

Damiani, Moraes e Flick.   

Como objetivo geral pretende-se:  

Ofertar uma formação continuada de professores de Educação infantil do município 

da Serra para o uso das tecnologias digitais, na modalidade à distância e, analisar 

como essa formação pode potencializar o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

curriculares relacionados à natureza e sociedade. 

Destacam-se como objetivos específicos desta pesquisa: 

 Verificar o contexto da formação inicial em Pedagogia no Espírito Santo, em 

relação às Tecnologias Digitais, por meio da análise das matrizes curriculares 

dos cursos de Licenciatura em Pedagogia ofertados no Estado em relação ao 

ensino das tecnologias digitais observando, se e como, a disciplina está 

presente na formação inicial. 

 Analisar a relação dos docentes da EI com as tecnologias digitais, em sua 

prática de ensino, por meio de formação continuada de professores proposta. 

 Produzir um material educativo, em formato de e-book, compilando a 

experiência da formação continuada.  

A pesquisa divide-se em dois momentos. Em um primeiro momento foi realizado o 

levantamento online e a análise das matrizes curriculares dos 83 cursos de 

licenciatura em Pedagogia do Estado, números que foram levantados por meio do 
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sítio eletrônico do Ministério da Educação, o E-MEC4, além de pesquisa bibliográfica 

e revisão de literatura dos trabalhos correlatos. Em um segundo momento o trabalho 

realizou-se uma formação continuada, com um grupo de professores de EI do 

município da Serra, na modalidade à distância, com encontros presenciais e 

atividades online por meio da plataforma Moodle, com apoio do Centro de 

Referência em Formação e em Educação a Distância do Ifes - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito (Cefor).  

Ao final dessa formação, a experiência e parte do conteúdo que foi desenvolvido, 

aplicado e validado na formação, deram origem a um material educativo, em formato 

de e-book, na intenção de disponibilizar a outros educadores acesso aos materiais e 

reflexões do curso. 

Nossa pesquisa é qualitativa, de caráter participativo, do tipo intervenção 

pedagógica. As pesquisas do tipo intervenção são investigações que envolvem 

planejamento e a implementação de interferências, mudanças, inovações e que têm 

por finalidade produzir avanços nos processos de aprendizagem dos sujeitos que 

dela participam, com uma posterior avaliação dos efeitos dessa interferência. Com 

caráter de pesquisa aplicada, ela tem por finalidade contribuir para a solução de 

problemas práticos, se opondo as pesquisas básicas, que objetivam ampliar 

conhecimentos, sem preocupação com seus possíveis benefícios práticos (DAMIANI 

et al., 2013). 

Prada (2012), em suas investigações de teses e dissertações sobre os tipos de 

pesquisas relacionados à formação de professores, concluiu que, pesquisas do tipo 

intervenção, são aquelas com ou sobre professores, que propuseram estratégias 

com o intuito explícito de desencadear algum processo de formação. O autor (2012) 

também caracterizou a metodologia pelo papel ativo dos pesquisadores junto aos 

sujeitos da pesquisa. Desta forma, nesta metodologia é importante que a prática, 

tanto investigativa, quanto reflexiva, caminhem juntas com a prática educativa. 

A formação que ofertamos, por meio de nossa pesquisa, visou principalmente 

possibilitar reflexão. Reflexão sobre as tecnologias digitais como instrumentos que 

                                                        
4 E-Mec: Base oficial do Ministério da Educação com informações relativas às Instituições de Ensino 
Superior (IES). Plataforma online na qual pesquisei os cursos de licenciaturas de Pedagogia 
ofertados no Estado, disponível em http://emec.mec.gov.br/. 



22 
 

podem auxiliar o ensino e a aprendizagem de crianças da EI. Na intenção de auxiliar 

os professores, e como bem disse Freire (2015), a transformar a curiosidade 

ingênua em crítica, e assim promover criticidade, aprimorar os conhecimentos que 

os educadores já possuem acerca das TDICs e possibilitar novos conhecimentos, 

oportunizar a instrumentalização do professor para a prática pedagógica, e a 

escolha consciente de metodologias para o uso das TDICs, assim como, realizar 

uma intervenção em sua prática pedagógica que contribua para o seu processo 

contínuo de aprendizado. 

É importante ressaltar que a temática natureza e sociedade presente no campo de 

experiência da EI “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, 

escolhido como conteúdo da intervenção em sala de aula com os professores, 

trazem muitas possibilidades para o ensino na EI, diante da abordagem do mundo 

constituído de fenômenos naturais e socioculturais.  

Neste campo, que faz parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é possível 

abordar o mundo físico e o mundo sociocultural, trabalhando com educadores e 

educandos assuntos relacionados dentre outros, ao espaço e tempo, corpo humano, 

fenômenos atmosféricos, animais, plantas, transformações da natureza, diferentes 

tipos de materiais, relações sociais, trabalhos, tradições, conhecimentos 

matemáticos (BRASIL, 2017, p.38), dentre outras informações importantes para a 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças da EI. Em nossa pesquisa, dentro 

deste campo, temos interesse em abordar principalmente, assuntos relacionados ao 

tema meio ambiente. 

O texto dessa pesquisa foi organizado em sete capítulos da seguinte forma: A 

introdução, que traz a apresentação da pesquisa, a trajetória acadêmica da 

pesquisadora, a questão norteadora e os objetivos da pesquisa. O segundo 

capítulo, que apresenta os diálogos com as pesquisas na área, por meio da análise 

dos trabalhos correlatos. O terceiro capítulo, que busca refletir acerca do ensino e 

aprendizagem de crianças na EI em relação à tecnologia, trazendo o contexto 

brasileiro e a legislação vigente sobre o assunto. O quarto capítulo, que traz 

reflexões sobre a formação dos professores, discorrendo sobre a importância da 

alfabetização tecnológica e a política de capacitação docente. O quinto capítulo, 

que contempla o percurso da pesquisa, com a metodologia, sujeitos participantes e 
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instrumentos do estudo, o sexto capítulo, que traz a produção e análise de dados e, 

o sétimo capítulo, que contempla as reflexões finais e perspectivas futuras. 

Acredita-se que o tema a ser pesquisado é bem amplo e ainda com muito espaço 

para diversos estudos, colocando em evidência a importância e os grandes desafios 

que a temática insere na realidade educacional. Espera-se que essa pesquisa possa 

contribuir para reflexões por partes dos sujeitos participantes, na busca do 

conhecimento e da transformação de suas realidades. 
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Figura 2 – Mapa Conceitual Trabalhos Correlatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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 2 TRABALHOS CORRELATOS  

Diante dessa primeira etapa de conhecimento do universo do tema, buscou-se neste 

capítulo, apresentar algumas produções acadêmicas que pretendem reforçar a 

proposta de estudos relacionados ao objeto de pesquisa.  Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa do tipo “estado da arte” 5 ou “estado do conhecimento” e a partir dela, 

o levantamento de alguns trabalhos julgados relevantes para o tema em estudo.  

A revisão de literatura dos trabalhos correlatos foi realizada nos meses de maio e 

junho de 2017 e refeita nos meses de abril e maio de 2018, nos repositórios do 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES6 (Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Nível Superior) e da BDTD7 (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações) e, atualizada após a qualificação, em outubro de 2018. Filtradas 

inicialmente no período de 2013 a 2016, as buscas foram refinadas nos descritores: 

educação Infantil e tecnologias digitais; ensino e aprendizagem, educação infantil e 

tecnologias digitais e, posteriormente, formação de professores e tecnologias 

digitais, incluindo o ano de 2017. Os dados encontrados revelaram preocupação 

com a temática tecnologia digital/educação/formação de professores, haja vista a 

quantidade de pesquisas que retornaram a busca envolvendo o tema, conforme 

demonstram os quadros 1 e 2: 

Quadro 1 – Resultados das buscas por descritores CAPES 

RESULTADO DE BUSCA POR DESCRITORES/CAPES 2013 – 2017 

DESCRITORES RESULTADO 

“Educação Infantil” AND Tecnologias Digitais 371 

Ensino aprendizagem AND “Educação infantil” AND Tecnologias Digitais 119 

“Formação de Professores” AND “Tecnologias Digitais” 287 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa (2018). 
 

                                                        
5 Pesquisa de caráter bibliográfico, que tem intenção de mapear e discutir produções acadêmicas a 

fim de buscar aspectos privilegiados em diferentes épocas, formas e condições sobre o tema que 
pretende investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada 
trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado (FERREIRA, 2002, p. 
258). 

6 <http://bancodeteses.capes.gov.br>. Acesso em: 02 de maio de 2017. 
7 < http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: Acesso em 05 de maio de 2017. 
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Quadro 2 – Resultados das buscas por descritores BDTD 

RESULTADO DE BUSCA POR DESCRITORES/BDTD 2013 – 2017 

DESCRITORES RESULTADO 

“Educação Infantil” e Tecnologias Digitais 341 

Ensino aprendizagem e “Educação” infantil e Tecnologias Digitais 314 

“Formação de professores” e “Tecnologias Digitais” 216 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa (2018). 

 

Deste universo foram feitas as leituras dos títulos das 10 primeiras páginas de cada 

descritor, contendo em cada 20 títulos, totalizando 200 títulos para cada descritor. 

Nem todos os títulos se referiram ao objeto de pesquisa, desta forma, foram 

escolhidas as 40 pesquisas com mais proximidade do assunto para a leitura dos 

resumos, das quais 15 foram selecionadas para aprofundamento, sendo 12 

dissertações e três teses, conforme dados do quadro 3: 

Quadro 3 – Trabalhos analisados 

TRABALHOS ANALISADOS  

Dissertação 

Conhecimentos Docentes para Educação on-line: Contribuições de um 
Curso de Formação em EaD da UFSCar 

NAZÁRIO, Kênia Rosa de Paula.  Mestrado em Educação.  UFSCar, São 
Carlos/SP, 2015.  

Dissertação 

Crianças na Contemporaneidade: Representações e Usos das Tecnologias 
Móveis na Educação Infantil 

MULLER, Juliana Costa. Mestrado em Educação, UFSC, Florianópolis/SC, 2014. 

Dissertação 

Formação de Professores em Tecnologias Digitais: Contribuições para a 
Prática Pedagógica 

GURJÃO, Elis Teresinha Basilio. Mestrado em Formação de Professores, UEPB, 
Campina Grande/PB, 2014. 

Dissertação 

Inovação na Escola de Infância: As Práticas de Ensino e as Mídias Digitais 
na Educação Infantil 

CLÍMACO, Fernanda Campera.  Mestrado Profissional em Gestão Social, 
Educação e Desenvolvimento local, UNA, Belo Horizonte/MG, 2016. 

Dissertação 

Interpretando as Ciências da Natureza na Educação Infantil a partir da Ação 
Docente  

VIEIRA, Marluce dos Santos Kurz. Mestrado Profissional em Ciências e 
Tecnologias na Educação, IFSUL, Pelotas/RS, 2017.  
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Dissertação 

Mídias Digitais como Instrumentos Culturais no Desenvolvimento Infantil 

NASCIMENTO, Neuvani Ana do. Mestrado em Educação, PUC, Goiânia/GOIÁS, 
2014. 

Dissertação 

O Brincar na Educação Infantil: A influência das Tecnologias Digitais Móveis 
no contexto da Brincadeira 

SUZIN, Lorivane Aparecida Meneguzzo. Mestrado em Educação, UCS, Caxias do 
Sul/RS, 2015. 

 

Dissertação 

 

O Conhecimento em Ciências na Educação Infantil: uma abordagem Teórico 
- Metodológica  

CARDOSO, Michele Ferreira. Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, 
UPF, Passo Fundo/RS, 2017. 

Dissertação 

Possibilidades e limites das tecnologias na educação infantil: uma revisão 
sistemática de teses e dissertações dos anos de 2006 a 2016 

NUNES, Hélida Cristina Brandão. Mestrado em Tecnologias, Comunicação e 
Educação, UFU, Uberlândia/MG, 2017. 

Dissertação 

Prazer de Brincar: entre o analógico e o digital - Crianças da Educação 
Infantil 

MARTEN, Alesandra Lange. Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 
Matemática, UFPEL, Pelotas/RS, 2017. 

Dissertação 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e formação online para 
professores do curso de Pedagogia no contexto da cibercultura 

IÉGAS, Shirley Ribeiro Carvalho. Mestrado em Ensino, UNIVATES, Lajeado/RS, 
2016. 

Dissertação 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação Infantil: 
Representações sociais de professores 

OLIVEIRA, Nédia Maria de. Mestrado em Educação, PUC, Belo Horizonte /MG, 
2015. 

Dissertação 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação em Cursos de Licenciaturas 
da UFES: Os Usos na Formação Inicial de Professores 

ANDRADE, Roberta Silva de. Mestrado em Educação, UFES, Vitória/ES, 2016. 

Tese 

A Cultura Lúdica das Crianças Contemporâneas na ‘Sociedade Multitela’: O 
que revelam as ‘vozes’ de meninos e meninas de uma instituição de 
Educação Infantil 

FERREIRA, Marluci Guthia.  Doutorado em Educação, UFSC, Florianópolis /SC, 
2014. 

Tese 

Infância, tecnologia e ludicidade: a visão das crianças sobre as 
apropriações criativas das tecnologias digitais e o estabelecimento de uma 
cultura lúdica contemporânea 

LEPIKSON, Bianca Becker. Doutorado em Psicologia, UFBA, Salvador/BA, 2017. 

Tese 

Tecnologias Digitais e a Inovação Disruptiva na Formação a Distância de 
Pedagogos 

ARAÚJO, Patrícia Maria Caetano de. Doutorado em Educação, PUC, Belo 
Horizonte/MG, 2016. 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados da pesquisa (2018). 



28 
 

Na revisão dos trabalhos correlatos buscou-se agregar as visões de outros 

pesquisadores a respeito dos temas e assuntos que serão abordados neste 

trabalho. A intenção desse levantamento foi de corroborar o caminho que estamos 

percorrendo, como o ensino e aprendizagem influenciados pelas tecnologias na EI, o 

olhar e papel do professor nesse processo, a importância da formação docente, a 

modalidade de Educação a Distância de ensino como alternativa para a formação 

continuada e, a importância do ensino de conteúdos relacionados à natureza e 

sociedade na EI. 

Nunes (2017) realiza uma revisão sistemática das teses e dissertações 

desenvolvidas nos anos de 2006 a 2016 disponíveis na BDTD, a fim de verificar 

nessas publicações as possibilidades e limites das tecnologias digitais na educação 

infantil utilizando como base, dentre outros, autores como Moran, Kenski e Vigotski, 

os mesmos utilizados nesta pesquisa. De acordo com o levantamento, o computador 

foi o recurso mais utilizado, seguido pela internet e tablet, notebooks, televisores, 

máquinas fotográficas, filmadoras, softwares, e, a lousa digital.  

O autor (2017) aponta que o interesse pelo tema é crescente nos últimos anos e 

que, de forma geral, os trabalhos destacam o enriquecimento do aprendizado pelas 

TDICs. Como possibilidades trazem a construção de saberes necessários à 

utilização das tecnologias, a aprendizagem de novas linguagens, além do 

crescimento do interesse, da interação e do trabalho colaborativo.  

Em relação aos desafios, ressalta que em grande parte são referentes à estrutura 

técnica escolar - entrave a esse tipo ensino, apontando os recursos ultrapassados, a 

pouca assessoria técnica, as dificuldades de conexão com a Internet, a falta de 

formação continuada dos profissionais e de planejamento adequados às 

necessidades da criança.  

Nunes (2017) aponta ainda a falta de articulação do trabalho desenvolvido nos 

laboratórios de informática com as aulas do docente, além da necessidade de 

inclusão digital e da maior valorização das mídias digitais em relação à ludicidade 

infantil e, conclui que, a assimilação do conhecimento digital é importante para a 

formação do sujeito na sociedade atual e que, a formação continuada docente, de 
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forma colaborativa, poderá contribuir com essa mediação tecnológica junto aos 

educandos. 

Suzin (2015) realiza a análise do brincar permeado pelos dispositivos móveis (DM) 

na EI com abordagem Vigotskiana. Utilizando os conceitos de interação, mediação e 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conclui que há a ampliação do potencial 

de aprendizagem por meio das TDICs, com a possibilidade dos DM funcionarem 

como ativadores da ZDP, transformando o conhecimento potencial em real e, 

destacando a ação docente como mediador, estimulador e incentivador. 

Nascimento (2014) aponta que as crianças da EI, enquanto sujeitos ativos diante 

das tecnologias possuem formas únicas de apropriação e de seus usos, que estão 

relacionadas às suas realidades. Ele observa influências dos instrumentos em suas 

formas de brincar, ser, pensar e aprender, apesar de verificar uma distância ao tema 

nos planejamentos escolares, que não contemplam uma rotina de acesso às mídias 

digitais.   

Já Martem (2017) aponta a importância do brincar para as crianças na faixa etária 

da EI, ressaltando a necessidade da interação com os dois tipos de brinquedos: o 

analógico e o digital. Refutando a ideia inicial de que o brinquedo digital estava 

tomando o lugar do analógico, verifica que são complementares e lembra a 

importância do docente como mediador e, criador de espaços de aprendizagens no 

contexto da EI.  

A pesquisa (2017) conclui que essa geração, que cresce em meio à tecnologia 

digital, também aprende brincando com os aparatos digitais, e por isso mesmo, o 

professor não pode deixar de contemplar em sua prática, instrumentos que 

despertem o interesse das crianças, tornando as aprendizagens prazerosas, de 

forma lúdica e aproximando-as do concreto. 

Da mesma forma Ferreira (2014) observa que as crianças da EI, apesar de estarem 

inseridas na contemporaneidade da cultura digital e já possuírem experiência lúdica 

com as tecnologias digitais, ainda buscam por brincadeiras e pela convivência em 

grupo e entre seus pares. O que demonstra que a tecnologia não veio para substituir 

do contato humano e social, como muitos professores e pais possam pensar, pelo 

contrário, está presente para agregar novas experiências aos mesmos. O que é 
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necessário no sentido escolar, é de conhecimento e direcionamento para os 

propósitos educacionais. 

Lepikson (2017) aponta a crescente importância das tecnologias na vida cotidiana 

das crianças, com especial ênfase às possibilidades que emergem com a 

apropriação criativa das tecnologias móveis, e conclui reafirmando a competência 

das crianças para debater assuntos que lhes envolvem diretamente, evidenciando 

que não são sujeitos passivos de uma cultura conectada, e sim, participantes ativos 

na construção desta cultura, através da vivência de processos que ressignificam os 

elementos culturais, de acordo com os interesses dos grupos culturais infantis.  

Muller (2014) destaca a possibilidade do uso pedagógico e intencional das 

tecnologias, desde a EI, de forma articulada e colaborativa com as múltiplas 

linguagens das crianças, no sentido de ampliar seu repertório cultural e suas 

possibilidades de expressão e comunicação, fazendo da tecnologia uma aliada para 

o seu desenvolvimento.  

No trabalho (2014) observa-se haver diferenciação de acesso entre as crianças e 

ressalta a importância da escola oferecer espaços para esse fim, assim como, 

propostas pedagógicas de utilização das TDICs para o aprendizado, visando à 

diminuição das diferenças ligadas à exclusão digital e, possibilitando a 

democratização e disseminação de oportunidades à todas as crianças, 

independentemente da sua classe socioeconômica e suas experiências culturais.  

Muller (2014) aponta também que a formação dos professores da EI, que não/pouco 

contempla um estudo para as mídias, causa o desconhecimento da mídia-educação 

tornando-se um obstáculo para a inclusão das tecnologias digitais na prática 

pedagógica. Esses apontamentos corroboram com a atual pesquisa que propõem 

uma formação continuada docente, a fim de possibilitar um espaço de reflexão sobre 

o uso das TDICs no processo de ensino e aprendizagem. 

Clímaco (2016), por meio da análise do entendimento de professores, de como a 

utilização das mídias digitais pode contribuir para novas aprendizagens na infância, 

conclui que os docentes necessitam de uma formação adequada para utilizar as 

mídias como aliadas nas propostas de educação contemporânea e que, as 

tecnologias digitais, se usadas de forma que visem à conquista de autonomia e 
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visibilidade das aprendizagens da criança, podem ainda ser instrumentos 

transformadores da realidade local.  

Já Oliveira (2015) observa que os professores utilizam regularmente computadores 

em seu cotidiano, e ao mesmo tempo, aponta a ausência de práticas pedagógicas 

com o uso das tecnologias digitais na EI. Ele ressalta que apesar do docente 

compreender que a educação contemporânea demanda o uso competente e 

comprometido das tecnologias digitais e requer ações pedagógicas específicas, não 

se sente preparado para tal, concluindo assim que, apesar as TDICS estarem 

incluídas no currículo da EI, sua utilização depende de formação inicial e continuada 

de professores, que ainda falham na preparação desse profissional para o uso 

desses instrumentos. 

Nesse sentido, Araújo (2016) analisa a formação de pedagogos de um curso de 

Pedagogia, na modalidade EaD, quanto ao uso das tecnologias digitais na 

perspectiva de inovação disruptiva. Os resultados alcançados apontam uma 

tendência em replicar, no curso a distância, o modelo do curso presencial com uma 

abordagem tradicional de ensino, caracterizando-se uma inovação conservadora 

que subutiliza o potencial educacional das tecnologias digitais na formação de 

profissionais reflexivos. Ele aponta a necessidade de uma inovação na formação dos 

educadores que provoque uma ruptura nos padrões dos modelos já existentes e 

uma (re) elaboração de Projetos Pedagógicos, levando-se em conta o perfil do aluno 

virtual e a formação específica dos formadores para atuar na EaD online. 

A modalidade de ensino a distância demanda ações específicas para o ensino que 

levem em conta suas particularidades. Formações continuadas no formato à 

distância, se bem planejadas, podem contribuir para diminuir as lacunas, por 

exemplo, deixadas pelas formações iniciais.  

Nesse sentido, Nazário (2015), em sua pesquisa sobre aprendizagem docente na 

formação continuada, na modalidade EaD, conclui que a formação trouxe 

contribuições para a prática docente no ensino presencial e a distância, sobretudo 

com relação ao planejamento, à gestão, à interação e à integração das tecnologias 

digitais em sala de aula, despertando o docente para reflexões que deverão ser 

aprofundadas de forma contínua em diferentes espaços de aprendizagem.  
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O autor (2015) ressalta também a valorização dos cursos de formação continuada 

para o desenvolvimento profissional docente, pensando em projeções por meio de 

uma educação híbrida, que consiste no uso das tecnologias tanto na educação à 

distância quanto na educação presencial. 

Légas (2016) ressalta a necessidade de práticas de formação online, em Ambientes 

de Aprendizagem Virtual (AVA) que proporcionem aos professores vivenciarem 

projetos autorais e atuarem como mediadores do conhecimento a partir das 

interfaces digitais, apontando que as vivências proporcionadas por meio dessa 

formação possibilitaram experiências didáticas dinâmicas, críticas, autônomas e 

autorais, sendo consideradas essenciais para provocar reflexão acerca da prática 

em sala de aula. Ele ressalta ainda que, a segurança para o uso das tecnologias é 

processual, requerendo tempo e experiências de formação, em espaços de 

participação-interação, com base no conceito de modificar, alterar, intervir para que 

haja reflexão e mudanças nas práticas pedagógicas. 

Gurjão (2014), que estudou a prática docente associada ao uso da tecnologia com 

um grupo de professores participantes das formações do Proinfo (Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional), enfatiza a importância da formação 

continuada para o uso das tecnologias na prática pedagógica, principalmente para 

os docentes da educação básica, considerados muitas vezes as margens do cenário 

investigativo.  

O autor (2014) observa que as práticas tradicionais se fazem presentes mesmo com 

o uso dos instrumentos tecnológicos, e que essa prática, em grande parte, está 

descolada de um fundamento teórico, destacando que, o que realmente precisa ser 

cuidado é o saber-fazer do professor, a adoção de estratégias que corroborem com 

uma mediação pedagógica adequada. Sua conclusão é que os programas de 

formação em tecnologias digitais estudados contribuíam com as práticas cotidianas 

dos docentes e que, para a efetivação do uso de tecnologias em sala de aula é 

igualmente necessário que seja reconhecida a autonomia nos processos de 

escolarização, autorizando o sujeito do conhecimento como partícipe de suas 

aprendizagens.  
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Em relação ao estudo de temas relacionados à natureza e sociedade, como o 

proposto nesta pesquisa, Cardoso (2017) aponta que crianças em idade pré-escolar 

já exploram e questionam o mundo físico e natural de maneira espontânea e 

ressalta que, no que tange a área das Ciências Naturais é preciso reforçar o 

compromisso de assegurar à criança a assimilação de novos conhecimentos, 

fornecendo-lhes oportunidades de compreender o mundo e seu entorno, construindo 

um olhar crítico-reflexivo sobre os fenômenos naturais, visto que é na Educação 

Infantil que há o predomínio do pensamento por conceitos cotidianos, os quais são 

necessários para o desenvolvimento de conceitos científicos.  

Nesse sentido, Vieira (2017) confirma a hipótese investigativa da necessidade da 

qualificação para o Ensino das Ciências da Natureza, na Educação Infantil, 

indicando a importância de reforçar a formação continuada dos professores que 

atuam nesse nível e, ampliar a construção de estratégias didáticas, bem como 

tecnologias educacionais, para o Ensino de Ciências em um espaço que seja 

possível socializar essas ferramentas. 

Já a pesquisa de Andrade (2016), uma dissertação de mestrado, traz uma análise 

de como as disciplinas de TDICs têm permeado os cursos da UFES, buscando 

entender os usos das tecnologias digitais no processo da formação inicial do 

professor. A autora analisou os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) 

presenciais de licenciatura da Universidade, no total de 19 cursos, buscando por 

TDICs, como disciplinas obrigatórias e, investigou mais profundamente, por meio de 

contato com outros documentos e professores, algumas licenciaturas em Pedagogia 

e Física da instituição.  

Os resultados alcançados por Andrade (2016) apontaram para a falta de disciplinas 

relacionadas às TDICs nas licenciaturas e que a universidade não possui, para 

esses cursos, uma vertente própria de formação para o uso das TDICs. Além disso, 

a dinâmica baseada para o ensino das tecnologias digitais vai para além do uso das 

técnicas que são permeadas e influenciadas, por processos mais amplos, dentre os 

quais, a formação do professor formador, sua identidade e profissionalidade.  

A autora (2016) verificou ainda que, as disciplinas de TDICs ocupam apenas os 

últimos períodos dos cursos, o que traz implicações para ações dos futuros 
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professores, que não terão a oportunidade de serem processuais e contínuas. Ela 

destaca também que esse processo dialógico é marcado pela insuficiência de 

situações palpáveis em relação ao aprendizado das TDICs nas próprias escolas em 

que o professor irá atuar como a infraestrutura, dado o acesso insuficiente da 

internet. Desta forma, este trabalho corrobora em relação a nossa pesquisa, sobre 

as disciplinas que tratam das TDICs na formação do professor, assunto que 

buscamos analisar, na medida em que pretendemos fazer a verificação da disciplina 

de TDICs, presentes nas licenciaturas de Pedagogia do Estado, assim como, qual 

direcionamento é dado a essas disciplinas, quando existentes. Esse trabalho será 

feito pela analise das matrizes curriculares dos cursos, pelo site do e-MEC. 

Observa-se por meio dessas pesquisas que o objeto de pesquisa é abordado em 

duas direções que se complementam: a prática de ensino e a formação de 

professores. Compreende-se ainda que as tecnologias digitais têm muito a oferecer 

ao ato pedagógico na EI, com inúmeras possibilidades e grandes desafios.  

As crianças são apontadas como agentes que possuem interesse pelos 

instrumentos, dos quais se podem utilizar comprovadamente para enriquecer o 

processo de ensino. Já os docentes conservam receios, pelos mais diversos motivos 

e, necessitam de espaços formativos que possam contribuir para a compreensão 

desse novo momento educacional. 

Percebe-se também que pouco adianta permitir acesso a instrumentos, ou a uma 

formação docente que não possua o intuito de apontar os caminhos e gerar reflexão. 

Faz-se necessário por meio dessa formação provocar mudanças internas, pessoais, 

de empoderamento e emancipação do sujeito, sua humanização, no sentido de 

propiciar a passagem do ser menos para o ser mais (FREIRE, 2015). 

Grande ênfase é dada ao papel docente diante das tecnologias. Uma mudança de 

eixo, com o surgimento de um mediador que compreenda o porquê, para quê e 

como das tecnologias digitais se faz necessária nesse cenário. Mais do que 

importante, é urgente promover o conhecimento docente sobre esses instrumentos a 

fim de que possam, em sua prática, ter a liberdade e escolher de forma consciente 

os seus usos, criando caminhos para um efetivo processo de aprendizagem. 
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Percebe-se também que esse tema é bem amplo e ainda com muito espaço para 

diversos estudos, colocando em evidência os grandes desafios que a temática traz 

para a realidade educacional.  
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Figura 3 – Mapa Conceitual Reflexões sobre as TDICs e a Educação  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 R E F L E X Õ E S  S O B R E  A  T D I C s  E  A  E D U C A Ç Ã O  
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3 REFLEXÕES SOBRE A TDICs E A EDUCAÇÃO 

Neste capítulo busca-se tecer reflexões sobre o contexto que envolve as tecnologias 

digitais, ancorado no referencial teórico da pesquisa, entrelaçado com o assunto 

educação. Desta forma, abordaremos o contexto das TDICs, a escola e as TDICs, 

as tecnologias digitais no contexto brasileiro da EI e a aprendizagem na EI. 

 

3.1 O CONTEXTO DAS TDICs 

A Tecnologia é uma produção humana e tem sua trajetória desenhada por toda a 

nossa história. De acordo com Lévy (1999, p. 22) “[...] as tecnologias são produtos 

de uma sociedade e de uma cultura”.  

Kenski (2008) aborda a tecnologia como algo que está em todo lugar. Ela se faz tão 

presente em nossas vidas que nem percebemos que não são coisas naturais. Estão 

conosco em atividades corriqueiras como dormir, comer, trabalhar, nos locomover, 

nos comunicar. Delas resultam lápis, cadernos, canetas, lousas dentre tantos outros 

objetos, produtos, equipamentos e processos, construídos para que possamos ler, 

escrever e aprender. Construímos diversos elementos tecnológicos, desde o 

descobrimento do fogo, a invenção da roda, às máquinas de escrever chegando às 

tecnologias digitais, presentes no tempo atual.   

A literatura nos faz perceber que as diversas revoluções pelas quais a humanidade 

passou são acompanhadas de novos conceitos e muitas mudanças. Kenski (2003A, 

p.2) afirma que “As tecnologias existentes em cada época, disponíveis para 

utilização por determinado grupo social, transformaram radicalmente as suas formas 

de organização social, a comunicação, a cultura e a própria aprendizagem”.  

Desta forma, desde a idade da pedra (1000.000 a.C a 6000 a.C), passando pela 

época agrícola (6000 a.C até o século XVIII,), à era industrial (século XVIII ao último 

quarto do século XX), atingimos a Era da Informação (1975 aos dias atuais). Era que 

possui muitas outras denominações, dentre elas, Sociedade da 

Informação/Sociedade Digital/Sociedade do Conhecimento.  Este momento atual, 

cuja atividade principal dos seres humanos está relacionada com aquisição, 
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processamento e análise, recriação e comunicação da informação (PÉREZ GÓMEZ, 

2015).  

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação ou TDICs8 fazem parte desse 

contexto, do movimento dialético da sociedade. Longe de serem simples suportes 

midiáticos, elas “[...] interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos 

relacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos” (KENSKI, 2003, p. 23-24).  

Inseridas no cotidiano contemporâneo de diversas formas, por meio de inúmeras 

ferramentas e mídias, as TDICs se tornam cada vez mais portáveis e dinâmicas: 

computadores, smartphones, internet, diversos softwares e aplicativos, que elevam a 

comunicação a patamares ainda maiores, promovendo a conectividade e 

mobilidade, quebrando as barreiras do espaço e do tempo. São telas capazes de 

proporcionar um nível elevado de interatividade com diversas possibilidades de 

sons, imagens, vídeos, informação e comunicação em tempo real, conforme aponta 

Kenski (2008, p.27): 

As Tecnologias Digitais constituem uma nova compreensão das relações 
com o tempo e o espaço. A velocidade das alterações, que ocorrem em 
todas as instâncias do conhecimento e que se apresentam com o 
permanente oferecimento de inovações, desequilibra a previsibilidade do 
tempo do relógio e da produção em série.  

 

A popularização desses equipamentos tornou o acesso à informação relativamente 

fácil. A informação constitui-se agora em uma onipresença transformadora, o 

ambiente tornou-se essencialmente simbólico. Por outro lado, essas mesmas 

informações são produzidas, distribuídas, consumidas e abandonadas em um ritmo 

frenético e, a posição do sujeito em relação à informação é um divisor de águas que 

define seu potencial produtivo, social e cultural e determina até mesmo, sua inclusão 

ou exclusão social, com base na sua capacidade de usar as tecnologias da 

informação (PÉREZ GÓMEZ, 2015).  

                                                        

8 Apesar de existirem algumas nomenclaturas, como Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs), Novas Tecnologias, Tecnologias Digitais Educacionais, dentre outros, adotaremos nesse 
trabalho o termo Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação TDICs, e em alguns momentos 
apenas Tecnologias Digitais. 
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Desta forma, a escola, considerada o centro do ensinar e aprender certificada 

socialmente - precisa estar aberta a reflexão dos impactos das TDICss no processo 

educativo, visto que ela mesma enfrenta os desafios dessas transformações sociais. 

 

3.2 A ESCOLA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

Na Sociedade da Informação é necessário lançar um olhar ainda mais crítico e 

analisador sobre a educação de uma forma geral e, aprofundar o debate sobre o 

papel da tecnologia digital na escola. Nesse panorama, muitos discursos e opiniões 

vêm surgindo. A tecnologia digital como vilã versus a tecnologia digital como 

salvação para uma educação que há muito tempo tem sido controversa e esquecida 

por nossos dirigentes.  

Tomar qualquer uma dessas posições no contexto escolar é se precipitar e ser 

extremista. Então, qual seria o papel da escola na era digital? Manter suas práticas 

alheias e continuar apostando na metodologia tradicional, criticando esse contexto e 

o exagero que as TDICs podem trazer a sociedade? Ou, adotá-las com um 

pensamento salvacionista? Excluir-se ou robotizar-se? Não se tem respostas únicas 

para essas questões.  

A educação formal encontra-se em um impasse diante de tantas mudanças na 

sociedade: Como evoluir, para se tornar relevante e conseguir que a aprendizagem 

aconteça de forma competente e possibilitando aos sujeitos construir seus projetos 

de vida e conviver com os outros sujeitos? Nesse sentido, a organização do 

currículo, metodologias, tempos e espaços precisam ser revistos (MORAN, 2015). 

Por isso mesmo os questionamentos sobre o assunto tomam corpo e lados e, todo 

extremismo torna-se perigoso.  O assunto tecnologias digitais/educação tem tomado 

o interesse de pesquisadores da educação nos últimos anos, como apontado no 

capítulo 2. O que se compreende é que o contexto tecnológico está posto e não 

mostra sinais de regressão, pelo contrário. O que entendemos diante disso é que 

“[...] nenhuma reflexão séria sobre o devir da cultura contemporânea pode ignorar a 

enorme incidência das mídias eletrônicas (sobretudo a televisão) e da informática” 

(LÈVY, 1993, p. 10). 
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Os métodos tradicionais de ensino, que privilegiam a transmissão de informações 

pelo professores, faziam mais sentido quando a informação era difícil. Com a 

internet e a crescente oferta de materiais e cursos, tornou-se mais fácil e flexível 

aprender em qualquer lugar, em qualquer hora e com muitas pessoas diferentes 

(MORAN,2015) . 

Corroboramos com Kenski (2008, p.101) quando afirma que a escola não se acaba 

por conta das tecnologias e sim que “As tecnologias são oportunidades aproveitadas 

pela escola, para impulsionar a educação, de acordo com as necessidades sociais 

de cada época”. Desta forma, as tecnologias se transformam, mas a escola 

permanece, transformando suas ações, formas de interações entre pessoas e 

conteúdos, mas sendo sempre essencial para a viabilização de qualquer proposta 

de sociedade. (KENSKI, 2008) 

Nesse sentido é preciso reforçar que o fator humano é primordial em todo esse 

processo, visto que a tecnologia não se sustenta por si só. Cabe a escola 

oportunizar novos pensamentos, inclusive contra-hegemônicos, em relação a 

construção do conhecimento, como afirma Gadotti (2000, p. 7):  

Na sociedade da informação a escola deve servir de bússola para navegar 
nesse mar do conhecimento, superando a visão utilitarista de só oferecer 
informações “úteis” para a competitividade, para obter resultados. Ela deve 
oferecer uma formação geral na direção de uma educação integral. O que 
significa servir de bússola? Significa orientar criticamente, sobretudo as 
crianças e jovens, na busca de uma informação que os faça crescer e não 
embrutecer.  

 

O desafio nesse contexto é oferecer uma educação que contemple os campos do 

saber e que promova um aprendizado significativo e ativo. E ao educador cabe não 

apenas conhecer o conteúdo que está ensinando, como saber escolher a melhor 

forma de ensiná-lo e as ferramentas necessárias para tal. Empregar os saberes 

docentes nesse processo de ensino, sendo eles disciplinares, curriculares, 

profissionais e experênciais está relacionado a compreender o que precisa ser 

ensinado (saberes a serem ensinados) e a sua maneira de ensinar (saber-ensinar) 

(TARDIF, 2018). 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. As atividades 

precisam ser planejadas, acompanhadas e avaliadas e, tudo isso, pode ser feito com 



41 
 

apoio das tecnologias digitais. Esse planejamento contribui para mobilizar saberes 

intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais. Ele exige pesquisa, avaliação, 

escolhas, riscos e englobam pontos de vista diferentes, novas descobertas, 

caminhando do simples para o complexo (MORAN, 2015)   

O educador precisa aprender a pensar a partir da realidade, problematizá-la, 

aprender a pensar certo, e partir daí dialeticamente com o outro, construir um novo 

conhecimento, sem desprezar o existente, sabendo que o conhecimento é 

inacabado e está sempre a se movimentar (FREIRE, 2015). Para tanto, o educador 

necessita criar e organizar condições para que esse movimento leve ao 

conhecimento e, que a criticidade se transforme. Nesse contexto, saber escolher as 

metodologias e instrumentos é fundamental. 

Em nossa sociedade atual as TDICs, são instrumentos culturais, que têm estado 

presentes em boa parte da infância de algumas crianças. Frisamos algumas, pois, 

não podemos totalizar e nem nivelar acessos, como se as oportunidades fossem 

todas iguais, visto que dependem também de contexto sócio, econômico, político e 

cultural dessa infância. Mas, de forma geral, o que essas crianças possuem em 

comum é que todas já nasceram em uma época em que a tecnologia digital não é 

mais nenhuma novidade.  

Classificações e nomenclaturas têm sido utilizadas para diferenciar pessoas que 

nasceram em diversas épocas e tiveram acesso a um momento cultural diferente, e 

assim, tenta-se fazer uma ligação entre suas características e suas formas de lidar 

com diversos assuntos, como adquirir conhecimento, pensar, resolver problemas, se 

comunicar, dentre outros. 

Partindo da classificação por gerações encontramos veteranos, Baby Boomers (BB), 

X, Y, Z que vão desde pessoas que nasceram sem a presença das TDICs, até 

indivíduos que nasceram imensos nessas tecnologias (MAZON, 2012).  

Na escola, existe o encontro de diversas gerações. Cada pessoa marcada por uma 

cultura e uma época, mas, para, além disso, também traz uma personalidade 

específica. Professores que podem ser da geração BB, X ou Y 9e alunos, 

                                                        
9 BB nascidos até 1965; X de 1965 a 1981, Y de 1981 a 1990 (Classificação de gerações no trabalho 
de MAZON, 2012). 
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principalmente da EI, que fazem parte da geração Z10.   

Prensky (2001) traz um conceito temporal e divide essas gerações em duas 

denominações: Nativos e Imigrantes Digitais. De acordo com o autor os “Nativos 

Digitais”, nascidos a partir da segunda metade da década de 90 até hoje, e, são 

pessoas que apresentam características de familiaridade com o computador e com 

os recursos da internet, além da capacidade de receber informações rapidamente, 

processar vários assuntos de forma simultânea e desempenhar múltiplas tarefas.  

Já os “Imigrantes Digitais”, são pessoas nascidas antes dos anos 90, que usam a 

internet e as tecnologias digitais, com certo “sotaque”. Para além de Prensky, 

autores como Nogueira (2009) e Tascop (2010) tem definindo gerações 

considerando tanto a idade, quanto personalidade, o que pode fazer com que, o 

indivíduo classificado como imigrante por Prenski, tenha a possibilidade de adaptar-

se e adequar-se ao meio (MAZON, 2012). Neste trabalho, consideraremos a 

classificação de Prensky, mas sem desprezar as considerações de Nogueira e 

Tascop, pois acreditamos que uma não exclui a outra. 

Outra denominação para os alunos da EI é a de “Homo Zappiens” (VEEN; 

VRAKKING, 2009, p. 47). São consideradas pessoas que vêem a tecnologia como 

algo natural, em que a escola, da forma como está organizada - com a forma 

tradicional de ensino, não é tida como desafiadora, pois está fora da realidade de ser 

desses indivíduos, e, de seus mundos permeados pela conectividade.  

Acreditamos, quando falamos de alunos da EI, que crescer nesse mundo digital faz 

com que, boa parte indivíduos, identifique sem problemas os aparelhos tecnológicos 

e aprendam inclusive a manuseá-los instintivamente, além de adquirirem linguagem 

cibernética. 

Entretanto, as ferramentas digitais, por vezes, ainda possuem apenas status de 

distração e entretenimento na maioria de seus usos em seus contextos familiar e 

educacional. Moran (MORAN, MASSETO E BEHRENS, 2013, p.36) aponta que é 

necessário um trabalho conjunto entre família e escola para nutrir um 

                                                        
10 Nascidos após 1991 ou 1995 dependendo do autor (Classificação de gerações no trabalho de 
MAZON, 2012). 
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relacionamento sadio e seguro entre crianças/tecnologias, e que é urgente “[...] uma 

educação para as mídias, para compreendê-las, criticá-las e utilizá-las da forma 

mais abrangente possível”. 

Sem orientação e conhecimento as ferramentas, que poderiam fazer parte do 

aprendizado e serem utilizados para tal, são muitas vezes subaproveitadas ou pior, 

se transformam em vilões. Assim, parte dos desafios da incorporação das 

tecnologias digitais no ensino é a superação da visão de que elas são apenas 

distrações e entretenimento e sim, ferramentas úteis no auxílio ao aprendizado. 

A sociedade em que a escola, com caráter humano, trabalha para construir é uma 

sociedade includente, pensante, ativa, informada, livres das amarras da alienação, e 

assim, mais igualitária e justa, que compreende sua função social, em que “[...] o 

conhecimento não é algo dado e acabado, mas um processo social que demanda a 

ação transformadora dos seres humanos sobre o mundo.” (FREIRE, 2003, p.111).  

Uma escola que contribui para a formação de cidadãos ativos, participantes e 

interligados ao mundo, que hoje se encontra interligado pelas tecnologias digitais.  

 

3.3 CONTEXTO BRASILEIRO DA EI 

Para começar a desvelar a relação tecnologias e educação brasileira é preciso 

compreender que o uso das TDICs no segmento escolar passou, e ainda passa, por 

várias fases. No início, as tecnologias foram vistas como a solução para os 

problemas educacionais, enfatizando os planejamentos e métodos de seu caráter 

tecnicista. De acordo com Miranda (2006, p. 21):  

Voltando ao processo histórico do uso da tecnologia na educação, 
percebemos que por estar vinculado ao processo desenvolvimentista, o 
termo tecnologia educacional e, por consequência, a utilização de recursos 
tecnológicos na escola, foi encarado como parte do modelo tecnicista da 
educação. 

 

Iniciando nesse modelo tecnicista e até os dias atuais, a escola tradicional utilizou a 

tecnologia como subproduto. Uma utilização de forma mecânica, ensinando apenas 

a manuseio de seus recursos, totalmente desvinculada da relação potencializadora 
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de conhecimento, o que de gerou uma representação social negativa do 

relacionamento entre tecnologia e educação. É evidente que as tecnologias 

precisam ser apreendidas para se tornarem os instrumentos potencializadores, mas 

não é essa a sua função principal. 

A tentativa de conciliar o currículo com a prática muitas vezes não passa da 

substituição do livro didático pelo computador, ou pela utilização de mídias, como 

vídeos, muitas vezes descolados do conteúdo a ser apreendido. As ferramentas são 

Incorporadas, mas, não se altera os métodos tradicionais de ensino  

Somado a esse contexto temos, a trajetória da Educação Infantil no Brasil, que é 

marcada pelo assistencialismo. Assim como na Europa, iniciada por uma 

necessidade crescente do mercado de trabalho, a época da modernização e 

industrialização. No Brasil, essa industrialização advinda após a Proclamação da 

República em 1889 e enfatizada principalmente após 1930, reconfigurou as 

organizações familiares. A classe trabalhadora agora incluía as mães que 

precisavam se ausentar de casa para trabalhar.  

Assim as crianças pequenas, principalmente de famílias pobres, ficavam sozinhas 

em casa, ou ainda com outras mães, as chamadas mães mercenárias que, 

vendendo seu trabalho, cuidavam e abrigavam filhos de outras mulheres, outra 

função criada pela nova reconfiguração social. Um contexto que contribuiu para o 

abandono, maus tratos, desnutrição e altos índices de mortalidade infantil no país, o 

que mobilizou alguns setores da sociedade para se pensar nessa problemática.  

Religiosos, empresários e educadores deram início às discussões em torno do 

cuidar da criança fora do âmbito familiar, e assim nasceram as primeiras tentativas 

de se organizar as creches, de forma assistencialista e filantrópica11e, com o passar 

das décadas, iniciaram os movimentos operários que reivindicavam, não apenas 

melhores condições de trabalhos para as mulheres, mas também, a criação de 

instituições de educação e cuidado para seus filhos (KUHLMANN JR., 2000). 

No Brasil, em meados dos anos 70, ainda sem regulamentação, a educação infantil 

                                                        
11 Citando algumas instituições pioneiras no Brasil tem-se o Instituto de Proteção à Infância do Rio de 

Janeiro criado em 1889 e Instituto de Proteção e Assistência a Infância, além do Departamento da 
Criança, órgão fiscalizar criado em 1919. 
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passou a ser alvo de uma reivindicação geral com objetivo de possibilitar às crianças 

o acesso à educação que os ajudaria a superar as condições sociais precárias a que 

estavam sujeitas, como parte do movimento da teoria da privação cultural12. 

A Constituição de 1988 foi o primeiro documento oficial que considerou esse público. 

Determinando que Estado deve garantir atendimento de crianças de zero a seis 

anos em creches e pré-escolas e a União, a prestação de assistência técnica e 

financeira aos Estados e Municípios para esse fim, assim, o documento especificou 

em seus artigos 208 e 211, que os municípios atuassem de forma prioritária no 

Ensino Fundamental e na educação infantil (BRASIL, 1988). 

Em 1990, entra em vigor a lei 8.069 – Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

legislação que estabelece medidas visando garantir os direitos das crianças e 

adolescentes. A partir de 1994 destaca-se a “Política Nacional de Educação Infantil” 

lançada pelo Ministério da Educação, que, por meio de diversos documentos, 

formula a organização do ensino infantil, englobando atendimento, formação de 

professores, propostas pedagógicas e curriculares.  

Dando continuidade à regulamentação, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96) incluiu a educação infantil como a primeira etapa 

da Educação básica, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da 

criança, complementando a ação da família e da comunidade. Vale ressaltar que em 

2013, a LDB teve sua redação alterada pela lei 12.796/2013, que incluiu a 

obrigatoriedade da educação infantil a partir dos quatro anos de idade, delimitou a 

idade em cinco anos e não em seis, como era antes, além de direcionar e organizar, 

de forma mais específica, a função pedagógica. 

A LDB aponta o uso das tecnologias digitais nos documentos oficiais da educação 

como instrumentos que contribuem para a formação do sujeito. A redação do artigo 

32, inciso II, traz que ensino fundamental obrigatório tem por objetivo a formação 

básica do cidadão mediante “[...] a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamenta” 

(BRASIL, 1996).  

                                                        
12 Teoria defendida nos Estados Unidos na década de sessenta e no Brasil já em meados de 1970, 

em que considerava que o atendimento à criança pequena fora do lar possibilitaria a superação das 
precárias condições sociais a que ela estava sujeita. Era a defesa de uma educação compensatória. 
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O parecer CNE/CEB nº 20/2009, que institui as DCNEIs (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil), observa que a proposta das instituições de 

educação infantil deve garantir a criança o acesso aos processos de apropriação de 

conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens, proporcionando 

experiências com as tecnologias digitais.  

De acordo com o artigo nono, item XII, essas experiências devem acontecer de tal 

modo que “possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos” (BRASIL, 2009).  

O Ministério da Educação (BRASIL, 2012), ainda aponta que a utilização de mídias 

digitais deve proporcionar: 

Maior integração entre os alunos e professores, pelo acréscimo dos 
elementos sócio-afetivos, e desenvolvimento de muita interação positiva 
com a escola e com a aprendizagem; redimensionamento do conceito de 
conteúdos escolares para além do que é tradicionalmente considerado e 
inclusão do desenvolvimento de habilidades, atitudes e a incorporação de 
valores; interação ativa das crianças com as atividades, estimulando a 
habilidade de formar e emitir opiniões; Preparação dos alunos ao uso 
inteligente desses recursos, destacando a importância de trabalhar a 
relação escola/criança/TV/vídeo/computador numa perspectiva crítica, 
reflexiva, lúdica e harmonizadora, desde que se considerem concepções 
emancipatórias de educação e estratégias metodológicas coerentes com os 
objetivos de aprendizagens direcionados ao desenvolvimento da cidadania 
conscientes. 

 

Ainda por meio da LDB foi organizado a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

um documento que normatiza todas as etapas da educação básica e a construção 

dos currículos pelos Estados e Municípios. Em 2017, em sua versão mais atual, a 

BNCC (BRASIL, 2017, p.9) traz como uma de suas dez competências gerais para 

educação infantil, o uso das tecnologias digitais na formação dos indivíduos: 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 

A Base ainda ressalta os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, além dos 

campos de experiência, dentre os quais se encontra parte de nossa pesquisa, no 

campo Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.   
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Acreditamos que os instrumentos digitais possam contribuir de forma efetiva para a 

prática pedagógica. Documentos nacionais como os citados, e até internacionais 

chamam atenção para essas possibilidades.  

Nacionalmente, podemos citar o Plano Nacional de Educação (PNE), que contempla 

metas e diretrizes a serem efetivadas entre 2014 a 2024 (BRASIL, Lei 13.005) no 

sistema escolar brasileiro. O documento ressalta no item 7.2, o uso das tecnologias 

como estratégia no intuito de:   

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.  

 

Internacionalmente temos como exemplo a  Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que por meio do Marco de Ação da 

Educação 2030, estabelece uma visão mundial para a educação até 2030. A 

organização (2015, p.8) também ressalta a importância das tecnologias digitais na 

educação: 

Também nos empenhamos com o fortalecimento da ciência, da tecnologia e 

da inovação. Tecnologias de informação e comunicação (TIC) devem ser 

aproveitadas para fortalecer os sistemas de educação, a disseminação do 

conhecimento, o acesso à informação, a aprendizagem de qualidade e 

eficaz e a prestação mais eficiente de serviços. 

 

No contexto escolar, apresenta-se um crescimento de crianças matriculadas da EI, 

principalmente na faixa etária de quatro e cinco anos conforme dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) presentes na figura 4: 
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Figura 4 – Percentual de crianças de quatro e cinco anos na escola 

 

Fonte: IBGE/Penad/Todos pela educação (2018). 

 

De acordo com os dados do Instituto, mais de 90% das crianças entre quatro e cinco 

anos estão matriculadas na pré-escola, entretanto, essa análise não pode ser 

apenas quantitativa. Precisamos considerar a qualidade do ensino que está sendo 

oferecido para esses alunos.  

Apesar da BNCC (BRASIL, 2017) apontar direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento para a educação infantil, que possibilitem a criança desempenhar 

um papel ativo em que possam conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se, sabemos que são grandes os desafios nesse sentido. 

Em relação às tecnologias digitais, essas menções nos documentos oficiais, apesar 

de apontarem um caminho, o fazem de forma tímida, constituindo-se distantes de 

solidificar as práticas de ensino no cotidiano escolar. Na prática, a incorporação 
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desses instrumentos é feita ainda de forma pouco consistente, muitas vezes por 

mera praticidade, e que muito pouco muda a forma tradicional de ensino. 

Apesar de a legislação esboçar uma tentativa de mudança na compreensão das 

funções e objetivos das instituições de educação infantil, apontando para a busca da 

superação da dicotomia entre educar e cuidar, ainda existe uma distância 

considerável que do que é necessário para a mudança da realidade. Articular os 

saberes a serem ensinados ao saber-ensinar (TARDIF, 2018), parece ser ainda, os 

desafios do ensino infantil para superar seu caráter histórico, voltado para o 

assistencialismo, passando pela custódia e privação cultural, até chegar à função 

educativa.  

 

3.4 APRENDIZAGEM NA EI 

Os seres humanos vivem em constante interação com a cultura a qual estão 

inseridos desde o nascimento, desta forma, seu desenvolvimento pode ser 

compreendido como o produto de trocas recíprocas, entre os indivíduos e, entre eles 

e o meio social, no período de toda a sua existência.  

Em suas pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, Vigotski (2004, p. 67) afirma 

que “O movimento real do processo de desenvolvimento do pensamento infantil não 

se realiza do individual para o socializado, mas do social para o individual”. Nesse 

sentido, o meio social não é apenas o entorno e nem é independente do indivíduo, 

pelo contrário, faz parte de uma relação intrínseca com ele (MARTINS et.al., 2015).  

Para Vigotski, a aprendizagem não acontecia através de simples associação de 

ideias de antemão armazenadas na memória, mas sim, através de um processo 

interno, ativo e interpessoal (DAMIANI; NEVES, 2006). 

O autor, não nega a existência de diferenças entre os indivíduos, nem fatores 

genéticos, porém ele compreende que essas diferenças não são determinantes para 

a aprendizagem. Nesse sentido Vigotski (2004, p. 149) ressalta que: 

O desenvolvimento do pensamento e da linguagem depende dos 
instrumentos de pensamento e da experiência sociocultural da criança [...] o 
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desenvolvimento do pensamento da criança depende do seu domínio dos 
meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. 

 

Ao confirmar que o processo de desenvolvimento do pensamento infantil não se 

realiza do individual para o social, mas ao contrário, parte do social para o individual, 

o autor nos leva a conclusão de que primeiro somos sociais e depois é que nos 

individualizamos.  

Vigotski (2004, p.72) afirma que para a criança os objetos significam realidade, mas 

não uma realidade que se reflete de forma passiva em sua mente, e sim na qual ela 

(a criança) se depara no processo de sua prática. Desta forma, a aprendizagem e o 

desenvolvimento ocorrem através destes relacionamentos sociais, com a utilização 

de signos e instrumentos.  

Martins et.al. (2015, p. 38) esclarece que Vigotski, ao estudar o desenvolvimento e a 

aprendizagem, entende que o desenvolvimento das funções psíquicas está 

relacionado a dois grupos de fenômenos que estão interligados: primeiro os meios 

externos do desenvolvimento cultural (instrumentos e signos) - ferramentas materiais 

e simbólicas que produziram as transformações psíquicas (fala escrita, cálculo, 

desenho, etc.). Segundo, os processos de desenvolvimento das funções - que se 

referem às funções específicas, como memória, percepção, atenção, pensamento 

conceitual e que são transformados, em decorrência do primeiro grupo.  

Instrumentos e signos possuem uma similaridade entre a atividade mediadora que 

os envolvem. A diferença diz respeito à orientação. Enquanto as ferramentas 

dirigem-se aos objetos externos, dados na natureza, alterando-os e modificando-os, 

a segunda dirige-se ao próprio homem, modificando sua própria conduta, seus 

processos psíquicos ou o de outras pessoas. Entretanto, as duas atividades 

mediadoras possuem nexos entre si, visto que o domínio da natureza e o domínio de 

si estão inter-relacionados (MARTINS et.al., 2015).  

De acordo com Vigotski (2000, p. 82) [...] “O homem introduz estímulos artificiais, 

confere significado a sua conduta e cria, com a ajuda dos signos externos, novas 

conexões no cérebro [...]”. Assim, tanto os signos internos ou externos (os 

instrumentos) acarretam mudanças no desenvolvimento cognitivo.  
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Apoiando-se nessa concepção é que consideramos as tecnologias digitais 

instrumentos, e como tal, capazes de possibilitar aprendizagens e contribuir para o 

desenvolvimento dos sujeitos, ao serem utilizados como facilitadores, no processo 

de ensino na EI. 

Complementando este fato, temos que o desenvolvimento infantil é dado por fases 

ou períodos, sendo a “Segunda Infância o período de desenvolvimento infantil que 

se estende dos três aos sete anos” (MARTINS et al., 2016, p. 52). Essa fase 

compreende crianças que se encontram no período pré-escolar, cuja atividade 

guia/principal se constitui o jogo de papéis ou brincadeiras, em que principalmente 

por meio desse artifício, aprendem o mundo ao seu redor.  

É pelo jogo ou brincadeira, que a criança começa a descobrir as relações objetivas 

que existem entre os homens. Assim, começa a entender que a participação em 

cada atividade impõe o cumprimento de certos deveres e uma série de direitos 

(MUKHINA, 1996).  

Por meio das brincadeiras as crianças buscam significados de suas experiências 

diárias de interação, o que as tornam momentos ricos de aprendizagens e, onde se 

inicia o desenvolvimento, por exemplo, do autocontrole da conduta, visto que, 

existem regras sociais na interpretação de cada personagem, como mães, pais, 

professores, policiais, dentre outros. 

Além disso, as brincadeiras podem possibilitar o futuro domínio dos signos sociais e 

desenvolver na criança a capacidade de substituir um objeto por outro, desta forma, 

sua função simbólica, contribui para que futuramente a criança se aproprie da leitura 

e da escrita. 

Documentos oficiais como a BNCC também atribui às brincadeiras, os eixos para a 

aprendizagem nessa etapa. De acordo com a Base (BRASIL, 2017, p.35): 

Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação 
Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as 
crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de 
suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 
aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 
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As tecnologias digitais são instrumentos que vislumbram possibilidades para tornar o 

ato educativo atrativo, e, podem contribuir para que a apreensão do conhecimento 

seja realizada de forma interativa, dinâmica e lúdica, no que tange a educação 

infantil, em forma de brincadeira.  

As TDICs podem possibilitar sob o olhar da criança, um aprendizado emocionante, 

reunindo sons, cores, imagens, movimento, interação. Elementos que a atraem 

podem se tornar objetos de suas realidades com os quais realizam suas atividades 

práticas, e os quais influenciam seu pensamento.  

Convivendo desde o nascimento com instrumentos digitais, as crianças na faixa 

etária da EI possuem facilidades em lidar e se apropriar dos conteúdos digitais como 

foi explicado no início do capítulo. Dados de um estudo americano de 2013 

denominado Zero to Eight: Children’s Media Use in America13(CARTA CAPITAL, 

2013) revela que 38% das crianças com menos de dois anos utilizavam gadgets, 

ante 10%, em 2011. Na faixa etária de dois a quatro anos, o índice subiu de 39% 

para 80% e de cinco a oito anos, de 52% para 83% no mesmo intervalo de tempo. O 

estudo revelou ainda que os usos variaram entre leituras em livros digitais, músicas 

e acesso a mídias interativas móveis em smartphones e tablets.  

No Brasil, uma pesquisa de 2014 desenvolvida pela empresa AVG 

Technologies14(CANALTECH, 2014) sobre o uso de tecnologias digitais por crianças 

brasileiras revelou que, crianças entre três e cinco anos estão cada vez mais 

próximas de dispositivos com acesso à internet. Das crianças, 76% sabem desligar e 

ligar um tablet ou computador, 73% já utilizam algum game virtual, 42% já sabem 

fazer uma ligação telefônica, embora 43% não sejam capazes de escrever o próprio 

nome.   

Apesar de toda essa facilidade de acesso é preciso ter cuidado para criar um 

relacionamento saudável com as mídias. Nas reportagens pesquisadas, os diversos 

profissionais consultados possuem como consenso que o tempo de exposição, o 

direcionamento desses usos e a estimulação de outras atividades sensoriais são 

                                                        
13 Estudo feito nos EUA no ano de 2013 em grande escala sobre o uso das mídias para crianças, 

2018. 
 
14 Empresa criadora de Softwares, dentre eles o AVG antivírus, 2018.  
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essenciais para se fazer um uso responsável e, que possa trazer benefícios de 

aprendizagem.  

Acreditamos que as TDICs são instrumentos que abrem possibilidades para 

proporcionar nas crianças um nível superior no desenvolvimento, por meio de um 

uso saudável e seguro, com o suporte principalmente do professor como mediador. 

Assim, desenvolver, diversas aprendizagens e linguagens, valendo-se das 

possibilidades como produção de imagem, sons, vídeos, programas ou/e 

principalmente, por meio dos jogos eletrônicos, aliados ao campo fértil da 

brincadeira.  
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Figura 5 – Mapa Conceitual Formação Docente. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A F O R M AÇ Ã O  D O C E N T E  P AR A O  U S O  D AS  T E C N O L O G I AS  D I G I T A I S
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4 A FORMAÇÃO DOCENTE PARA O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

Por formação docente compreendemos um processo contínuo no qual estão 

situadas a formação inicial – aquela realizada e certificada pela Universidade, e a 

formação continuada – que acontece ao longo da carreira docente pela aquisição de 

conhecimentos de diversas fontes e em diversos tempos, sejam por meio de 

estudos, cursos, vivências e troca de experiências. Neste capítulo, vamos tratar da 

formação docente para o uso das tecnologias digitais, refletindo sobre os saberes 

necessários a função docente, legislação brasileira a respeito do uso docente das 

TDICs, a alfabetização tecnológica do professor, postura do professor ante as TDICs 

e, as possibilidades e desafios do uso das tecnologias digitais para o ensino e 

aprendizagem. 

 

4.1 DOS SABERES DOCENTES 

Na Perspectiva Freireana a formação de professores é uma atividade 

eminentemente humana. No campo da educação, uma área de pesquisa, conteúdo 

da política educacional e uma prática pedagógica, desta forma, uma atividade 

complexa, intencional, institucionalizada e multireferencial, ideal de uma educação 

superior, que empenhe na formação, para o exercício da cidadania e para a conduta 

ética e estética (FACENDA, 2014) 

Em “Pedagogia da Autonomia” Freire (2015) traz reflexões sobre a prática docente e 

o que é necessário para ser um educador a favor da autonomia dos seus 

educandos. Ele destaca que ensinar exige pesquisa, curiosidade, comprometimento, 

respeito ao saberes dos educandos, criticidade, reflexão crítica sobre a prática, 

consciência que somos seres inacabados, apreensão da realidade, liberdade e 

autoridade, rigor, dentre tantos outros aspectos e, o tornar-se professor acontece em 

uma jornada permanente de aprendizagens.  

O autor (idem, ibidem) destaca que “[...] a prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer”. O pensar certo é necessário para se fundamentar uma prática crítica, 

que deve suplantar a prática docente espontânea ou quase espontânea, aquela sem 
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rigorosidade metódica, advinda da curiosidade ingênua e por isso mesmo, é preciso 

possibilitar na formação docente, que essa curiosidade ingênua, voltando-se sobre si 

mesma, por meio da reflexão crítica sobre a prática, se percebendo ingênua vá se 

tornando crítica. Para tanto, é preciso ao educador pensar certo. E para Freire 

(2015, p.38-39) o pensar certo é dialógico: 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, doar 
ao outro, tomando como paciente do seu pensar, a inteligibilidade das 
coisas, dos fatos e dos conceitos, a tarefa coerente do educador que pensar 
certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, 
desafiar do educando, com quem se comunica, a quem se comunica, a 
produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado”. 

 

Nessa jornada de pensar certo é indispensável ao professor ser rigoroso. De acordo 

com Shor (FREIRE; SHOR, 2001, p.14) “rigor é um desejo de saber, uma busca de 

resposta, um método crítico de aprender. Talvez o rigor seja, também, uma forma de 

comunicação que provoca o outro a participar, ou inclui o outro numa busca ativa”. O 

rigor é essencial para constituição de um professor crítico, que reflete sobre a sua 

prática no sentido de buscar, de forma permanente, se aprimorar no ato educativo.  

No livro “Saberes Docentes e formação profissional” Tardif (2018) afirma que o 

saber docente é plural e formado por saberes das instituições de formação, da 

formação profissional, do currículo e da experiência. Desta forma os classifica em 

saberes pessoais, saberes provenientes da formação escolar anterior, saberes da 

formação profissional para o magistério, saberes dos programas e livros didáticos 

usados no trabalho e saberes da sua própria experiência da profissão. 

 O autor (Idem, ibidem) afirma que os saberes profissionais dos professores são 

plurais e temporais adquiridos através de certos processos de aprendizagens e de 

socialização pelos quais também se integram, e que, atravessam tanto a história de 

vida quanto a carreira dos educadores. Assim, destaca (p.15) que o saber dos 

professores é “[...] social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais”.  

Como Saber dos atores individuais, esse saber perpassa pelos seus processos de 

vivências e experiências da cada sujeito, ao longo de sua história. 
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Como Social, o autor (IDEM) defende que, ele assim se constitui, pois: é partilhado 

por um grupo de agentes que possuem uma formação comum e sua posse e 

utilização se encontra sobre um sistema que visa garantir sua legitimidade e orientar 

sua definição e utilização, como as universidades. Além disso, seus objetos são 

sociais, ou seja, práticas sociais. Ele não visa transformar objetos e sim, sujeitos. E 

sendo sociais, os “saberes a serem ensinados” e o “saber ensinar” evoluem com o 

tempo e as mudanças sociais e, são adquiridos no contexto de uma socialização 

profissional.  

Nesse sentido, formações que fazem parte da constituição desse saber social do 

professor necessitam acompanhar as mudanças sociais e assim, incluindo 

instrumentos que fazem parte da sociedade atual, como as TDICs.  

Diante disso, faz necessário pensar em formações docentes, em todos os níveis, 

que criem um espaço para a reflexão, não apenas do momento do ato educativo do 

professor, mas também, no sentido mais amplo da palavra, alcançando as 

dimensões em que a própria educação está presente e deve interferir como o âmbito 

social, político e econômico. 

Freire (FREITAS, 2016) compreende a educação em um sentido amplo 

considerando a complexidade das dimensões que a compõe, sendo a política, 

epistemológica e estética. Desta forma, na concepção Freireana a formação docente 

visa uma educação libertadora, com horizontalidade nas relações e que leve o 

educador a refletir suas práticas. Freire (1991, p. 80) a firma que “[...] a formação do 

educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática através da 

reflexão sobre o seu cotidiano”.  

Nesse sentido, as metodologias ativas nos parecem ser um bom ponto de partida 

para “avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, 

generalização, de reelaboração de novas práticas” (MORAN, 2015, p.18). Esse 

parece ser um caminho para superar a educação bancária e focar na aprendizagem 

do aluno promovendo motivação e diálogo. Um caminho que se estende para as 

formações docentes.  

 Uma escola aberta para a sociedade traz consigo uma formação docente voltada 

para as dimensões emocional, ética e empreendedora. Um educador nesse contexto 
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consegue despertar e incentivar boas qualidades em seus alunos. Um professor que 

seja autor, direcionador, orientador, mediador, criador de espaços de aprendizagens 

(MORAN, 2007) 

A formação continuada de professores que almejamos para a nossa pesquisa une 

metodologias ativas de aprendizagens conforme ressalta Moran, buscando 

oportunizar aos professores conhecimentos, almejando que sejam capazes de 

executar processos de reflexão a partir da sua realidade, problematizando-a e se 

compreendendo como um ser, que ao mesmo tempo é individual e social, como 

enfatiza Freire, na busca da compreensão do ser e do fazer do professor, como 

aponta Tardif, e, em que a tecnologia seja usada de forma humanizada como 

ressalta Kenski. 

Ela une o ensino a distancia de forma híbrida15, na intenção de ampliar o espaço 

formativo para além da sala de aula física, valendo-se do que o ambiente e as 

tecnologias digitais podem oferecer na intenção de possibilitar acesso a novos 

conhecimentos, a construção de novos saberes, novas formas de pensar, de 

aprender, de ensinar, de planejar e de superar desafios. Que compreenda um 

acompanhamento docente no intuito de mediar e analisar resultados, necessidades 

e lacunas do grupo, a partir dos percursos dos mesmos, de forma individual e 

coletiva (MORAN, 2015). 

 

4.2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA A RESPEITO DO USO DOCENTE DAS TDICs 

O sistema público de educação no Brasil foi marcado, inúmeras vezes, por 

deficiências históricas. Existem diferentes tendências pedagógicas presentes nas 

práticas dos professores e as dificuldades para uma educação integral e de 

qualidade perpassam pela falta de “[...] infraestrutura adequada, muitas vezes 

precária da escola pública tradicional, a superlotação das salas, as exigências de 

                                                        
15 Híbrida significa misturado, mesclado. Na educação relacionado a mobilidade e conectividade 
significa misturar vários espaços e tempos, um ecossistema mais aberto e criativo, são processos 
organizados juntos com processos mais abertos e informais, com diferentes maneiras de ensinar e 
aprender, com trabalho colaborativo aliados as tecnologias digitais e propiciam aprendizagens que 
ultrapassam a barreira da sala de aula. (BACICH; MORAN, 2015). 
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eficiência e produtividade da pedagogia e a tendência crítico-reprodutivista das 

escolas brasileiras” (SAVIANI, 2013, p. 447).  

Quando as escolas dispõem de tecnologias digitais, estas são por vezes, ignoradas 

ou subaproveitadas. Contribuem com a falta de instalações e equipamentos, à 

formação/capacitação inadequada ou inexistente para o seu uso, muitas vezes 

estando presente na formação inicial/continuada apenas a forma operacional, e não 

no sentido de promover por meio dela, um processo de aprendizagem. Isso gera 

e/ou contribui, na maioria das vezes, para a falta de domínio e/ou resistência dessas 

metodologias pelos educadores. 

De acordo com Pérez Gomez (2015, p. 29) se as escolas continuarem a insistir nas 

práticas convencionais obsoletas, que define a maioria das instituições de ensino 

atuais, se tornarão “[...] distantes e ignorantes do fluxo da vida, que transborda a sua 

volta, e correm o risco de se tornarem irrelevantes”. Independente do motivo, o fato 

é que deixar de utilizar recursos tão importantes, afeta de forma negativa a 

qualidade do ensino. Segundo Moran (2014, p. 1): 

A sala de aula tradicional é asfixiante para todos, principalmente para os 

mais novos. Está trazendo pressões insuportáveis para todos: Crianças e 

jovens insatisfeitos, professores estressados e doentes, porque há questões 

mais profundas que exigem novos projetos pedagógicos. Insistimos num 

modelo ultrapassado, centralizador, autoritário com professores mal pagos e 

mal preparados para ensinar um conjunto de assuntos, que os destinatários 

– os alunos – não valorizam. Se não mudarmos o rumo rapidamente, 

caminhamos para tornar a escola pouco interessante, relevante, só 

certificadora.  

 

Entretanto, existe uma grande diferença entre as instituições possuírem 

equipamentos tecnológicos e utilizá-los para fins pedagógicos de aprendizagem, ou 

ainda, apenas subutilizá-los, limitando a exibições de vídeos muitas vezes 

desconexos com o conteúdo, por exemplo. É necessário partir das novas realidades 

e desafios que esses instrumentos representam para o processo de ensino e 

aprendizagem e isso, perpassa certamente o processo de formação docente. 
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Em relação à formação docente, a CNE/CEB 2/2015 (BRASIL, 2015, p. 4) que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial Superior e 

Continuada dos professores da Educação básica define que: 

A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui 
processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da 
qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser 
assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos 
sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação 
credenciadas.  

 

Já especificamente para a formação continuada, que é objeto desse trabalho, os 

‘Referenciais para a Formação de Professores’ (BRASIL, 1999) apontam que a 

formação continuada faz parte de um processo de permanente de desenvolvimento 

profissional que deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas 

educacionais e se apoiar em uma reflexão sobre a prática educativa, promovendo 

um constante processo de auto-avaliação capaz de orientar a construção contínua 

das competências profissionais. Entretanto, um processo de reflexão exige 

predisposição a um questionamento crítico da intervenção educativa e uma análise 

prática de suas hipóteses.  

Relacionado à formação docente para uso das tecnologias digitais na educação, a 

CNE/CEB também traz algumas considerações. O artigo segundo, parágrafo 2 

(BRASIL, 2015) ressalta que o exercício da docência envolve o domínio e o manejo 

de diversos conteúdos, metodologias, linguagens, tecnologias e inovações, que em 

conjunto, contribuiu para ampliar a visão e a atuação do educador.   

O documento (IDEM, 2015, p.6) aponta que a formação docente pelas Instituições 

de Ensino Superior (IES) deve conduzir o egresso ao “Ao uso competente das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prática 

pedagógica e a ampliação da formação cultural dos (das) professores (as) e 

estudantes” e, permitir o planejamento e execução de atividades formativas, 

agregando dentre outros ambientes, os tecnológicos, físicos e virtuais.  

As Diretrizes (BRASIL, 2015, p.8) ainda apontam que a formação docente por meio 

das IES deve permitir o egresso “[...] relacionar a linguagem dos meios de 

comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 
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domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da 

aprendizagem”. Essa formação deve englobar projeto formativo que assegure aos 

estudantes o domínio dos conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e 

metodologias, bem como das tecnologias (BRASIL, 2015,). O documento (BRASIL, 

2015, p.9) ainda aponta que as IES devem assegurar “[...] recursos pedagógicos 

como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros aos egressos das IES em 

qualidade e quantidade, nas instituições de formação”. 

A respeito do ensino e aprendizagem, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 9) traz em suas 

competências gerais, referência a utilização da linguagem digital e do uso das 

tecnologias digitais para fins de “[...] expressar e partilhar informações e 

experiências, ressaltando a forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas do cotidiano (BRASIL, 2017, p. 9)”. Já o PNE (BRASIL, 2014, 17), no que se 

refere à meta 5.6 estabelece sobre a alfabetização a meta de: 

Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) 
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação 
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 
continuada de professores (as) para a alfabetização. 

 

Apesar de referenciado nos documentos oficiais, tanto a formação docente para o 

uso das tecnologias digitais, quanto o próprio uso no ensino e aprendizagem, existe 

uma distância entre os direcionamentos e o que ocorre de fato na prática escolar.  

Ainda hoje, nos parece que o uso das TDICs na prática docente, com ênfase ao 

ensino, acontece de forma tímida. Julga-se, portanto, que um dos motivos que 

contribui para essa situação é que as formações para o uso das tecnologias digitais 

aliada ao processo de ensino, ainda não possibilitam ao professor os alicerces que 

irão sustentar sua prática e ações educativas, contribuindo para o despreparo para o 

uso pedagógico e muitas vezes rejeição dos instrumentos. O fato é que, não adianta 

apenas incorporar as tecnologias digitais na tentativa de conciliar o currículo com a 

prática pedagógica, realizando uma mera substituição do livro pelo computador e 

manter o método tradicional de ensino. 
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Outro fato é se atentar sobre a formação docente para o uso TDICs é que ainda não 

englobam a totalidade dos educadores que lecionam atualmente. As notas 

estatísticas do Censo Escolar da Educação Básica do IBGE de 2016 por meio do 

INEP/MEC (BRASIL, 2017, p. 23), atestam que aproximadamente 2,2 milhões de 

docentes atuam na educação básica brasileira, e aproximadamente 24% desse total 

ainda não possuem formação de nível superior. Deste total, 260,3 mil são 

professores nas creches, dos quais 61% possuem escolaridade superior com 

licenciatura e 20% têm curso normal/magistério. Já na pré-escola existem 311,4 mil 

professores dos quais 62,6% possuem escolaridade superior com licenciatura e 

18,5% têm curso normal/magistério.  

Nota-se pelos dados que existe uma lacuna de formação a ser preenchida. Inúmeros 

professores da EI não possuem ainda uma graduação, ou seja, uma formação inicial 

que poderia possibilitar ao menos o contato inicial com os instrumentos tecnológicos 

no sentido de conhecê-los e, a seus usos no ensino, por meio de uma disciplina do 

curso por exemplo.  

E, apesar do Plano Nacional (IDEM, 2017) prever uma meta de 100% dos docentes, 

da educação básica, com formação superior para 2024, essa ainda não é a 

realidade brasileira. Ou seja, além dos professores que não possuem formação de 

nível superior para exercer a docência, dos quais, a formação para uso das 

tecnologias, não aconteceu, precisamos refletir como os outros 76% dos professores 

que atuam da educação básica estão sendo formados para o uso das tecnologias no 

ensino.  

Nessa realidade, que se mostra ainda insegura sobre a formação docente para o 

uso das tecnologias, Kenski (2008) aponta uma especificidade nacional que torna 

esse desafio ainda maior. Ela que afirma que um dos grandes desafios que os 

professores brasileiros enfrentam está na necessidade de saber lidar 

pedagogicamente com alunos e situações extremas, de estudantes que já possuem 

conhecimentos avançados das TDICs e acesso pleno às tecnologias de ponta, aos 

que se encontram em plena exclusão tecnológica; das escolas equipadas com 

modernas tecnologias àquelas com espaços precários e recursos mínimos para o 

exercício da função docente. O desafio maior, no entanto, ainda se encontra na 

própria formação profissional, para enfrentar esses e tantos outros problemas. 
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Diante do contexto apresentando, sabemos que ainda é grande o caminho a 

percorrer para o uso efetivo das tecnologias digitais no espaço educativo, como 

suporte ao processo de ensino no país. Os desafios apontam principalmente para a 

formação docente, que precisa estar alicerçada a um currículo que assegure 

conteúdos tecnológicos que sustentem as aprendizagens essenciais na formação 

humana integral.  Desta forma, além da legislação, um currículo bem elaborado é o 

ponto de partida para a formação de educadores, além da construção de propostas 

pedagógicas que reflitam as necessidades específicas dentro da realidade social, 

portanto, pensadas para serem aplicadas em determinada localidade, conectado ao 

espaço e tempo presente, utilizando de diversos recursos e infraestrutura 

disponíveis.   

 

4.3 ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PROFESSOR 

No contexto mundial permeado pelas TDICs torna-se é necessário que as pessoas 

sejam preparadas não só para ler e escrever nas plataformas multimídia. Para, além 

disto, torna-se um imperativo ético e também, uma necessidade técnica, que se 

envolvam com esse mundo e que compreendam essa natureza conectada, da vida 

contemporânea. (PÉREZ GÓMEZ, 2015). 

De acordo com Lévy (1993) as concepções de alfabetização tecnológica docente 

evidenciam-se na relação crítica que o docente deve ter com as tecnologias digitais, 

possuindo anteriormente um domínio permanente e progressivo sobre as mesmas. 

Leite (2004, p.3) afirma que “O conceito de Alfabetização tecnológica do professor 

envolve o domínio contínuo e crescente das tecnologias que estão na escola e 

sociedade, diante relacionamento crítico com elas”. A autora (IDEM) ressalta que na 

alfabetização tecnológica a ideia é que os professores dominem a utilização 

pedagógica das tecnologias, de forma que seu uso favoreça a aprendizagem, de 

forma a ser democratizada e, instrumento para a construção de conhecimento.  

Entretanto, essa alfabetização tecnológica não pode ser compreendida apenas 

como o uso mecânico dos recursos tecnológicos, mas, deve abranger também o 

domínio crítico da linguagem tecnológica. 
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Não é apenas conhecer em um determinado momento essas tecnologias, não é 

apenas saber utilizá-las mecanicamente, mas sim, alicerçá-las a conteúdos, e 

pensar de forma crítica e reflexiva como essa linguagem, pode contribuir de fato, 

para o ato educativo em um processo permanente.  

Lévy (1993) ainda aponta que o docente precisa interpretar a linguagem tecnológica 

e formular outras maneiras de expressá-las, perguntando-se quando e porque elas 

são importantes no processo educativo. 

Já Sampaio e Leite (2011) discutem a tecnologia como ferramenta do trabalho 

professor como condição para a democracia e apontam que (idem, p. 19) “[...] é 

necessário que professores e alunos conheçam, interpretem, utilizem, reflitam e 

dominem criticamente a tecnologia para não serem por ela dominados”. 

As autoras (IDEM, p. 74) complementam que o aprendizado das tecnologias digitais 

na escola possibilita diversificar as formas de atingir os conhecimentos, além de ser 

um objeto pelo qual se chega a esse conhecimento, já que carregam em si 

mensagens e um papel social importante. Além disso, ao se utilizarem das 

tecnologias digitais no ato educativo, os professores permitem aos alunos 

familiarizar-se com a diversidade de tecnologias existentes, o que contribui para 

serem desmistificadas e democratizadas. 

As autoras também comparam a alfabetização tecnológica do professor ao processo 

de alfabetização de fato da leitura/escrita, visto que, requerem compreender a 

linguagem tecnológica e operacionalizar técnicas para que essa linguagem seja 

efetiva. Desta forma, alfabetizar para as tecnologias digitais é um trabalho dialético e 

contínuo, realizado de forma processual em que o docente participa ativamente.  

Kenski (2003, p. 34) aponta que essa alfabetização só acontecerá quando o docente 

assumir “[...] postura de aquisição, criticidade e de dúvida diante das informações – 

novas e velhas – e, ao mesmo tempo, exercer papel de orientação e cooperação 

com os alunos. Ensiná-los a aprender e (...) aprender, ensinando”.  

Desta forma, a formação do docente para o uso das tecnologias digitais é um dos 

desafios desta era, pois não se trata apenas de instrumentalizar o educador, mas 

também de ajudá-lo a pensar em como esses instrumentos podem auxiliá-lo em sua 
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prática pedagógica.  De acordo com Behrens (MORAN, MASSETO E BEHRENS, 

2013, p. 76): 

As mudanças desencadeadas pela sociedade do conhecimento têm 
desafiado as universidades no sentido de oferecer uma formação 
compatível com as necessidades desse momento histórico. [...] O novo 
desafio das universidades é instrumentalizar os alunos para um processo de 
educação continuada que deve acompanhá-lo em toda a sua vida [...]. 

 

Mais do que ações e conhecimentos pontuais, a formação docente precisa ser 

entendida como um processo permanente (FREIRE, 2000), ou seja, deve ocorrer 

durante toda a vida. É preciso formar educadores críticos, reflexivos, mediadores e 

que conferem um novo significado ao ato educativo, utilizando os recursos 

disponíveis para criar novos ambientes propícios a aprendizagem e contribuindo 

para uma educação integral com vistas à emancipação de transformação social.  

Freire (2000) nos ensina que educar é antes de tudo um ato político e que essa 

educação deve ser transformadora visando à emancipação e libertação do sujeito. 

Não uma educação bancária, dominadora e desumanizante em que o professor 

apenas deposita o “conhecimento” no aluno, mas sim, uma educação dialógica, 

humanizante e libertadora, em que por meio do diálogo e de situações concretas, o 

sujeito vá significando o conhecimento. Ele (2015, p.22) ressalta que: 

[...] “se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a 
causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 
prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou 
instrumentando para melhor lutar por esta causa”.  

 

Desta forma, concordamos com Sampaio e Leite (2011) que só será possível 

superar a percepção ingênua do mundo e do preconceito as diversas culturas e 

modos de expressão, formando uma nova concepção do mundo e das 

possibilidades da vida, por meio da interação entre informações e conhecimento e, 

se construir como um homem-sujeito, ativo e criador e cultura, um meio de 

expressão e libertação.  
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4.4 A POSTURA DO PROFESSOR ANTE AS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

Nessa sociedade em transformação constante a função docente para o uso da 

tecnologia digital também precisa assumir um novo caráter. Adotar novos 

instrumentos com as velhas práticas, pouco ou nada contribuirá para o aprendizado.  

Segundo Maissiat e Biazus (2012) às tecnologias digitais são efetivamente 

educativas quando contribuem para a prática na educação, mas, para que isso se 

torne realidade, são necessários diversos fatores, dentre eles “[...] um professor que 

esteja disposto a tornar-se um mediador do processo de ensino e aprendizagem, 

ensinar e aprender com os alunos (MAISSIAT; BIAZUS, 2012, p. 159).  

O professor é a pessoa que irá propor as estratégias, organizar o espaço e mediar 

ações que darão direcionamento ao educando, contribuindo para o seu pensar 

criticamente em um ambiente propício a uma aprendizagem dialógica e interativa. 

 Masseto (MORAN, MASSETO, BEHRENS, 2013, p. 142) ressalta que o docente 

deve ser um “[...] orientador das atividades dos alunos, consultor, facilitador, 

planejador, dinamizador de situações de aprendizagens, trabalhando em equipe com 

os alunos e buscando os mesmos objetivos”. Isso, claro sem deixar de realizar a 

intervenção necessária ao aprendizado. 

No âmbito escolar ele é o mediador principal, pois existem coisas que os educandos, 

dado o seu desenvolvimento atual, não conseguem fazer de forma autônoma e, 

outras que precisarão da ajuda de um par mais desenvolvido para realizar. É o fazer 

com que antecede a autonomia do fazer sozinho. E de acordo com Vigotski (2004, p. 

328) “[...] a criança orientada, ajudada e em colaboração sempre pode fazer mais e 

resolver tarefas mais difíceis do que quando sozinha”.  

Nesse contexto é preciso compreender que as tecnologias digitais não substituem o 

professor e por si só não são capazes de modificar a prática educativa, mas servem 

de amplificadores de potencialidades na formação de alunos, professores e 

instituição de ensino (MAISSIAT, 2007). Elas são responsáveis sim por modificar 

suas funções, à medida que para utilizá-las de formas efetivas na prática 

pedagógica, o docente deve deixar de centro do processo educativo, o repassador 
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de conhecimento para ser o criador de ambientes de aprendizagens (MORAN, 

2007).  

Nesse sentido, o papel do educador supera o de transmitir um conhecimento 

elaborado e passa a ser fundamentalmente dialógico, numa atitude comprometida 

com a problematização, na intenção de superar todas as formas de opressão, 

considerando-se a situação específica e o contexto sócio-histórico (FREIRE, 2015).  

Reflexão é a palavra que precisamos incorporar ao se falar de tecnologias na 

educação. Reflexão do ato educativo e assim reinventá-lo. Reflexão sobre a 

realidade objetiva e assim conhecê-la e agir sobre ela. 

Não é propor que as TDICs substituam o trabalho humano, e nem que fiquemos 

refém dela, mas é compreender que elas fazem parte do desenvolvimento da 

humanidade, que está no cotidiano e cada vez mais rápido se incorpora a ele, então, 

a partir disso, buscar formas de utilizá-la a favor da educação e do conhecimento, 

como um instrumento de potencialização do ensino, buscando superar os desafios 

dessa utilização. 

Desta forma, concordamos com Kenski (2003, p.102) quando pontua que não são as 

tecnologias que vão revolucionar o ensino e a educação de forma geral, mas a 

maneira como essa tecnologia é utilizada para a mediação entre professores, alunos 

e a informação. Essa maneira pode ser revolucionária, ou não. Os processos de 

interação e comunicação no ensino sempre dependeram muito mais das pessoas 

envolvidas no processo do que das tecnologias utilizadas, seja o livro, o giz, ou o 

computador e as redes.  

 

4.5 POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO USO DAS TDICS PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

A proliferação de computadores e de instrumentos tecnológicos utilizados dentro e 

fora da escola mudou e vai mudar a definição de sala de aula como um espaço 

pedagógico, assim como, o conceito de currículo e o sentido dos processos de 

interação do aluno com o conhecimento e com os professores. O ensino frontal e 

homogêneo é incompatível com a nova estrutura e exigirá dos professores o 
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desenvolvimento de uma metodologia muito mais flexível e plural, bem como 

atenção mais personalizada aos alunos (PÉREZ GOMÉZ, 2015, p. 20). 

O Ensino a Distância que já existia antes das TDICs tomou um novo rumo a partir 

desses instrumentos. Com eles vieram diversas facilidades, como reunir em uma 

sala de aula virtual pessoas de diferentes locais, em diferentes horários, aprendendo 

e ensinando interligados apenas pela rede através de um computador.  

O ensino híbrido ou blended learning é entendido como uma modalidade de ensino a 

distância que combina atividades presenciais e atividades educacionais à distância, 

realizadas por meio das TDICs. Nele, os educandos, de forma online, têm acesso a 

conteúdos, realizam projetos, participam de discussões e resolvem problemas, 

assumindo de forma ativa o seu processo de aprendizagem e trabalhando 

colaborativamente com seus colegas.  

Nessa modalidade, o conteúdo deve ser específico para a disciplina e a parte 

presencial necessita da supervisão e intervenção do professor, na intenção de 

valorizar as interações interpessoais e ser complementar às atividades on-line, 

proporcionado um processo de ensino e de aprendizagem mais eficiente, 

interessante e personalizado (VALENTE, 2014).  

De acordo com Lévy (2003, p. 40) “[...] todo conhecimento é mais facilmente 

apreendido e retido quando a pessoa se envolver mais ativamente no processo de 

aquisição de conhecimento. Já Shor, (FREIRE E SHOR, 2001, p. 19) ressalta que 

“[...] a educação deve ser integradora - integrando os estudantes e os professores 

numa criação e recriação dos conhecimentos comumente partilhados”. 

E, a educação chamada híbrida, demonstra esse potencial e constitui-se em uma 

alternativa para um ensino. De acordo com Moran (2015, p. 16): 

[...] 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. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, 
uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente 
[...].  
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O autor (MORAN, MASSETO E BEHRENS 2013, p. 31) ainda destaca que por meio 

delas “[...] a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de 

aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos a 

aprenderem ativamente [...]”. 

De forma global, a UNESCO (2014) também traz recomendações e evidências que 

essas tecnologias podem contribuir, ampliar e enriquecer o aprendizado expandindo 

ao alcance da educação, facilitando a aprendizagem personalizada e ao mesmo 

tempo colaborativa, permitindo o aprendizado em qualquer hora e lugar, apoiando a 

aprendizagem fora da sala de aula, criando pontes entre a aprendizagem formal e 

não formal, dentre outras.  

É claro que não podemos nos esquecer que isso dependerá de cada contexto e 

realidade local, principalmente no Brasil, em que existem diferenças significativas ao 

nível de acesso da população a essas tecnologias, que variam de acordo com a 

região. Mas temos que, de forma geral, esse acesso tem aumentado.  

Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia Qualcomm em 2016 

(TECMUNDO, 2016) aponta o Brasil como o terceiro lugar, entre os países da 

América Latina, como consumidor de tecnologia, destacando a aquisição 

smartphones pela população. 

Entretanto, a relação dos docentes com esse meio de ensino só será efetiva quando 

observadas de maneira crítica, contextualizada, adequado aos objetivos de 

aprendizagens e interesses e necessidades dos alunos. Assim, as tecnologias 

digitais desafiam as instituições educacionais a migrarem do modo tradicional de 

ensino - centrada no professor, geralmente na concepção bancária da educação,16 

para uma aprendizagem mais ativa e participativa - focada na colaboração, se 

contrapondo ao modelo bancário de educação. 

Apesar das várias possibilidades que as tecnologias digitais e o ensino híbrido 

proporcionam como tornar o ensino ativo, integrado, colaborativo, quebrar barreiras 

de tempo e espaço e ampliar os limites da sala de aula, é preciso ter bem claro que, 

                                                        
16 Termo utilizado por Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, para determinar o ensino em que 
o professor, é o detentor de todo conhecimento e o deposita no aluno, que nada sabe, em uma 
relação vertical de educação. 



70 
 

além das dificuldades já citadas nos capítulos anteriores, como as políticas públicas, 

o currículo defasado e as infraestruturas deficientes, a questão da formação docente 

é o ponto crucial de todo o processo. Ela pode ser entrave a procura ou a motivação 

por novos conhecimentos nas práticas pedagógicas docentes. 

 Assim como Freire, Vigotski (2016, p. 243) também ressalta a importância do 

pensamento crítico do professor, afirmando que “[...] aprender a pensar 

corretamente sobre o mundo significa preocupar-se com que na experiência do 

aluno se estabeleçam vínculos corretos entre os elementos do mundo e as relações 

desse aluno”. Nesse sentido, Leite (2004, p.2) afirma que: 

A grande questão para a escola é a construção de um projeto pedagógico 
que permita a formação de cidadãos plenos. Nele a tecnologia estará 
inserida, de forma adequada aos objetivos, como uma das maneiras de 
proporcionar a professores e alunos uma relação profunda com o 
conhecimento. 

 

Na intenção de contribuir para essa mudança, que acreditamos ser possível, 

propomos uma formação continuada de professores da Educação Infantil para o uso 

das TDICs no ato educativo, utilizando-se de uma metodologia que amplie a sala de 

aula ao espaço digital, conforme explicaremos no próximo capítulo.



71 
 

Figura 6 – Mapa Conceitual Pesquisa  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 
 

A  P E S Q U I S A    
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5 A PESQUISA   

A pesquisa se classifica como qualitativa, do tipo intervenção pedagógica. Situada 

na linha de formação de professores, possui como público-alvo professores de 

educação infantil atuantes pela prefeitura da Serra/ES e, é composta por dois 

momentos, além da pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. 

No primeiro momento realizou-se um levantamento exploratório, dos cursos de 

Pedagogia ativos no ES, em relação à disciplina de Tecnologias Digitais. Essa 

análise teve como base as matrizes curriculares, buscando compreender se essas 

disciplinas estão presentes nos cursos e, de que forma, isso acontece.  

O segundo momento se constitui na realização de uma formação continuada para 

professores de EI do município da Serra. Esta formação aconteceu na modalidade a 

distância, com momentos presenciais, na intenção de colaborar para a prática de 

ensino dos educadores envolvidos e preencher possíveis lacunas deixadas pela 

formação inicial, acerca da formação docente para as tecnologias digitais. Após a 

formação foi produzido um produto educativo, e-book, contendo alguns conteúdos e 

atividades desta experiência.  

Precisamos deixar claro que nosso objeto principal é a formação continuada 

proposta no segundo momento, entretanto, o primeiro momento se constitui de um 

levantamento exploratório, que visa embasar e justificar nosso objeto principal. 

A produção e análise de dados tiveram como aportes teóricos Flick (2009a, 2009b) 

para compreender o caráter qualitativo da investigação e seus métodos para fazer a 

microinterpretação17 da experiência; Damani (2012, 2013) para tratar e fundamentar 

a análise da intervenção pedagógica no âmbito educacional; e Moraes (1999, 2003) 

e Moraes e Galiazzi (2016) para análise de dados. 

Segundo Flick (2009a) a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo 

das relações sociais devido a pluralização das esferas da vida em novos contextos e 

perspectivas sociais.  O autor (2009b) destaca que a pesquisa qualitativa visa 

abordar o mundo externo, amplo, para entender, descrever e às vezes explicar 
                                                        
17Atribuir significado a experiência que um indivíduo pode viver; um tipo específico de investigação 

qualitativa especialmente interessada na avaliação abrangente e minuciosa de uma unidade, grupo, 
ou cultura, uma atividade específica dentro de um contexto maior. 
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fenômenos sociais locais de diversas formas, analisando experiência de indivíduos 

ou grupo, examinando interações e comunicações que estejam se desenvolvendo e 

investigando documentos ou traços semelhantes de documentos e interações. 

Ainda quanto a tipologia, cabe frisar a posição de Damiani et al. (2013, p. 58) ao 

definirem as pesquisas do tipo intervenção como: 

[...] investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 
interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, 
melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas 
participam – e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. 

 

No campo educacional, a pesquisa do tipo intervenção é denominada aquela na qual 

“[...] práticas de ensino inovadoras são planejadas, implementadas e avaliadas em 

seu propósito de maximizar as aprendizagens dos alunos que delas participam 

(DAMIANI, 2012, p. 2)”. 

Em relação ao tratamento dos dados, Moraes (2003) propõe uma análise rigorosa e 

criteriosa das informações produzidas pela pesquisa qualitativa para aprofundar a 

compreensão dos fenômenos investigados, não na intenção de testar hipóteses para 

comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa, mas sim com vistas à compreensão. 

A formação de professores por meio da pesquisa tem sido entendida como 

potencializadora de processos formativos conscientizadores e desalienantes 

(LONGAREZI; SILVA, 2010), desta forma, acreditamos que esse conhecimento 

poderá contribuir para uma reflexão sobre as funções docentes nesta era do 

conhecimento. E, auxiliar o desenvolvimento do pensamento crítico dos professores, 

na intenção de que possam repensar e ressignificar suas práticas, produzir novos 

conhecimentos e assim promover mudanças significativas em si mesmos e, 

influenciar outros sujeitos socais, em um processo de superação contínuo.  

A seguir trataremos da metodologia de ensino e pesquisa dos instrumentos de 

produção de dados. 
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5.1 METODOLOGIA DE ENSINO E DE PESQUISA 

Como metodologia de ensino, optamos por utilizar autores que possuem uma origem 

Histórico-Cultural. A pesquisa busca refletir a relação educação, tecnologias digitais 

e formação de professores utilizando principalmente textos de autores como 

Vigotski, Kenski, Moran, Sampaio e Leite, Freire, Tardif, dentre outros.  

Flick (2009a, p.21), ao referir-se aos princípios norteadores da pesquisa e do 

planejamento, destaca que são utilizados com a finalidade de “[...] isolar causas e 

efeitos, operacionalizar adequadamente as relações teórica, medir e quantificar 

fenômenos, desenvolver planos de pesquisa que permitam a generalização das 

descobertas e formular as leis gerais [...]” destacando que seus aspectos essenciais 

consistem na escolha adequada de métodos e teorias, na análise de diferentes 

perspectivas e nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas, como 

parte do processo de produção de conhecimento. 

Enquanto Damiani et al. (2013), ao tratar sobre as pesquisas do tipo intervenção 

pedagógica, afirma que  são pesquisas aplicadas, e  assim sendo, têm como 

finalidade contribuir para a solução de problemas práticos e, se opondo as 

pesquisas básicas, cujo objetivo é ampliar conhecimentos, sem a preocupação dos 

possíveis benefícios práticos.  

Com base nos autores citados, a presente pesquisa, em um cenário macro se 

apresenta por meio de uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia 

digital trazendo para a área educacional a necessidade de reflexões e apropriações 

de instrumentos e mídias que influenciam diretamente na forma de viver, de se 

relacionar e aprender, essenciais para comunicação, colocando em evidência a 

questão da apropriação tecnológica docente e do uso desses conhecimentos na 

prática pedagógica.   

Em um cenário micro, ou local, a pesquisa busca conhecer um grupo de professores 

de educação infantil, atuantes como regentes de classe, no município da Serra e 

promover a intervenção em suas práticas pedagógicas, no que tange a esses 

instrumentos.  

Pretendemos contribuir para introduzir e/ou ampliar os conhecimentos docentes a 
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respeito das tecnologias digitais e como elas podem ser pensadas e planejadas no 

processo de ensino e aprendizagem para abordar conteúdos da natureza e 

sociedade.  

Tendo em vista que acreditamos que a formação inicial desses docentes se constitui 

deficiente para tal prática, nossa proposta foi oferecer uma formação continuada na 

qual oportunizamos conhecimentos a respeito das TDICs, e conceitos importantes 

que fazem a ligação entre elas e a educação, no intuito de propiciar reflexões acerca 

do assunto. A intervenção proposta na formação continuada se estendeu para os 

seus locais de trabalho, por meio dos conhecimentos e tarefas que os sujeitos 

tiveram a oportunidade de aplicar em suas práticas.  

.   

Parte-se do pressuposto de que as intervenções em Educação, em especial as 

relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem, “[...] apresentam potencial para 

simultaneamente, propor novas práticas pedagógicas (ou aprimorar as já 

existentes), produzindo conhecimento teórico nelas baseado (DAMIANI, 2012, p. 

12). 

É importante ressaltar que a palavra intervenção nem sempre é vista com conotação 

positiva no campo educacional, devido aos estigmas que carrega em si, 

principalmente nacionalmente, em que remete a uma época de repressão e 

autoritarismo do período militar. Entretanto, Damiani (2012) e outros autores citados 

em seu texto (SZYMANSKI; CURY, 2004; SANNINO; SUTTER, 2011; FREITAS, 

2007, 2010) defendem o uso do termo como ponto central para o desenvolvimento 

de pesquisas orientadas pela teoria Histórico-Cultural. Observemos outra definição 

da autora (2012, p. 3):  

Denominam-se intervenções as interferências (mudanças, inovações), 
propositadamente realizadas, por professores/pesquisadores, em suas 
práticas pedagógicas. Tais interferências são planejadas e implementadas 
com base em um determinado referencial teórico e objetivam promover 
avanços, melhorias, nessas práticas, além de pôr à prova tal referencial, 
contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os processos de 
ensino/aprendizagem neles envolvidos. 
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Tomando por base esses conceitos, nossa pesquisa pretendeu promover a 

intervenção na prática pedagógica do grupo de educadores participantes da 

formação proposta, por meio de tarefas planejadas, seguindo o referencial proposto.  

Temos como características da pesquisa do tipo intervenção pedagógica (DAMIANI, 

2012):  

1) São pesquisas aplicadas em contraposição as pesquisas fundamentais  

As intervenções pedagógicas, como pesquisas aplicadas buscam utilizar toda a 

informação disponível para criar novos métodos e transformar a realidade e não 

apenas descrever essa realidade, como no caso das pesquisas básicas. Nesse 

sentido, nossa pesquisa utilizando-se dos conhecimentos levantados acerca do seu 

objeto que contempla tecnologias digitais, formação de professores e ensino e 

aprendizagem na EI, por meio de sua base teórica e da revisão de literatura, busca 

transformar a realidade dos docentes participantes da formação proposta, 

oportunizando conhecimentos, debates, reflexões e interferindo diretamente em 

suas práticas pedagógicas por meio das tarefas planejadas.  

2) Partem de uma intenção de mudança ou inovação 

Por meio da formação proposta, nossa pesquisa busca dar continuidade ao 

processo de apropriação tecnológica docente, ao possibilitar que os educadores 

participantes possam, além de conhecer e saber utilizar os instrumentos digitais, 

refletir e planejar o uso na prática pedagógica, para o processo de ensino e 

aprendizagem, contribuindo para uma mudança de postura acerca das TDICs e suas 

possibilidades educacionais. 

3) Trabalham com dados criados em contraposição a dados já existentes, que são 

simplesmente coletados 

Conforme a característica acima, possibilitamos criar dados por meio da formação 

continuada para que fosse realizada a coleta dos fragmentos que pudessem 

contribuir para a análise e resultados, para tanto foram analisados os momentos 

presenciais as tarefas à distância. Para produção de dados foram realizadas 

observação do grupo, aplicação de questionários semi-estruturados e, análise de 
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textos, tarefas e documentos produzidos na formação, além de estudo dos mini 

casos, das intervenções, que cada docente realizou em suas realidades escolares.  

4) Envolvem uma avaliação rigorosa e sistemática dos efeitos de tais práticas, isto é, 

uma avaliação apoiada em métodos científicos, em contraposição às simples 

descrições dos efeitos de práticas que visam à mudança ou inovação  

A avaliação da intervenção pedagógica requer rigor científico. Nas intervenções, a 

intenção é “descrever detalhadamente os procedimentos realizados, avaliando-os e 

produzindo explicações plausíveis, sobre seus efeitos, fundamentadas nos dados e 

em teorias pertinentes (DAMIANI et al, 2013, p.60)”. Sendo assim, em nossa 

pesquisa, pretendeu-se avaliar de forma criteriosa tanto o método da intervenção 

quanto o método de avaliação da intervenção, utilizando os instrumentos e métodos 

necessários conforme orienta a autora.  

O Método da intervenção envolve planejamento, implementação de uma 

interferência e a avaliação de seus efeitos (idem, 2013).  

Damiani (2012) ressalta que é essencial nos relatos de pesquisas do tipo 

intervenção pedagógica a separação entre o método da intervenção, que descreve a 

prática pedagógica implementada, de maneira detalhada, fundamentando-a 

teoricamente e o método de avaliação da intervenção, que especifica os 

instrumentos de coleta e análise de dados utilizados para tal intervenção, 

assemelhando as incluídas em qualquer tipo de pesquisa empírica.  

A avaliação da intervenção é composta por dois elementos: os achados relativos aos 

efeitos da intervenção sobre os participantes, que se volta à análise das mudanças 

observadas nos sujeitos participantes, examinados a luz do referencial teórico que 

embasa a pesquisa, se possível triangulando-se os resultados coletados por meio 

dos instrumentos e, apresentados de forma de descrições densas e interpretações 

detalhadas e, os achados relativos a intervenção propriamente dita, que analisa as 

características das intervenções, pontos fracos e fortes, quanto aos objetivos 

traçados, se for o caso, quanto as modificações que foram introduzidas no curso ao 

longo do processo advindos das constantes reflexões (DAMIANI et al., 2013). 
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DAMIANI et al., (2013) traçam as semelhanças entre pesquisas de intervenção e 

pesquisa-ação e fundamentada em Tripp (2005) e Thiollent (2009) e identificam 

como pontos de convergência o intuito de produzir mudanças; a tentativa de 

resolução de um problema; o caráter aplicado; a necessidade de diálogo com um 

referencial teórico e a possibilidade de produzir conhecimento.  

Nesse sentido, nossa proposta se identifica com esses pontos, pois visa produzir 

uma mudança de pensamento e postura nos educadores participantes da formação; 

resolver o problema relacionado ao uso pedagógico das tecnologias digitais na 

prática docente; é uma pesquisa de caráter aplicado, pois não busca apenas ampliar 

seu conhecimento do mundo, mas sim criar formas de transformar a realidade; está 

em diálogo com um referencial teórico que baliza e direciona as decisões do 

trabalho e tem o intuito de produzir conhecimento por meio da formação continuada 

docente. 

Moraes (1999, p. 2), que utilizaremos para realizar a análise de dados e conteúdos 

da pesquisa ressalta que: 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. 
Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 
quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 
compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 
comum. 

 

Para autor (2003) a análise textual qualitativa pode ser compreendida como um 

processo auto-organizado de construção de compreensão, em que novos 

entendimentos emergem de uma seqüência recursiva de três componentes: “[...] 

desconstrução dos textos do corpus, a unitarização; estabelecimento de relações 

entre os elementos unitários, a categorização; o captar do novo emergente em que a 

nova compreensão é comunicada e validada [...]” (idem, p. 2). 

O corpus da análise da pesquisa é composto tanto por textos produzidos para a 

pesquisa, como transcrição de entrevista, registros de observações, depoimentos 

produzidos por escrito, anotações e diários diversos, quanto textos implementados a 

pesquisa como relatórios, publicações, editoriais, resultados, atas dentre outros, que 
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não são exclusivos do trabalho (idem, 2003). Assim, nosso corpus de análise terá 

como amostragem diversos materiais nos presenciais e a distancia.  

 

5.2 INSTRUMENTOS E RECURSOS PARA A PESQUISA 

Os seguintes instrumentos foram usados para a produção de dados: conversas e 

observações participantes nos encontros presenciais; dois questionários online 

semi-abertos; tarefas, textos e interações realizadas na sala do Moodle, além de 

estudo dos mini casos, que foram apresentados pelos professores com a aplicação 

da intervenção, em seus locais de trabalho. 

Foram usados para registro anotações, fotos, gravações de áudio e vídeo e, 

principalmente, a sala do moodle.  O AVA foi nosso canal principal com o 

educadores e comportou todas as tarefas a distancia produzidas pelos educadores. 

Vídeos, textos, fotos, apresentações estão entre as atividades analisadas no 

ambiente. 

 

Recursos físicos 

Os recursos físicos dividem-se para os encontros presenciais e a distância. Para os 

encontros presenciais foi utilizada a instalação de sala física do Cefor, conforme 

autorizado e documentado nos apêndices A e B. O Centro disponibilizou instrumento 

de exibição de vídeo/imagem como projetor Multimídia, além da emissão dos 

certificados de participação no curso. Já os instrumentos digitais como notebook, e, 

smartphone, dentre outros, são de propriedade da pesquisadora.  

Para as atividades à distância foram necessários acesso a internet, computador ou 

smartphone, que foram de responsabilidade de cada participante da formação, além 

de sala virtual no AVA moodle 3.1, cuja abertura e inscrição dos participantes foi de 

responsabilidade do Cefor. A produção da sala no AVA, além da montagem e 

administração do curso, com os conteúdos e atividades, foi de responsabilidade da 

pesquisadora, sob a supervisão da orientadora.  
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Recursos humanos 

Os recursos humanos foram compostos pela própria autora do projeto, a orientadora 

da pesquisa, os professores participantes da formação continuada, um colaborador 

que auxiliou nos encontros presenciais para realizar o registro fotográfico, uma 

tutora voluntária para auxiliar na montagem da sala e dois palestrantes convidados 

para os encontros presenciais. Ressalta-se a concordância e ciência dos 

participantes conforme os documentos dispostos por meio dos apêndices C, D, E. 

 

Recursos financeiros 

Já os recursos financeiros, incluindo a organização e produção dos encontros, assim 

como todo material necessário a conclusão do trabalho foi de responsabilidade da 

pesquisadora, estimando-se uma verba de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais). 

O curso não acarretará ônus nem bônus financeiros para os participantes. 
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Figura 7– Mapa Conceitual Produção e Análise de Dados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

P R O D U Ç Ã O  E  A N Á L I S E  D E  D A D O S  
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6 PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo vamos tratar da análise dos dados produzidos ao longo dos dois 

momentos da pesquisa, a saber: levantamento dos cursos de pedagogia do ES em 

relação às TDICs no site do e-MEC, com posterior análise de matriz curricular e, a 

proposta de Formação Continuada realizada junto aos professores de Educação 

Infantil do Município da Serra/ES.  

Conforme orienta de Flick (2009a), utilizamos em nossa pesquisa uma literatura 

teórica, composta pelos autores que formaram nossa base epistemológica; seguida 

de uma literatura empírica, composta pela revisão de literatura; uma literatura 

metódica, apresentada no capítulo sobre metodologia e uma literatura teórica e 

empírica, para contextualização, comparação e generalização das descobertas, que 

é a que iremos apresentar na análise dos momentos a seguir. 

 

6.1 PRIMEIRO MOMENTO: ANÁLISE DOS CURSOS DE PEDAGOGIA  

O primeiro momento da pesquisa visa analisar as matrizes curriculares dos cursos 

de licenciatura em Pedagogia das IES públicas e privadas do Estado do Espírito 

Santo. Essa análise se deu em relação com tecnologias digitais para o processo de 

ensino e aprendizagem, na intenção de verificar como está sendo a formação inicial 

dos professores em relação a esse assunto. 

Moraes (1999) determina que a análise de conteúdo de uma pesquisa, tanto 

quantitativa quanto qualitativa, deve seguir cinco etapas: preparação das 

informações, transformação do conteúdo em unidades (unitarização), classificação 

das unidades em categorias (categorização), descrição e interpretação. 

Seguindo esses preceitos, nos meses de março e abril de 2018 foi realizado o 

levantamento de todos os cursos de Licenciatura em Pedagogia ativos no ES.  Por 

meio de dados do Ministério da Educação (MEC), disponibilizados no portal e-

MEC,18 foram pesquisadas IES públicas e privadas, na modalidade presencial e a 

distância.  O passo a passo de como a essa pesquisa foi realizada encontra-se no 

                                                        
18 Disponível em <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: abril de 2018. 



83 
 

apêndice F.  

Apurou-se o total de 83 cursos ativos no Estado, chegando à listagem de IES que 

consta no apêndice G. Como bases nos dados obtidos foram realizadas buscas 

online, em todos os sítios eletrônicos das IES disponibilizados no cadastro do e-

MEC, a fim de encontrar nos sites as matrizes curriculares dos cursos.  

A seguir foi realizada a análise documental da matriz curricular de cada um dos 83 

cursos levantados. A intenção nesse momento foi encontrar informações de como as 

licenciaturas têm abordado as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

como disciplinas, observando a existência da disciplina, quantidade de horas, se 

eram obrigatórias ou optativas e a que tipo de estudo estavam relacionadas. 

Selecionando todos esses documentos, concluímos a etapa de preparação das 

informações (MORAES, 1999).  

Como unidade de análise (MORAES, 1999), determinamos para a investigação o 

tema “Tecnologias Digitais” e então, pesquisamos as matrizes curriculares 

disponíveis nos sites das IES, na busca de disciplinas, que por meio de seus títulos, 

envolvessem esse conceito. 

A partir de então, categorizamos por semelhança ou analogia as disciplinas 

encontradas, segundo critérios que pré-definimos (MORAES, 1999) e chegamos a 

três categorias para análise: Disciplina Obrigatória, Carga Horária, e, Disciplina 

Relacionada a Tecnologias Digitais. Esta última categoria foi dividida em quatro 

subcategorias: Educação à distancia; TDICs de forma geral; TDICs relacionada a 

educação de forma genérica e, TDICs  relacionadas ao  ensino e aprendizagem, 

sendo esta última, o cerne principal de nossa questão. Essa dinâmica pode ser 

resumida no quadro 4: 
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Quadro 4 – Categorização 

CATEGORIAS 

Disciplina 
Obrigatória 

Carga 
Horária 

Disciplinas relacionadas às TDICs 

Educação à 
distância 

TDICs de 
forma 
geral 

TDICs relacionadas 
à educação de forma 

genérica 

TDICs 
relacionado 
ao ensino e 
aprendizage

m 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

A partir daí iniciamos o processo de descrição, procurando primeiro identificar se 

existia alguma disciplina na matriz, cujo título estava relacionado à tecnologia, 

informática, mídias ou mesmo educação à distância. O resultado dessa primeira 

análise demonstrou que dos 83 cursos ativos no Estado, 55 possuem alguma 

disciplina relacionadas às TDICs, seis não possuem nenhuma disciplina e 22 cursos 

não possuem matriz curricular disponível para consulta/ou não possuem sites ou 

mídias sociais. Conforme mostra o quadro 5: 

Quadro 5 – Cursos que possuem disciplinas relacionadas às TDICs 

Total de cursos 
Possuem disciplinas 

sobre TDICs 

Não possuem 
disciplina sobre 

TDICs 

Não possui matriz/ou 
não disponibilizou 

83 55 06 22 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

Desta forma temos que, do total de 83 cursos ativos no ES, 25% não possuem 

disciplinas relacionadas às TDICs ou não tem registros dessas disciplinas, conforme 

mostra a figura 8: 
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Figura 8 – Detalhes da IES 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

Na etapa da categorização buscamos verificar a tipologia das disciplinas divididas 

entre obrigatórias e optativas, a carga horária reservada para tais e conteúdo das 

disciplinas relacionadas às tecnologias digitais. Nos 55 cursos que possuem alguma 

disciplina relacionada às tecnologias digitais, identificamos um total de 82 disciplinas 

relacionadas ao assunto. Destas, 67 foram classificadas como obrigatórias e 15 

como optativas, conforme mostra o quadro 6: 

Quadro 6 – Classificação das disciplinas  

Total de cursos 
Que possuem 

disciplinas 

Quantidade de 
disciplinas 

Disciplinas 
Optativas 

Disciplinas obrigatórias  

55 82 15 67 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

Analisando os dados verificamos também que, dos 55 cursos, 37 ofertam apenas 

uma disciplina, 11 ofertam duas disciplinas e apenas sete cursos ofertam três ou 

mais disciplinas, conforme mostra a figura 9:  
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Figura 9 – Oferta de disciplinas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

Vemos que menos de 30% das IES ofertam duas ou mais disciplinas que abordam 

as tecnologias digitais. Além disso, cinco, dos 55 cursos, ofertam as disciplinas 

apenas como optativas.  Em relação à carga horária, a variação em relação aos 

cursos, encontra-se entre 30 horas e 240 horas. Conforme o quadro 7: 

Quadro 7 - Carga horária em relação das TDICs 

TOTAL DE CURSOS 55 

Disciplina com carga horária de 30h 03 

Disciplina com carga horária entre 31h e 60h 11 

Disciplina com carga horária entre 61h a 90h 10 

Disciplina com carga horária entre 91h e 120h 08 

Disciplina com carga horária entre 121h e 240h 04 

Não especificada a carga horária 19 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2018). 
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Os dados apontam ainda que 35% das IES não especificam a carga horária da 

disciplina relacionada à TDICs na matriz curricular do curso, e, das que especificam, 

existe grande variação com um mínimo de 30 horas e máximo de 240 horas 

dedicadas ao assunto. Mostram também que mais da metade dos cursos possuem 

cargas horárias que variam de 31 horas a 120 horas, conforme figura 10: 

 Figura 10 – Percentual de Carga Horária das disciplinas de TDICs 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

A categorização em relação às disciplinas relacionadas às tecnologias digitais se 

deu por meio da análise textual dos títulos disponíveis na matriz curricular. 

Dividindo-se o texto em subcategorias, nas quais foram determinadas palavras para 

que a disciplina pudesse se enquadrar, conforme mostra o quadro 8: 
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Quadro 8 - Subcategorias de análise em relação às disciplinas  

DISCIPLINAS RELACIONADAS ÀS TDICs - PALAVRAS 

Educação à 
distância 

 

TDICs de forma 
geral 

TDICs relacionadas à 
educação de forma 

genérica 

TDICs relacionadas 
ao ensino e 

aprendizagem 

Ensino a distância; 
EAD 

TDICs; tecnologias; 
informática; mídias; 
novas tecnologias 

Ao aparecer a palavra 
educação no contexto 

junto com palavras 
relacionadas à 

tecnologia, mídia, 
informática 

Ao aparecer às 
palavras 

metodologias, 
ensino, 

aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

A análise dos títulos das disciplinas revelou a classificação e a quantidade de 

disciplinas conforme consta no quadro 9: 

Quadro 9 - Análise em relação às disciplinas  

DISCIPLINAS RELACIONADAS ÀS TDICs - 82 DISCIPLINAS 

Educação à 
distância 

 

TDICs de forma 
geral 

TDICs relacionadas à 
educação de forma 

genérica 

TDICs relacionado 
ao ensino e 

aprendizagem 

05 24 47 06 

Fonte: Elaborado pela autora, dados de pesquisa (2019). 

 

Apreende-se pelos dados que apenas seis, das 82 disciplinas dos cursos, deixa 

claro pelos seus títulos que está relacionada ao processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, apenas 7,32% do total de disciplinas relacionadas às TDICs. 

Destas, apenas duas, ou 2,44% fazem esse apontamento de forma direta. As outras 

quatro disciplinas possuem um título que não está explícito, mas, que leva a 

interpretação dessa proximidade ao processo de ensino. E, apesar de 47 disciplinas 

terem no seu título a palavra educação e estar relacionada a outras palavras que 
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remetem a tecnologia, a grande maioria possui um título abrangente e genérico, 

como “Tecnologia e Educação”. 

Conforme mencionamos em nosso artigo (D’ÁVILA, 2018), considerando que a atual 

legislação, referente à formação inicial e continuada dos professores da Educação 

Básica (CNE/CEP 2/2015) prevê 3.200 horas para cursos de licenciatura em 

Pedagogia, e que, a média de horas das disciplinas de TDICs da maioria dos cursos 

do Estado encontra-se entre 31h e 120h, ou seja, tem se apenas um percentual 

entre 0.93% a 3,75% da carga horária dedicada ao ensino das tecnologias digitais. 

Além disso, como já apontado na BNCC (2017) uma das 10 competências gerais 

que devem ser desenvolvidas na educação básica está relacionada a cultura digital 

para compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, de forma crítica, significativa e 

ética.  Conclui-se pelos dados a necessidade de formações continuadas sobre o 

tema.  

 Ademais, a nossa intenção com essa análise é compreender um pouco do contexto 

estadual no qual estão sendo formados inicialmente os professores de EI, buscando 

lacunas que podemos preencher com a formação continuada proposta neste 

trabalho.  

Apesar de não ser o foco principal da nossa pesquisa é preciso registrar que, em 

nossa interpretação (MORAES, 1999), essa análise demonstrou claramente que, 

existe uma lacuna nos cursos de Pedagogia do Estado em relação ao aprendizado 

das TDICs, principalmente relacionado ao nosso foco - o processo de apropriação 

do professor para o uso desses instrumentos no ato pedagógico. Faz se necessário 

uma revisão e atualização, mais do que urgente, dos currículos dessas formações 

por parte das IES. Concluímos por meio desse primeiro momento, que nos 

deparamos com a realidade de cargas horárias insuficientes, disciplinas genéricas e 

em algumas vezes apenas ofertadas como optativas, sendo pouquíssimas as 

disciplinas que registram um direcionamento ao processo de ensino e 

aprendizagem.   
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6.2 SEGUNDO MOMENTO: FORMAÇÃO CONTINUADA EM TDICs 

Neste segundo momento da pesquisa apresentaremos a proposta do projeto piloto 

da formação continuada em Tecnologias Digitais, desenvolvida e aplicada a um 

grupo de professores de Educação Infantil, atuantes no município da Serra. Faremos 

a análise dos dados produzidos nessa formação, assim como, da própria formação. 

Além disso, apresentaremos o produto educacional que resultou do curso. 

 

6.2.1 A Formação Continuada de Professores de EI 

A formação continuada proposta consistiu-se um projeto piloto, ofertado como um 

curso na modalidade FIC Ensino19 por meio de edital público, em parceria com o 

Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância do Ifes - Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Cefor.  

A princípio, a oferta inicial foi de 35 vagas destinadas a professores de educação 

infantil que atendessem aos critérios de serem formados em pedagogia e regentes 

de classe em atividade comprovada, em atuação na rede municipal de ensino da 

Serra/ES. Justifica-se a escolha do município pelo fato da pesquisadora ser atuante 

no mesmo, como professora de EI e ter interesse em conhecer, por meio dos 

educadores, mais dessa realidade local.  

De acordo com os dados levantados pela Secretaria de Educação do município 

(ESPÍRITO SANTO, 2018) compõem o quadro de professores de EI 1.337 

profissionais dentre educadores regentes de classe na EI nos 69 Centros Municipais 

de Educação Infantil - CMEIs. 

De acordo com a Secretaria20 (IDEM) os CMEIs de inauguração mais recentes 

possuem sala de multimídia para acesso às novas tecnologias, com televisor, 

notebook ou computador, e projetor em alguns casos. As unidades mais antigas não 

possuem salas multimídias específicas, mas têm, na maioria das vezes, televisores 

e aparelhos de DVD nas salas de aula. Entretanto todas as unidades de ensino da 

rede possuem acesso à internet e em sua maioria, também acesso à rede wifi. Esse 

                                                        
19 Cursos de Formação Inicial e Continuada 
20  Dados via e-mail com a Secretaria de Educação do município da Serra/ES em Agosto de 2018. 
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cenário já nos possibilita trabalhar a intencionalidade da nossa formação, que dentre 

as atividades propostas, tem seu auge na intervenção pedagógica em sala de aula. 

A formação foi ofertada na modalidade à distância, com carga horária total de 80h, 

distribuídas entre dois encontros presenciais e atividades à distância por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle 3.1 e, aconteceu no período de 

30/10/2018 a 04/12/2018, totalizando cinco semanas. Vale ressaltar que o projeto de 

pesquisa e a formação proposta foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

– CEP em outubro de 2018, antes de sua divulgação, conforme anexo 1. 

O curso foi divulgado pelo site e Facebook do Cefor (anexos 2 e 3), pela Secretaria 

de Educação da Serra, via e-mail aos Cmeis da rede (anexo 4) e, pela pesquisadora 

em suas mídias sociais como Facebook e Whatsapp.  

Das 35 vagas disponíveis, 22 foram preenchidas pelos professores no período de 

inscrição que foi estendido. Entretanto, ao avaliar a documentação, 13 inscritos 

foram desclassificados por falta de entrega dos mesmos, sendo aprovados nove 

professores para iniciar a formação.  

Ressalta-se que o curso gerou expectativa em professores de outros municípios 

como Viana, Cariacica, Vila Velha e Vitória. Ocorreram mais de 200 

compartilhamentos no Facebook do Cefor, e inúmeras ligações e e-mails 

respondidos com dúvidas sobre a inscrição e sobre o curso englobar o município da 

Serra. 

 

Planejamento e caracterização do Curso  

O curso foi iniciado com nove participantes e foi dividido entre Encontro presencial 

inaugural, período de atividades online pelo Moodle e encontro presencial final. 

Os encontros presenciais e atividades EaD foram planejados, para um total de 88h, 

de acordo com o quadro 10: 
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Quadro 10 – Planejamento do Curso  

Tema 
Principal 

Sub-
temas 

Objetivos 
específicos 

A
T
* 

T
* 

P
* 

Moodle D* Atividades 

SEMANA 1 - 30/10 a 06/11  

 

Encontro 
Inicial: 

Valorizaçã
o das 

TDICs na 
formação 

(5h) 

Context
o das 
TDICs. 
TDICs 
e EI. 
 

Proporcionar 
contato com 
tema TDICs 
para formação 
do educador 
na EI. 
Compreender 
estrutura do 
curso. 

P x x Primeiro 
acesso ao 
Moodle. 

Questionári
o no 

Google 
formulário 

 

P *Encontro inicial presencial 
composto de palestra, 
apresentação e calendário de 
atividades do curso.  
Tarefas no Moodle: 
*Primeiro acesso. 
* Resposta ao questionário 
inicial no moodle com link para 
o Google Formulário. 

Ambientaç
ão Moodle 

(5h) 

Utilizaç
ão 
prática 
do 
Moodle. 

Conhecer o 
AVA e 
ferramentas.  
Compreender 
como estudar 
em  EaD. 

O x x Dados de 
perfil 

Moodle 
Fórum 

Enquete 

P Tarefas no Moodle: 
*Preenchimento do perfil.  
* Utilização de Fórum (Boas-
Vindas)  
* Enquete. 

Ferrament
as 

colaborati
vas 

(10h) 

Utilizaç
ão das 
ferrame
ntas do 
Google 
Drive.  
Google 
aprese
ntações
. 
 

Aprender a 
usar algumas 
ferramentas do 
AVA além de 
softwares e 
aplicativos e 
como Google 
Drive, 
apresentação 
Google, app 
Bitmoji.  
Promover a 
interação e 
contato com 
os colegas do 
curso. 

O x x Envio de 
atividade 
Glossário 

Fórum 
Enquete 

M Tarefas no Moodle: 
 *Atividade envio de e-mail. 
* Glossário (Pesquisa sobre o 
Google Drive e suas 
ferramentas). 
* Fórum (Boas-Vindas) 
postagem de apresentação do 
Google Apresentações com 
Avatar/comentário na postagem 
do colega. 
Enquete. 
Tarefas em outras 
plataformas:  
*Criação/vinculação de e-mail 
Google. 
* Utilização do Google Drive.  
* Utilização do APP Bitmoji para 
criação de avatar  
*Criação de apresentação 
pessoal no Google 
apresentações. 

SEMANA 2 - 05/11 a 13/11 

TDICs 
(10h) 

TDICs. 
Alfabeti
zação 
tecnoló
gica 
docente
. 

Compreender 
mais sobre as 
Tecnologias 
Digitais e a 
importância da 
alfabetização 
tecnológica do 
professor. 

O x x Fórum 
Envio de 
atividade 

M Tarefas no Moodle: 
*Fórum (Tecnologia): postar 
texto e link de vídeo autoral, 
comentar do colega. 
Tarefas em outras 
plataformas:  
*Utilizar a celular para gravação 
de vídeo. 
*Envio de arquivo pelo Google 
Drive.  
*Elaborar atividade educacional 
utilizando o software 
TUXPAINT. 
*Iniciar diário de bordo no 
Google Drive/Docs. 
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SEMANA 3 - 12/11 a 20/11  

Educador 
(10h) 

Desafio
s da 
formaç
ão 
docente
. 
Funçõe
s do 
educad
or na 
socieda
de 
permea
da 
pelas 
TDICs. 

Compreender 
sobre o 
professor que 
reflete e seu 
papel 
mediador. 
Refletir sua 
prática 
enquanto 
docente e 
quanto ao uso 
das TDICs. 

O x x Fóruns 
Wiki 
 

M Tarefas no Moodle: 
*Fórum (Educador): postar 
texto. 
*Fórum (Aplicativo): postar link 
do vídeo editado, colagem de 
fotos e relato da experiência. 
*Wiki (Colaborativa): pesquisar 
sobre repositórios digitais e 
objetos de aprendizagem. 
 
Tarefas em outras 
plataformas:  
*Instalar e utilizar o editor de 
vídeos/imagem Inshot para 
editar o vídeo gravado na 
semana anterior e realizar 
montagens de fotos. 
* Utilizar o Google Drive e o 
Google Docs. 
* Preencher diário de bordo no 
Google Drive/Docs. 

SEMANA 4 - 19/11 a 27/11 

Educando 
(10h) 

Aprendi
zagem 
na EI 
permea
da 
pelas 
TDICs 
e na 
perspec
tiva 
Históric
o- 
Cultural
. 

Compreender 
mais sobre a 
geração de 
nativos digitais 
e as 
diferenças em 
relação aos 
imigrantes 
digitais. 
Compreender 
sobre as 
bases do 
aprendizado 
na EI da teoria 
Histórico-
Cultural em 
Vigotsky. 

O x x Fóruns 
Envio de 
atividade 

D Tarefas no Moodle: 
*Fórum (Educando): postar 
texto. 
*Fórum (Jogos): Postagem 
sobre pesquisa de jogos na 
aprendizagem, com jogos 
escolhidos na plataforma escola 
Games e no software 
GCompris. 
*Envio de atividade (Parte 1 do 
trabalho final) 
Tarefas em outras 
plataformas:  
 *Utilizar Plataforma de jogos 
online Escola Games 
*Utilizar o Software GCompris 
de jogos educativos. 
.* Preencher diário de bordo no 
Google Drive/Docs. 
* Produzir Parte 1 do trabalho 
final: Criar um plano de aula 
para tema Meio Ambiente 
utilizando pelo menos duas 
TDICs 
 

SEMANA 5 - 23/11 a 04/12  
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Escola 
(10h) 

Escola 
na Era 
Digital. 
Context
o 
brasileir
o da EI. 
Desafio
s do 
uso das 
TDICs 
na EI 
para o 
ensino 
e 
aprendi
zagem. 
 

Refletir sobre 
a função da 
escola para a 
EI, na 
superação 
entre o cuidar 
e o educar. 
Os desafios do 
uso TDICs no 
ensino e 
aprendizagem 
na EI. 
Apresentar o 
plano EI com 
auxílio das 
TDICs. 
 

O
/
P 

x x Fóruns. 
Envios de 
atividades 
Biblioteca 

D Tarefas no Moodle: 
*Fórum (escola): postar texto. 
*Envio de atividades (postar 
partes 2 e 3 do trabalho final). 
* Resposta ao questionário 
final pelo moodle com link para 
o Google Formulário 
Tarefas em outras 
plataformas:  
*Realizar a Parte 2 do trabalho 
final: Aplicar o plano de aula 
criado e fazer o registro com 
fotos, vídeo e texto pelo Google 
drive. 
*Realizar a parte 3A do trabalho 
final: Criar apresentação da sua 
experiência no Prezi e postar  
* Preencher diário de bordo no 
Google Drive/Docs. 

Encontro 
final: 

Apresenta
ção da 

Intervençã
o 

(6h) 

Interve
nção 
em sala 
de aula 
no 
tema 
meio 
ambient
e. 
Utilizar 
pelo 
menos 
duas 
TDICs 
no PA. 

Apresentação 
das 
intervenções  
Apresentação 
de estudos de 
caso. 

P x x   Encontro final Presencial, 
Composto de: 
*Realizar a parte 3B do trabalho 
final: Apresentação presencial 
dos alunos com as intervenções  
* Apresentação de dois estudos 
de casos relacionados com a 
aprendizagem/TDICs com 
professores convidados. 

Planejame
nto 

projeto 
final 
(7h) 

Planeja
mento 
da 
interven
ção 

 O x -   Planejamento da intervenção 
pelos professores. 

Aplicação 
Intervençã

o 
(7h) 

Aplicaç
ão em 
sala de 
aula 

 - - x   Aplicação da intervenção nas 
respectivas salas de aulas. 

Legenda: *AT: Atividade – Presencial (P) / Online (O). *T: Tarefa - Teórica (T) / Prática (P). *D: 
Dificuldade – Pequena(P) / Média(M) / Difícil (D). 
Fonte: Documento adaptado do Mapa de Curso Cefor (2018). 

 

O encontro inaugural aconteceu no dia 30/10/18. Na data foi realizada uma Roda de 

conversa com o tema “A valorização das Tecnologias Digitais para a formação de 

professores”, momento direcionado pela orientadora desta pesquisa, a professora 

Dra. Jaqueline Maissiat. No momento seguinte, a pesquisadora explicou os 

objetivos, o planejamento e a dinâmica do curso, realizou o processo documental 

conforme exigido pela instituição, e foi promovida uma confraternização para 

conhecer melhor os participantes. Na figura 11 vemos os participantes do encontro: 
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Figura 11 - Encontro presencial inicial   

 
Fonte: Foto de Karina Vieira Covre (2018). 

 

No último momento do encontro, os participantes tiveram o primeiro contato com a 

plataforma Moodle, podendo conhecer um pouco da interface da sala, puderam 

fazer login no sistema e preencher o instrumento de avaliação, o questionário inicial. 

A figura 12 mostra as orientações iniciais na sala no Moodle:  

Figura 12 – Orientações iniciais na sala do curso no Moodle 

 
Fonte: Cefor (2018). 

 

No período de atividades online os participantes foram direcionados para a sala 

“Tecnologias Digitais para Professores da Educação Infantil” no AVA moodle. Nesta 

sala, planejada especificamente para o curso, foram disponibilizadas semanalmente 
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atividades de EaD. A sala21 foi criada pela pesquisadora com auxílio da tutora 

voluntária Mônica Ferreira Silva Lopes 22. Foram utilizados recursos do moodle como 

fóruns, postagem de textos e de vídeos, envio de tarefas, acesso a documentos, 

além de recursos externos como aplicativos, programas e plataformas digitais no 

intuito de estimular a interação entre os participantes, ampliando o espaço para 

reflexões, discussões e aprendizagens. Na figura 13 é possível visualizar a tela de 

abertura da segunda semana do curso:  

Figura 13 – 2ª semana do curso no Moodle 

 
Fonte: Cefor (2018).  

 

No encontro presencial final foram apresentados, pelos professores, os relatos dos 

mini casos das intervenções que aplicaram em suas respectivas salas de aulas, com 

o uso de instrumentos digitais relacionados ao tema natureza e sociedade, 

especificamente sobre o meio ambiente. Além disso, foi proporcionada ao grupo a 

                                                        
21 A sala está disponível em https://ava.cefor.ifes.edu.br/course/view.php?id=2335 
22 Tutora voluntária pelo Cefor, aluna de graduação no curso Sistemas de Informação no Campus  
Ifes- Serra. 
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apresentação de dois estudos de casos de professores convidados para esse 

encontro, um discorrendo sobre o uso dos óculos 3D no ensino e aprendizagem de 

crianças, apresentado pelo Professor Victor Hugo Korting de Abreu23 e o outro sobre 

a experiência de aprendizagens de crianças da educação infantil, por meio da 

construção de releitura de obras de arte, com a utilização de programas digitais 

como o Paint, da professora Maria Auxiliadora Binicá Costalonga.24O encontro foi o 

encerramento do curso. 

 

Dinâmica do Curso 

A dinâmica do curso envolveu discussões teóricas sobre a relação tecnologias 

digitais/educação/identidade e papel do docente no contexto digital, mediação e 

reflexão no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, foram utilizados textos 

de autores que fazem parte da base teórica desta pesquisa, além de textos da 

própria dissertação. Tirinhas, vídeos, animações, entrevistas, reportagens, artigos e 

capítulos de livros fizeram parte dos conteúdos da sala do moodle. 

No curso, as tarefas eram liberadas semanalmente, iniciando sempre em uma 

segunda-feira e finalizando em uma terça-feira, proporcionando um tempo maior 

para que as mesmas fossem realizadas. Os professores realizaram tarefas 

individuais e coletivas, teóricas e práticas das seguintes naturezas: Pelo Moodle, 

participação em fóruns específicos, respondendo a perguntas, comentando 

respostas, produção e envio de textos, resposta a questionários e enquetes, 

participação em wiki e Glossários.  

Além disso, foi utilizada uma combinação de multiplataformas, unindo tarefas do 

Moodle a outras tarefas, em outras plataformas, programas e aplicativos. Assim, os 

participantes fizeram a criação e envio de apresentações, criação e utilização de 

avatar, produção e edição de vídeo, criação de montagem de fotos, produção de 

diário de bordo, planejamento, aplicação e apresentação de relatos de experiência 

dos mini casos.  

                                                        
23 Professor na Escola Estadual Vasco Fernandes Coutinho. Estudo referente ao Mestrado Educação. 
24 Professora do Município da Serra. Trabalho de Conclusão de Pós Graduação. 
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Os softwares e instrumentos digitais utilizados na formação foram o AVA Moodle, os 

Softwares TuxPaint e GCompris, as Plataformas Google Drive, Google Formulários, 

Google Apresentações, Google Documentos, Escola Games, Prezi e os aplicativos 

Bitmoji e Inshot.  

Os professores foram acompanhados diretamente pela pesquisadora por meio do 

Moodle, um canal oficial para esclarecimentos de dúvidas, de resposta em no 

máximo em 24h. Foi criado também um grupo de Whatsapp para assuntos mais 

urgentes com todos os participantes. 

 

6.2.2 Análise da formação continuada 

A análise da formação continuada foi realizada em dois direcionamentos: em relação 

aos achados relativos aos efeitos da intervenção sobre os participantes (DAMIANI 

et.al 2013), buscando-se através do corpus de análise (MORAES, 2003) realizar a 

microinterpretação relativa ao aprendizado do grupo, e, aos achados relativos a 

intervenção propriamente dita (DAMIANI, et.al, 2013), em que se avalia as 

características da formação, os objetivos alcançados e seus pontos fortes e fracos.  

 Para as análises do conteúdo seguiremos os cinco passos sugeridos por Moraes 

(1999) conforme realizado no primeiro momento da pesquisa. Desta forma, 

iniciamos o passo um, a preparação do material, relendo todos os textos, revendo os 

arquivos, vídeos e fotos e catalogando o corpus a ser analisado. 

Chamaremos os participantes da formação de E (Educadores) seguido de um 

numeral. Portanto, teremos os sujeitos E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. O corpus 

de análise foi nomeado também desta forma, identificado pela letra inicial/iniciais 

seguida de um numeral, caso seja necessário, conforme quadro 11: 
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Quadro 11 – Corpus a ser analisado  

Identificação Instrumento de análise Finalidades 

Q1 Questionário inicial 
Instrumentos que visam conhecer melhor o perfil dos 
professores, verificar a motivação expectativa em 
relação a formação e o sentimento de preparação em 
relação ao uso das tecnologias digitais, assim como 
avaliar a formação e os conhecimentos adquiridos. 
Realizados no Google Formulário. 

Q2 Questionário final 

F1 Fórum Tecnologia Recursos para produção de dados visando incentivar 
reflexões, aprendizagens teóricas e práticas, além de 
trocas de experiência, entre os educadores no 
Moodle. 

F2 Fórum Educador 

F3 Fórum Educando 

F4 Fórum Escola 

DB Diários de Bordo 

Instrumento que visou identificar a cada semana do 
curso as reflexões, dificuldades, aprendizagens 
alcançadas e impressões sobre a formação. Escrito 
no Google Drive. 

MC Mini Casos 

Materiais produzidos, aplicados e apresentados que 
visam verificar a intervenção na prática de cada 
professor e o processo de aprendizagem tanto dos 
professores quanto dos alunos desses educadores, 
em relação ao conteúdo proposto sobre a natureza e 
sociedade. Uni partes a distância e presencial. 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

A análise de conteúdo se direciona as características da mensagem propriamente 

dita, palavras argumentos e idéias, uma análise temática (MORAES, 1999). 

Para o passo dois, a unitarização, em que transformamos os conteúdos em 

unidades de análise, o autor afirma que a as unidades podem ser representadas por 

palavras, frases, temas ou mesmo documentos integrais. Desta forma, definimos por 

unidade de análise, os nossos documentos integrais que foram apresentados no 

quadro 11. Analisamos cada documento determinado dentro de cada um, novas 

unidades de análise, na intenção de realizar o passo três, a categorização. 

A categorização emergiu das próprias questões analisadas, sendo posteriormente 

agrupadas para melhor interpretação a luz do referencial teórico. Moraes e Galiazzi 

(2016) afirmam que análise de conteúdo se faz em um processo cíclico de 

desconstrução, comunicação, emergência, reconstrução. Iniciando pela 

fragmentação do corpus desorganizado, seguindo-se de um processo intuitivo de 

auto-organização da desconstrução, com emergência de novas compreensões que 

necessitam ser comunicadas e validadas com clareza. 
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Instrumentos para produção de dados 

Questionário Q1 

O objetivo do questionário inicial (apêndice H) foi conhecer melhor o público alvo, 

suas expectativas em relação a formação e o conhecimento/uso dos instrumentos 

digitais na prática pedagógica.  No formato semi-aberto, composto de 13 questões 

foi aplicado no encontro inicial e nos trouxe algumas informações importantes sobre 

o público, um grupo de nove educadores: os participantes são professores que 

possuem mais de 31 anos de idade, destes, 77,8% (sete professores) se formaram 

entre seis e dez anos, e o mesmo percentual não cursou, na formação inicial, 

disciplina voltada a Tecnologias Digitais/Informática para a prática docente.  

Dos educadores, 88,9% (oito professores) não se sentem preparados para utilizar as 

tecnologias digitais na sala de aula e o mesmo percentual nunca participou de 

formações deste tipo. Entretanto, apesar de não se sentirem preparados, mais de 

50% (cinco professores) já utilizaram as tecnologias digitais em sala de aula, sendo 

a TV, a tecnologia apontada por 100% dos educadores, seguida pelo aparelho de 

DVD com 88,9% (oito professores).  

Apenas um dos professores respondeu que já utilizou jogos eletrônicos em sala, o 

que se repete para editores de fotos e vídeos. O computador e o notebook foram 

apontados por 55,6% (cinco professores) e o celular por 77,8 (sete professores) 

como instrumentos já utilizados em sala.  Todos os educadores responderam que 

seus locais de trabalho não possuem laboratório de informática. Entretanto, de forma 

pessoal, 100% dos educadores afirmam utilizar o celular smartphone e as redes 

sociais. 

Fóruns do Moodle – F1, F2, F3, F4 

A ferramenta Fórum foi utilizada nas cinco semanas de curso. Por ela foi possível 

proporcionar a interação de todos os participantes. Geralmente para essas tarefas 

eram propostas a leituras, pesquisas e/ou visualização de 

vídeos/animações/imagens que levassem o grupo a refletir a realidade no contexto 

social das TDICs, na intenção de promover conexões com suas próprias realidades 

enquanto educadores. Procuramos utilizar materiais de estudos bem diversificados 
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na intenção de tornar interessante a busca por informações e interpretação por parte 

dos educadores. A figura 14 que ilustra um dos assuntos trabalhados no curso:  

Figura 14 – Animação Evolução das Tecnologias na Educação  

 

Fonte: Youtube (2018).  

 

Diários de Bordo 

Os diários de bordo foram utilizados durante toda a formação, como um momento 

em que o professor poderia refletir sobre sua semana, expectativa, aprendizagens, e 

dificuldades. O arquivo ficou disponível na pasta do Google Drive e os educadores 

eram responsáveis pelo seu preenchimento. 

Mini Casos 

Os Mini Casos foram pensados para que o educador pudesse planejar, aplicar, 

analisar e compartilhar a sua intervenção na prática pedagógica. Compostos de três 

momentos: criação de plano de aula com uso de pelo menos duas TDICs para a 

aprendizagem de um conteúdo relacionado a natureza e sociedade, em específico 

sobre o meio ambiente; aplicação do plano em sala de aula, com registros de 

imagem e relato de experiência; compartilhamento da intervenção em sala de aula 

com o grupo de professores por meio de apresentação presencial na aula presencial 

final.  
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Questionário – Q2  

O questionário final (apêndice I) foi usado tanto para a avaliação da formação em si, 

quanto do aprendizado do grupo. Composto por 16 questões, entre fechadas 

abertas, foi respondido após todas as tarefas do curso serem finalizadas. 

 

6.2.2.1 Análise dos efeitos da intervenção sobre os participantes 

Após a fragmentação dos textos dos instrumentos acima mencionados, análise e 

reagrupação por semelhança conforme sugere Moraes (1999), percebemos a 

emersão de quatro Categorias de Análise para a interpretação a luz do referencial 

teórico.  Essas categorias são consideradas válidas, pertinentes e adequadas, pois 

surgiram de forma homogênea e fidedigna nos corpus e podem ser demonstradas 

por meio do quadro 12: 

Quadro 12 – Categorias de análise  

 
CATEGORIAS 

 
DESCRIÇÃO 

 
Formação como 

processo de 
transformação 

 

Expectativas 

Aprender a usar as tecnologias para aplicar na prática 

Aprender a pensar as TDICs, suas possibilidades e 
metodologias 

Dificuldades 
encontradas 

Características geracionais  

Falta de alfabetização tecnológica docente 

Sobrecarga de trabalho na atividade profissional 

Processo de 
superação 

Apreensão de 
novos 
conhecimentos  

Teóricos (autores, metodologias, 
programas, plataformas) 

Práticos (apropriação tecnológica) 

Reflexão Crítica 
sobre o ser e 
fazer do professor 

Sobre a prática pedagógica 
(metodologia) 

Sobre o papel do educador (na 
sociedade/escola) 
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Geração de processo 
colaborativo/cooperativo 

O estudo em EaD A EaD possibilitando a realização da 
formação 

Relacionamento 
do educador com 

as Tecnologias 
Digitais 

Conhecimento e usabilidade 
Sentimento de Despreparo (insegurança/medo/resistência: 
gerações/formação) 
Aquisição Confiança (superação/familiaridade) 

Desafios a serem 
superados para o 
uso efetivo das 

TDICs na prática 
Pedagógica 

Formação 
Infraestrutura 
Planejamento 
Sistema educacional 
Currículo 

Relação 
Tecnologias 

Digitais e 
Aprendizagem na 

EI 

Instrumentos pertencentes a  boa parte da realidade dos alunos da EI 
Instrumentos que agregam características que auxiliam na apreensão da 
atenção 
Instrumentos que podem trazer a ludicidade ao processo de ensino 
Instrumentos que contribuem efetivamente na aprendizagem 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Escolhemos sistematizar alguns dados por meio de quadros para melhor 

visualização e compreensão. Além disso, as transcrições das escritas/falas dos 

educadores foram feitas em forma de citações, marcadas em negritos. 

A categoria Formação como Processo de Transformação nos traz as 

expectativas dos educadores em relação à formação ofertada, as dificuldades e 

encontradas para realizarem o curso e o processo de superação pelo qual passaram 

nesse período. Em relação à expectativa do curso podemos comparar dados de Q1 

e Q2, conforme mostra o quadro 13:   
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Quadro 13 – Análise em relação à expectativa do curso: 

UA 
Questão 

Transcrição/interpretação Resultado 
Sujeito 

Q1 

O que espera 
aprender nessa 

formação? 

A - Aprender a usar as TDICs para aplicar na 
prática pedagógica. 
B - Aprender a pensar as TDICs suas 
possibilidades e metodologias 

A – 6 professores 
B – 3 Professores 

Todos 

Q2 

Você alcançou as 
expectativas que 

tinha em relação ao 
seu aprendizado, no 

curso? 

A – Sim. Superou minhas expectativas 
B – Sim 
 

A – 4 professores 
B – 1 professor  
Superação das 
expectativas que vem 
ao longo do curso 

Todos 
Legenda: UA - Unidade de análise.   
Fonte: Própria autora (2019). 

 

Diante das informações podemos interpretar que a grande expectativa inicial em 

relação à formação ofertada era aprender a usar os equipamentos tecnológicos para 

aplicação na prática pedagógica. Enquanto apenas 1/3 dos educadores ingressaram 

buscando aprender a pensar a tecnologia digital para o ensino, suas possibilidades e 

metodologias envolvidas. Neste sentido, a formação objetivou unir teoria e prática 

buscando promover esses dois aspectos.  

A fala do educador E2, no Diário de Bordo sobre a primeira semana do curso, 

demonstra essa vontade: 

Minha primeira semana foi de muita expectativa... precisamos sempre 
nos aperfeiçoar para tentar acompanhar esse mundo tão tecnológico. 
Preciso aprender mais sobre as tecnologias, para contribuir com o 
aprendizado de meus alunos [...]. 

 

Com o objetivo principal de levar o professor à reflexão sobre as potencialidades 

desses instrumentos e metodologias, o curso buscou unir essa reflexão ao uso 

prático de softwares, sites, aplicativos, plataformas, na intenção de promover um 

processo colaborativo de aprendizagem entre todos os envolvidos. 

 A grande revolução no ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do 

computador e da internet em sala de aula ou em atividades a distância. É preciso 
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que se organizem novas experiências pedagógicas em que as TDICs possam ser 

usadas em processos cooperativos de aprendizagem, que se valorizem o diálogo e 

a participação de todos os envolvidos (KENSKI, 2008, p.88)  

A autora (IDEM) ainda ressalta que cabe aos cursos de formações proporcionarem 

condições para que os docentes sejam críticos e produtores de uma nova forma de 

ensinar, mediada pelas tecnologias, sendo o professor um agente ativo nesse 

processo. 

Ao longo do curso, os demais instrumentos de produção de dados, principalmente 

os diários de bordos (DB) delinearam um caminho de superação das expectativas, 

confirmadas por questões respondidas também no questionário final (Q2).  No 

decorrer do processo de formação, essa expectativa foi sendo superada, assim que 

os educadores iniciaram o contato com os materiais e as questões provocativas 

propostas.   

A transcrição do Diário de Bordo da terceira semana, do educador E8, confirma 

nossa interpretação: 

A cada semana o curso [...] é surpreendente! Tendo em vista, as 
diversas possibilidades envolvendo o uso de tecnologias que são 
apresentadas para potencializar o trabalho realizado com os nossos 
discentes. 

 

Os professores começaram a fazer reflexões, a utilizar os instrumentos digitais e a 

(re) pensar suas práticas incluindo-os.  O que corrobora com a visão de Freire 

(2011, p.79) que diz que “[...] o conhecimento é processo que implica na ação-

reflexão do homem sobre o mundo”. No processo, o uso das tecnologias digitais foi 

ficando cada vez mais natural à medida que os educadores compreendiam o 

funcionamento e as finalidades. Kenski (2008) nos lembra que a medida que vamos 

usando e incorporando as inovações no nosso dia a dia, nem a consideramos mais 

como tecnologia, pois ela se incorpora aos nossos conhecimentos e habilidades e 

fazemos uso a partir das nossas necessidades. 

Outro fator importante que demonstra a superação das expectativas iniciais é que 

100% dos professores que terminaram a formação responderam de forma 



106 
 

afirmativa, quando perguntados se teriam interesse em dar continuidade aos 

estudos sobre o tema. 

O DB, do E2 na quarta semana do curso, corrobora com essa visão ao apontar que 

“Gostaria muito de continuar pesquisando sobre o tema, pois aos poucos 

tenho entendido a importância desta temática para a educação”. 

Neste sentido, a formação foi um impulsionador para proporcionar o 

descortinamento da consciência e do conhecimento sobre os instrumentos digitais e 

seus usos no ato pedagógico. Um momento que visou contribuir para o processo 

permanente que dever considerado a formação de professores (FREIRE, 2015).  

Já as dificuldades encontradas para realizarem a formação englobam características 

geracionais, falta de alfabetização tecnológica docente anterior e, sobrecarga de 

trabalho na atividade profissional. 

O Questionário inicial (Q1) traz a informação que os educadores participantes do 

curso são professores com mais de 30 de anos de idade e a maioria possui uma 

idéia do que são as TDICs. A figura 15 demonstra a resposta sobre os 

conhecimentos sobre as tecnologias digitais: 

Figura 15 - Identificação das TDICs 

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2018). 

 

Ao analisar individualmente as respostas da questão 03 de Q1, constatamos que os 

professores entre 31 e 40 anos identificam mais as TDICs do que os sujeitos de 41 a 

50 anos. As respostas dos professores que tem mais 50 anos de idade apontam 
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que, a maioria que não conhece as TDICs ou, tem apenas uma idéia do que sejam.  

Apesar de não ser determinante, a diferença de idade demonstra que boa parte 

desses professores nasceu em uma época em que os artefatos tecnológicos não 

estavam disponíveis como estão atualmente. Prensky (2001) caracteriza todos deste 

grupo como “Imigrantes Digitais”, pessoas que aprenderam a utilizar a tecnologia 

digital, mas por não serem nativas de sua época, possuem certas características 

que ele chama de “sotaque”, ou seja, formas de lidar com diversos assuntos, dentre 

os quais a tecnologia digital, e envolve adquirir conhecimento, pensar, resolver 

problemas e, se comunicar.  

Veen e Vrakking (2009) ressaltam que a diferença entre as gerações, principalmente 

entre os chamados Homo Zappiens e os demais indivíduos de outras gerações, 

como os Imigrantes Digitais, por exemplo, se dão pelo modo que ambos se 

relacionam com as tecnologias. Enquanto os primeiros aprendem em uma relação 

de intimidade contextualizada pela prática e experimentação de instrumentos 

digitais, as outras gerações se submeteram as instruções para só depois operar a 

tecnologia. É preciso lembrar que cada indivíduo participou de uma cultura e uma 

época que contribuíram/contribuem para a sua formação, inclusive profissional 

(TARDIF, 2018).  

O assunto das gerações é tema de diversos estudos e muitos autores possuem uma 

visão que se complementam ou se antagonizam. Acreditamos que a diferença de 

geração é de grande importância para o uso dos instrumentos digitais, entretanto, 

concordamos que, apesar de ser um indicador, a idade não pode ser o determinante 

para o uso com mais ou menos intimidade da tecnologia digital por uma pessoa. 

Além dela, a personalidade de cada indivíduo poderá influenciar no seu 

relacionamento com as TDICs (MAZON, 2012). Prova disso é que, no grupo de nove 

pessoas, uma acima de 50 anos, apontou que conhece bem e sabe do se tratam as 

TDICs.  

Para muito além dessa questão, a nosso ver, está a questão do grau de contato e 

utilização pregresso que essas pessoas tiveram com os instrumentos digitais, pois 

não podemos deixar de compreender que a alfabetização tecnológica faz parte 

desse caminho.  A transcrição do educador E4, no diário de Bordo da primeira 
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semana demonstra as dificuldades na realização do curso, que se dá principalmente 

na questão da alfabetização tecnológica docente: 

[...] é a primeira vez que participo de um curso á distância e pra ser 
sincera, não está sendo algo simples pra mim. Principalmente por ser 
um curso na área digital. O que sei de computador é pouquíssimo. 
Tudo isso tem sido algo novo e lidar com o novo não é fácil, tudo 
parece muito difícil. No primeiro momento fiquei em pânico sem saber 
que rumo tomar, o que fazer. Precisei buscar apoio para realizar as 
atividades [...]. 

 

O educador E5, no diário da primeira, também aponta a dificuldade em utilizar as 

ferramentas e demonstra a importância da orientação no processo de ensino: 

[...] Esta foi com certeza a mais difícil, pois, até então não havia 
passado por esta experiência de estudo a distância e me senti muito 
aflita diante das atividades a serem realizadas com ferramentas para 
mim desconhecidas, com medo de não conseguir concluí-las sozinha. 
Precisei pedir socorro a minha orientadora que foi muito solícita em 
me ajudar a dar os primeiros passos e assim tudo começou a fazer 
sentido neste mundo virtual. 

 

Analisando todas as respostas do grupo percebemos que uma grande dificuldade do 

grupo era em relação a alfabetização tecnológica. As dificuldades foram observadas 

em maior parte com as alunas pertencentes à faixa etária acima de 50 anos.  

Verificamos que elas possuíam menos intimidade com o computador e os 

programas/plataformas que demandavam o curso. Os obstáculos não eram apenas 

utilizar a plataforma, iam além, como operacionalizar o instrumento, por exemplo.  

Entendemos que a alfabetização tecnológica do professor é “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 e 

LEITE, 2011 p.15). 

Para participar da estrutura social na qual nos encontramos hoje é necessária uma 

nova alfabetização, tão necessária quanto a leitura, escrita e verbal (PÉREZ 

GÓMEZ, 2015).  Isso pode ser visto, por exemplo, na estrutura do um curso à 

distância, em que o professor-aluno, para participar, precisa utilizar de diversos 

instrumentos com os computadores, internet, plataformas, e-mails, equipamentos de 
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áudio e vídeos, por exemplo. 

A alfabetização tecnológica docente, por meio da formação continuada, pode ser 

compreendida como uma possibilidade oportunizar aos educadores novas formas 

para desenvolverem sua prática pedagógica, não apenas com domínio técnico das 

ferramentas, mas aliado a este, a visão crítica e pedagógica desse uso. 

Entretanto, essa alfabetização “não pode ser compreendida apenas como o uso 

mecânico dos recursos tecnológicos, mas deve abranger também o domínio crítico 

da linguagem tecnológica (SAMPAIO e LEITE, 2011, p.18). Assim, o professor 

precisa aprender a usar os instrumentos digitais para pensar suas possibilidades 

Um dos principais agentes de transformação no meio escolar é o professor, assim 

sendo, ele necessitará apropriar-se destas ferramentas de forma a possibilitar a 

criação ou a produção de conhecimentos. E desta forma, para desempenhar seu 

papel pedagógico com competência e sintonizado com os desafios da 

contemporaneidade, que inclui a integração da mídia na perspectiva da tecnologia 

educacional, é necessário que ele seja um professor alfabetizado tecnologicamente. 

Isso significa que ele precisa possuir domínio técnico, pedagógico e crítico da 

tecnologia (LEITE et al, 2011, p. 74)  

Os DB apontados revelaram que mais da metade dos professores tiveram pouco 

contato com os instrumentos digitais anteriores a esta experiência. Portanto, boa 

parte das suas dificuldades se deu no âmbito da instrumentalização, ou da 

alfabetização para o uso desses instrumentos. Tardif (2018) afirma que os saberes 

profissionais do professores são plurais, compósitos e heterogêneos, provenientes 

de diversas fontes, dentre as quais as formações, sejam iniciais ou continuadas.  

Nesse sentido, o instrumento Q1 revelou ainda que 77,8%, ou seja, sete 

professores, não cursaram em sua formação inicial nenhuma disciplina que 

envolvesse tecnologia digital voltada para a prática docente, formações que se 

deram entre seis a dez anos atrás. Esse dado corrobora com os resultados da 

primeira etapa de nossa pesquisa a respeito deficiência das disciplinas de TDICs 

com fins pedagógicos nas IES.  

Um número ainda maior de educadores 88,9%, ou seja, oito educadores, não se 
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sentiam preparado para utilizar os instrumentos digitais em sala de aula, e justificam 

esse fato, principalmente, pela falta de formações que os preparem para tal, 

conforme mostra a figura 16: 

Figura 16 – Justificativa da falta do uso das TDICs em sala de aula 

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2018). 

 

A falta de formações na área tecnológica foi uma etapa que não foi realizada nas 

formações iniciais desse grupo, conforme mostra o questionário inicial, e, em um 

cenário macro, não é realizada nas formações iniciais de Pedagogia no Estado, 

como mostrou nossa análise das matrizes curriculares. Isso se constitui em um 

grande obstáculo para o uso das tecnologias digitais em sala de aula, e, inclusive 

para o próprio educador, buscar formações tecnológicas na área, como essa, por 

exemplo, que envolve a educação à distância. 

As dificuldades para realização do curso se deram também em outras dimensões, 

visto que, mesmo professores que já possuíam contato com as ferramentas 

demonstraram dificuldades que extrapolam o uso da tecnologia, como as 

relacionadas ao ambiente de trabalho, e a sobrecarga de funções que os 

educadores vivenciam em sua prática profissional. 

O educador E9, na semana dois já demonstra a questão da sobrecarga de 

atividades docentes: 

[...] esse fim de mês tem sido muito corrido, pois juntou os ensaios da 
apresentação e encerramento do meu projeto no Cmei, as eleições 
para diretores, do qual faço parte da comissão, a entrega das fichas 
descritivas dos dois Cmeis, e ufa, ainda tem as atividades do curso de 
TDICs! Fiquei preocupada em dar conta de tudo essa semana [...]. 

 

As condições de trabalho dos professores é a soma de diversas variáveis que 
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permitem caracterizar certas dimensões quantitativas do ensino: o tempo de trabalho 

diário, semanal, anual, o número de horas de presença obrigatória em classe, o 

número de alunos por classe, o salário dos professores. (TARDIF e LESSARD, 

2011). O acúmulo de tarefas, a desvalorização do educador, a falta de recursos e 

infraestrutura nos locais de trabalho são condições concretas e reais interferem nas 

no fazer e ser dos educadores. Do grupo, um terço apontou como obstáculo a 

sobrecarga do trabalho docente. Motivo que levou dois professores a abandonarem 

o curso entre a terceira e quarta semanas, mesmo com o suporte oferecido. Outros 

dois professores desistiram do curso entre a primeira e segunda semana, esses 

alegaram motivos pessoais.  Desta forma, de nove educadores que iniciaram, cinco 

finalizaram a formação.  

Enfatiza-se que todo o grupo teve um suporte muito ativo para esclarecer suas 

dúvidas o mais rápido possível, tanto pelo Moodle quanto pelo Whatsapp, que 

promovia um suporte quase que instantâneo. A maioria dos alunos buscou esse 

suporte. E mesmo que os alunos que não buscaram estavam e sendo monitorados 

constantemente, com oferta de ajuda.   

Em relação ao Processo de Superação das dificuldades podemos compreender dos 

dados analisados que ele se deu principalmente pela apreensão de novos 

conhecimentos teóricos e práticos (autores, metodologias, programas, plataformas, 

aplicativos, materiais e tarefas) que promoveram tanto a reflexão crítica sobre o ser 

e o fazer do professor, quanto a apropriação/instrumentalização das tecnologias 

digitais.  Processos que se deram principalmente pela EaD.   

O educador E6, no DB da segunda semana, demonstra o quanto os conhecimentos 

e ferramentas apresentados na formação estavam contribuindo para a sua prática 

pedagógica:  

[...] A segunda semana trouxe conhecimentos importantíssimos para 
minha prática em sala de aula. os aplicativos apresentados e as RDs 
mostraram um universo, até certo ponto conhecido mas que não era 
propriamente utilizado.  agora é só aplicar o conhecimento apropriado 
e  observar o resultado[...]. 
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Já o educador E9, no DB da terceira semana ressalta que o contato com esses 

novos conhecimentos está propiciando também um processo de reflexão sobre a 

sua prática pedagógica: 

Os materiais de estudo da terceira semana foram fantásticos. O vídeo 
me fez refletir sobre tecnologias e pensar que tecnologia vai muito 
além de aparelhos eletrônicos e softwares. Essa reflexão é muito 
importante para nossa prática de ensino [...] Essa formação tem 
contribuído muito para minha prática docente, tenho feito muitas 
descobertas de materiais que com certeza, irei usá-los para deixar 
minhas aulas muito mais interessantes. Aprender a criar vídeos e fazer 
colagem de fotos, em programas que para mim eram desconhecidos, 
foram deixando a mente a mil por hora, com vontade de colocar logo 
em prática todas essas descobertas [...]. 

 

Outra fala que demonstra o processo de superação em relação às dificuldades 

advindas da falta de alfabetização tecnológica docente é a do educador E4, no DB 

da última semana do curso: 

[...] Esta semana abri os textos para ler com alguma antecedência. 
Porém ao entrar no Prezi para fazer os slides, confesso que, mesmo 
seguindo as orientações senti muitas dificuldades. Quando iniciei os 
slides, me senti perdida, não sabia o que fazer me deu um desespero, 
uma vontade de chorar. Mas depois com auxílio [...] fui me acalmando, 
e fui fazendo devagar. Depois percebi que não é algo impossível, basta 
não desistir, mas superar os obstáculos e ir avançando. Agora é 
praticar para não perder o que aprendi e aperfeiçoando cada dia [...]. 

 

Para superar as dificuldades encontradas no uso das tecnologias o professor 

precisou primeiro tomar conhecimento do assunto. Compreender o que são e como 

podem ser usadas, além de qual contexto e de que forma, e a partir daí, planejar e 

usar  as tecnologias digitais em sua prática de forma consciente e, a formação 

oportunizou essa situação. Suas falas demonstram que os novos conhecimentos 

oportunizaram repensar sua atuação. A dificuldade em usar determinado 

instrumento digital foi aos poucos, e com o uso, sendo superado.  

Gadotti (2011, p. 41) afirma que “a formação continuada do professor deve ser 

concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, 

revisão e construção teórica e não como mera aprendizagem de novas técnicas, 

atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas inovações 

tecnológicas”. 
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De fato, apenas usar as tecnologias sem o domínio crítico e autônomo da linguagem 

tecnológica, nenhum feito irá fazer no ato educativo, a não ser mascarar velhas 

práticas com novos acessórios.   

O autor (2011, p. 43) afirma que a formação do professor precisa ser base no 

diálogo e buscar a redefinição de suas funções e papéis, em conjunto com a 

redefinição do sistema de ensino e uma nova organização da escola e do próprio 

professor. 

 No questionário final (Q2) também é possível analisar o quanto os novos 

conhecimentos e as reflexões fomentadas no curso contribuíram para transformação 

desses educadores. Conforme demonstra a figura 17: 

Figura 17 – Análise sobre o processo de superação dos professores em Q2 

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2019). 

 

Todos os educadores que terminaram a formação demonstraram estarem em um 

processo da passagem do sentimento de despreparo do uso das TDICs para o 

sentimento de superação e segurança, demonstrando que os novos conhecimentos 

apreendidos fizeram diferença na percepção do uso das tecnologias digitais na 

educação. Todos os participantes responderam que conseguiria utilizar as 

tecnologias digitais em sala de aula para o processo de ensino e aprendizagem na 

EI, diferentes das respostas que deram antes da formação inicial em Q1. 
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Os educadores justificam suas respostas principalmente pelos novos conhecimentos 

adquiridos por meio da formação, conforme podemos ver na imagem 18: 

Figura 18 – Justificativa das respostas dos professores em Q2: 

 

Fonte: Elaborado próprio autor (2019). 

 

A formação também se constituiu um espaço reflexão sobre o fazer e o ser 

professor, em que os envolvidos que puderam analisar sua prática pedagógica, seus 

conhecimentos anteriores, e fazer paralelos com os materiais e tarefas apresentados 

a eles.  

Tardif (2018, p. 64) aponta que o “saber profissional está, de certo modo, na 

confluência de várias fontes de saberes proveniente da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 

formação, etc.” e seu desenvolvimento está associado a tanto as fontes e lugares de 

aquisição, quanto aos momentos e fases de construção. 

Assim, podemos considerar que a formação continuada foi um momento de 

desenvolvimento e construção do saber profissional dos educadores que os 

envolveu em um processo de transformação.  

Compreendemos assim como Freire (1979) que é preciso que a educação esteja 

entrelaçada por meio de seu conteúdo, programas e métodos ao fim que se 

persegue: para permitir ao homem chegar a ser sujeito, transformar o mundo, 

estabelecer com os outros, relações de reciprocidade, fazer a cultura e história em 

uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue.  

Um das situações apontadas pelos educadores, foi a questão da EaD. Apesar das 

dificuldades referentes a alfabetização tecnológica docente, nesse cenário, o curso 
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ser a distância foi um facilitador para a formação, principalmente porque possibilita o 

estudo em horários que um curso presencial não possibilitaria.  

O educador E8, no DB da segunda semana, ressalta a vantagem do curso ser a 

distancia, além de apontar a importância do contato com as ferramentas digitais, 

oportunizadas pelo curso:   

Ainda bem que este curso se deu, na maior parte do tempo na 
modalidade a distância... caso contrário não conseguiria entregar em 
um curso presencial uma atividade por volta das 23h 20min” [...]  
podemos organizar o melhor horário para o estudo do material 
proposto, bem como a execução das atividades” [...]. 

 

A figura 19 reforça esse entendimento, ao demonstrar que 100% dos educadores 

compreendem ser eficiente o método utilizado na formação que une aulas 

presenciais e tarefas à distância: 

Figura 19 – Encontros presenciais em Q2 

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2018). 

 

Os achados apontados ressaltaram o benefício de o processo ter acontecido por 

meio da EaD, oportunizando principalmente organização do tempo para a realização 

dos estudos. Alguns educadores apontaram que se fosse um curso presencial 

provavelmente não conseguiriam realizar, visto que muitos trabalham em dois 

horários. A Educação a Distância se diferencia da educação clássica, chamada de 

educação presencial, oferecida dentro de um prédio escolar, podendo ser entendida 

como uma educação que liberta os envolvidos na ação educativa das rígidas 
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determinações dos espaços e tempos da educação escolar tradicional, agregando 

possibilidades da deslocalização espaço-temporal, possível, principalmente, pela 

capacidade interação oferecida com a incorporação dos recursos digitais nessa 

modalidade (KENSKI 2008). 

A modalidade a distância se valeu dos aspectos do ensino híbrido, que estende o 

ensino presencial a sala de aula virtual, e desta forma que se completam. Nesse tipo 

de ensino as aulas expositivas podem ser substituídas por material interativo online, 

atividades que envolvam discussões, dinâmicas, orientações, fóruns, monitoria, 

gravação de vídeos e apresentações de slides, (KENSKI, 2008) e foi o que a nossa 

proposta buscou incorporar a formação. 

Nesse sentido Moran (2015, p.16) ressalta que tecnologia proporciona hoje a 

integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa 

interligação profunda, constante entre o físico e digital. “Não são dois mundos ou 

espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, 

hibridiza constantemente [...]”.  

Apesar do ensino a distância, com a metodologia híbrida, ter sido apontando pela 

maioria dos docentes como muito eficiente, 40% dos educadores sugerem, mais 

aulas presenciais, do que os dois encontros oferecidos. Em Q2, podemos ver as 

sugestões conforme mostra o quadro 14: 

Quadro 14 – Encontros presenciais em Q2 

UA 
Questão 

Transcrição/interpretação Resultado 
Sujeito 

Q2 

P15 
“[...] A única coisa que acho que poderia ter 
mais, foi encontros presenciais, mas o restante 
foi excelente me ajudou muito e abriu muito 
minha cabeça sobre o uso das TDICs e sua 
importância em sala de aula”. 
 

Mais 
encontros 
presenciais 

Indeterminado 

Q2 

P15 
“[...] Achei muito interessante, mas acho que 
seria válido, observar o calendário escolar para 
não conflitar com alguns acontecimentos que já 
são parte da rotina da Educação infantil e 
também, mais aulas presenciais”. 

Mais 
encontros 
presenciais e 
questões 
relacionadas 
ao calendário 
escolar. 

Indeterminado 

Fonte: Elaborado próprio autor (2019). 
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Acreditamos que parte desse sentimento dizem respeito principalmente as 

dificuldades relacionadas a instrumentalização e apropriação tecnológica como já 

especificado no tópico anterior. Entretanto, entendemos que as considerações e 

sentimentos dos educadores em relação às aulas presenciais são de suma 

importância para o processo formativo, e serão consideradas para um projeto futuro, 

visto que esse foi um projeto piloto. 

Outros temas levantados pelas respostas dos educadores que contribuíram para a 

superação das dificuldades do curso foi o processo cooperativo/colaborativo que a 

formação fomentou. Todos os educadores concordam que a formação continuada 

estimulou práticas colaborativas entre os participantes e justificam esse 

comportamento principalmente pela troca de experiência com os colegas e o auxílio 

recebido as suas dúvidas e questionamentos.  Na figura 20 é possível ver que 100% 

dos educadores concordam com essa conclusão:  

Figura 20 – Análise das práticas colaborativas em Q2 

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2018). 

 

Na figura 21, os educadores justificam sua resposta:  

Figura 21 – Justificativa da análise das práticas colaborativas em Q2 

 

Fonte: Elaborado próprio autor (2019). 
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Os achados analisados demonstram que além da contribuição na prática 

pedagógica, a formação estimulou práticas cooperativas/colaborativas. A transcrição 

do educador E3, na terceira semana do DB, demonstra que essas práticas não 

ficaram restritas aos participantes da formação, foram além: 

Esta terceira semana assim como as anteriores foi muito 
enriquecedora, pois, mais uma vez me levou a refletir sobre minha 
prática. E isto é muito bom, pois vejo que nós docentes muitas vezes 
compartilhamos da mesma angústia. [...] Compartilhei com todas as 
colegas do CMEI o que são Repositórios Digitais e todos os textos 
semanais. Este compromisso semanal me leva um misto de emoções: 
por vezes quero desistir, mas quando finalizo as tarefas me encho de 
orgulho por ter conseguido. 

 

Um processo que ultrapassou a relação tutor/aluno, e mesmo aluno/aluno e avançou 

para fronteiras extra-curso, como o compartilhamento dos materiais com outros 

professores dos respectivos Cmeis de trabalhos, e ainda, aplicativos/programas com 

familiares e amigos.  

Nesse sentido Bacich e Moran (2015, p.1) ressaltam que o trabalho colaborativo 

pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e proporcionar momentos de 

aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Em suas 

palavras “Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um 

objetivo comum a ser alcançado pelo grupo”.   

Já Damiani (2008, p.220), ressalta que o trabalho colaborativo entre docentes 

constitui-se em “excelente espaço de aprendizagem, permitindo à identificação de 

suas forças, fraquezas, dúvidas e necessidades de reconstrução, a socialização de 

conhecimentos, a formação de identidade grupal e a transformação de suas práticas 

pedagógicas. [...]”. 

Desta forma, concluímos que a formação contribuiu com o processo de 

transformação dos educadores, em seus conhecimentos, práticas, pensamentos e 

atitudes e oportunizou ao educador um processo de superação de grande parte do 

seu sentimento de despreparo para lidar com as TDICs no ato educativo, para a 

segurança em utilizá-las.  

Já por meio da categoria Relacionamento do educador com as Tecnologias 
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Digitais buscamos compreender os conhecimentos, usos e o sentimento em relação 

das TDICs que os educadores possuíam antes da formação, para então comparar 

essas mesmas informações após a realização da formação continuada. Podemos 

verificar a relação dos conhecimentos e usos das TDICs conforme as respostas do 

questionário Q1, descritas no quadro 15: 

Quadro 15 – Análise dos conhecimentos e usos da TDICs antes da formação 

UA 
Questão Transcrição/interpretação 

 
Resultado 

Sujeito 

Q1/P3 

Fale sobre seu 
conhecimento a 
respeito das 
Tecnologias 
Digitais de 
Informação e 
Comunicação? 

A – Não tem informação ou conhece 
pouco 
B – Conhece e/ou percebe a inserção 
no contexto social. 

A – 6 professores 
B – 3 professores 

Todos 

Q1/P4 

Quais desses 
instrumentos 
digitais você 
conhece e usa com 
freqüência? 

A – Utilizam de forma pessoal, 
principalmente smartphones e mídias 
sociais.  
 

A – 9 professores 
 

Todos 

Q1/P11 

Enquanto educador 
você usa/usou 
alguma tecnologia 
Digital em seu 
trabalho em sala de 
aula? 

B - Utilizam/ já utilizaram em sala de 
aula na seqüência decrescente:  
B1: TV; B2: DVD; B3: celular B4: 
computador B5: Software edição de 
texto e/ou desenho, B6: Jogos 
eletrônicos. 

B1: TV – 9/ 9 
professores 
B2: DVD – 8/9 
professores 
B3: Celular – 7/9 
professores 
B4: Computador – 5/9 
professores 
B5: Softwares – 2/9 
professores 
B6: 1/9 professores 

Todos 

Q1/P8 

Você se sente 
preparado para 
usar as 
Tecnologias 
Digitais na Sala de 
aula? 

A – Não. Devido à falta de formação 
sobre o assunto. 
B – Não. Devido à falta de 
equipamentos e formação sobre o 
assunto. 

Sentimento de 
despreparo. 
 
A – 8 de 9 professores 
 
B – 1 de 9 professores 

Todos 

Fonte: Elaborado próprio autor (2019). 

 

Como apontado em Q1, questionário que foi aplicado antes do início da formação 

continuada, seis dos nove professores que iniciaram a formação não possuíam 
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informações ou não compreendiam bem o que eram as TDICs, apesar de 100% 

(nove professores) do grupo, utilizar a tecnologia digital cotidianamente de forma 

pessoal por meio de smartphones e mídias sociais. Em sala de aula, entretanto, 

todos os professores apontaram que usam/já usaram aparelho de TV, seguido do 

DVD, apontado por oito educadores. Cinco professores utilizam/utilizaram 

computador em sala e do grupo, e apenas um utilizou jogos eletrônicos.  

Quando perguntados se sentiam preparados para usar as TDICs no ato pedagógico, 

oito de nove professores responderam negativamente e justificam sua resposta 

devido à falta de formação sobre o assunto. De acordo com Moran (MORAN, 2007, 

p. 127) estão em patamares distintos, o uso pessoal da tecnologia - com efeito de 

comunicação e o domínio pedagógico, que vem da familiaridade e da realização de 

inúmeras experiências e práticas do uso em confortável desses instrumentos em 

sala de aula, o autor (IDEM) afirma: “Dominamos as tecnologias quando nem as 

percebemos, quando as utilizamos forma quase automática”.  

O subaproveitamento das tecnologias digitais é um fator que varia da falta de 

formação e instrumentalização, já discutidas nos tópicos anteriores, visto que, os 

professores quando usam alguma tecnologia no ato pedagógico, escolhem o que 

lhes é mais familiar como TV e DVDs. Entretanto, apesar de até mesmo esses 

equipamentos ampliarem o espaço da sala de aula, eles precisam de planejamento 

adequado. A simples apresentação de um filme ou programa de TV se nenhum tipo 

de trabalho pedagógico anterior ou posterior a ação – desloca professores e alunos 

para uma forma receptiva e pouco ativa do ensino, indiferenciadas e impessoais 

(KENSKI, 2008), como ocorre basicamente na educação tradicional, utilizando as 

TDICs apenas para dar uma “nova roupagem” ao processo. 

Já a análise dos dados de Q2, aplicado após a conclusão da formação continuada, 

junto com relatos das educadoras no encontro final presencial, demonstram que 

houve um processo de transformação e elas, em sua grande maioria, superaram o 

sentimento de medo, insegurança e falta de familiaridade com os instrumentos 

digitais, iniciando um processo de conhecimento que gerou confiança sobre o uso 

das TDICs na prática pedagógica.  

No quadro 16 podemos ver a comparação das respostas de Q1 e Q2: 
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Quadro 16 – Análise da passagem para o sentimento de confiança Q1/Q2 

UA Questão  Transcrição/interpretação 

 

Resultado 

Sujeito 

Q2 

Você acredita que diante das 
reflexões e novos conhecimentos a 
que teve acesso conseguiria utilizar 
as Tecnologias Digitais para o ensino 
e aprendizagem na Educação Infantil? 

A – Sim:  
Todos os educadores (5 
respostas). 

Superação do 
sentimento 
de 
despreparo 
para o 
sentimento 
de confiança. Todos 

Q2 
Você acredita que o curso contribuiu 
para sua prática pedagógica? 

A – Sim.  
Todos os educadores (5 
respostas). 

Superação do 
sentimento 
de 
despreparo 
para o 
sentimento 
de confiança. 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

As falas dos professores no encontro final corroboram com a nossa interpretação da 

passagem do sentimento de medo para o sentimento de confiança no uso.  

E4 reconheceu as dificuldades, mas também que as superou “Tenho a agradecer a 

oportunidade que vou levar por toda a minha vida, porque eu cresci e aprendi 

muito. Tive dificuldades, mas superei”. 

Já na fala de E2 verificamos que a reflexão sobre a própria prática se tornou mais 

crítica “Às vezes a gente usa o vídeo da sala só pra passar vídeo, hoje eu vejo 

que dá pra fazer muito mais, ressignificar”.  

E E9 também demonstrou essa consciência ao apontar que por meio do 

conhecimento é possível superar, em parte, as dificuldades objetivas do uso das 

TDICs “Com conhecimento o professor corre atrás. Falta infraestrutura e 

formações como essa”.  

As falas das professoras demonstram a passagem do sentimento de confiança para 

o uso das TDICs, um processo que se realizou na nossa interpretação de forma 

crítica e reflexiva, visto que buscamos uma educação “libertadora” e humanizante, 

que oportuniza o “ato de conhecer” e não uma educação dominadora e 



122 
 

domesticadora que prioriza o ato de “transferir conhecimento” (FREIRE, 2011, p.80).  

A maioria das professoras justifica que a contribuição do curso para suas práticas 

pedagógicas ocorreram pela reflexão, contato com os materiais, planejamento, uso e 

aplicação prática das TDICs na escola, conforme mostra a figura 22: 

Figura 22 – Análise da passagem para o sentimento de confiança  

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2018). 

 

Em relação das TDICs estudadas, a motivação aumentou consideravelmente, visto 

que a princípio a maioria utilizava apenas TV e DVD e, após o curso se sentem 

motivados para usar plataformas de jogos digitais, Softwares de computador como 

Tux Paint, aplicativos de avatar, editores de texto, vídeo e fotos, conforme mostra o 

gráfico 23: 

Figura 23 – Motivação para o uso das TDICs  

 
Fonte: Elaborado próprio autor (2018). 
 

Nesse processo, compreende-se também o novo papel do educador nesse contexto, 

visto que as tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas 
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modificam algumas de suas funções, assim, o professor deve deixar de ser o 

repassador do conhecimento e passar a ser o criador de ambientes de 

aprendizagem (MORAN 2007). 

 O autor (MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2013) ainda afirma que a função 

docente sofre um deslocamento. O professor deve assumir uma nova postura diante 

das tecnologias, pois que na maioria das vezes ele deve atuar como “orientador das 

atividades dos alunos, consultor, facilitador, planejador, dinamizador de situações de 

aprendizagens, trabalhando em equipe com os alunos e buscando os mesmos 

objetivos”. 

Entendemos que a formação contribuiu, dentro de seu alcance e limitações, para o 

aumento do conhecimento teórico e prático dos educadores e para o processo da 

passagem do sentimento de despreparo para o sentimento de confiança, se não em 

100% dos educadores participantes, mas na grande maioria.  

Auxiliando ao educador no processo da passagem de percepção da curiosidade 

ingênua para crítica (FREIRE, 2015) em relação aos usos das TDICs em sala de 

aula, trazendo com ela a liberdade para escolher ou não utilizar desses instrumentos 

em suas práticas. Vislumbramos que “[...] a educação para a libertação é um ato de 

conhecimento e um método de ação transformadora que os seres humanos devem 

exercer sobre a realidade” (FREIRE, 2011, p. 73). 

A Categoria Desafios a serem superados para o uso efetivo das TDICs na 

Prática Pedagógica levanta pontos, considerados desafios, que precisam ser 

superados para que a tecnologia digital possa ser utilizada de modo efetivo no ato 

pedagógico.  O quadro 17 mostra a comparação entre os questionários inicial e final: 
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Quadro 17 – Análise dos desafios do uso das TDICs na educação 

 
 
 

Q1 
 
 
 
 

Desafios 
encontrados 
para o uso no 
ato pedagógico A – Devido à falta de formação na área 

B – Devido à falta de equipamentos e 
infraestrutura na escola. 

A – 3 professores 
B – 6 professores 

Todos (9 
educadores) 

Q2 

Desafios 
encontrados 
para o uso no 
ato pedagógico 

A- Falta de formação na área 
B- Sentimento de despreparo do 

professor 
C- Falta de planejamento 
D- Falta de apoio na escola 
E- Falta de infraestrutura escolar 

Empatados A, B, 
C. 

Todos (5 
educadores) 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Em Q1 os educadores haviam apontando, principalmente, a questão da 

infraestrutura. Já em Q2, as falas se diversificaram e, apesar de apontá-la, focaram 

também em outras questões como as formações, o despreparo, a falta de 

planejamento e apoio escolar.  

Ao analisarmos os outros instrumentos de produção de dados, verificamos que em 

primeiro lugar, os professores apontam as formações pedagógicas 

insuficientes/deficientes/inexistentes em relação às TDICs como principal fator que 

impossibilita o uso das TDICs n ato pedagógico. A fala de E5 em F1 demonstra esse 

pensamento:  

Infelizmente na formação inicial no que se refere ao curso de 
Pedagogia ainda não encontramos um espaço mais significativo para 
se pensar no uso das tecnologias digitais no nosso contexto 
pedagógico. Todavia, ao longo da formação continuada, percebe-se 
como um curso como o que estamos tendo a oportunidade de fazer 
[...] traz possibilidades para pensar e abrir o horizonte acerca do uso 
das tecnologias digitais. 

 

A falta de formação é um grande obstáculo para essa utilização efetiva, a formações 

continuadas nesse sentido, podem preencher lacunas deixadas pela formação 

UA Questão 
 

Transcrição/interpretação 
 

Resultado 
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inicial, como verificamos na primeira etapa desta pesquisa, e já abordamos nos 

tópicos anteriores dessa análise. 

Outro grande obstáculo apontado em suas escritas é a questão da infraestrutura do 

ambiente escolar, que engloba não apenas um local físico, mas/e principalmente, os 

equipamentos necessários para usar as TDICs no ensino. Esse quesito, apesar de  

ser pensando com mais criticidade pelo professor ao término da formação, ainda 

configura um dos grandes desafios para o uso efetivo das TDICs.  

Em F4, E4 aponta a realidade dessa questão em sua escola: 

Os computadores existentes na escola são os da sala dos professores, 
para o uso especifico do professor em horário de planejamento. Não 
são para realizar trabalho com as crianças. Eu mesma vivi essa 
situação, quando falei de usar esses computadores para levar as 
crianças a desenvolver alguns jogos. 

 

Ter disponível um computador que não esteja quebrado ou em manutenção, por 

exemplo, ou que possua internet aberta para acesso a plataformas digitais, ou que 

seja permitido o upload de softwares específicos, ou ainda que os alunos, inclusive 

os da educação infantil, possam utilizar em local específico, que não seja a sala dos 

professores, são grandes obstáculos. 

Moran, Masetto e Behrens (2013, p.3) apontam alguns fatores precisam estar 

interligados para uma educação de qualidade no que tange ao uso das TDICs. 

Primeiramente é preciso professores uma formação pedagógica atualizada, que 

sejam bem remunerados, motivados e capazes de criar e gerenciar de espaços de 

forma ativa e inovadora. E, é primordial que para que isso ocorra ter espaços físicos 

adequados, infraestrutura tecnológica disponível e acessível na escola.  

E essa ainda está longe de ser a realidade em nosso país. Somos um país de 

muitos contextos: desigualdades entre escolas privadas e públicas, e mesmo entre 

escolas públicas de cidades e bairros diferentes. Algumas possuem uma 

infraestrutura básica sucateada e inadequada para se receber os alunos como falta 

de carteiras, ventiladores, goteiras em tetos, banheiros inadequados, portas e 

janelas que não fecham. Em meio a essas desigualdades o uso das tecnologias 

digitais se perde ou fica a cargo do próprio educador, que com seus recursos 
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próprios e seus conhecimentos podem conseguir colocar em prática alguns seus 

conhecimentos.  

Sampaio e Leite (2011, p.17) ressaltam que em um país com realidades tão 

diferentes é preciso pensar em algumas formas de ampliar e democratizar o 

desenvolvimento e que, um dos fatores mais decisivos para que haja oportunidades 

de desenvolvimento é a produção de conhecimento próprio e de sua disseminação 

popular, o que só é possível mediante a educação, o que a torna relevante em 

termos políticos e econômicos. 

Entretanto, sabemos que a simples presença da tecnologia na sala de aula não 

garante qualidade nem dinamismo à prática pedagógica, mas que como partícipes 

da sociedade atual elas contribuem para a inserção do cidadão na sociedade, 

ampliando sua visão de mundo e possibilitando sua ação crítica e transformadora, 

tanto enquanto professores, tanto enquanto alunos (SAMPAIO e LEITE, 2011).  

Mesmo em escolas com menos recursos é possível desenvolver projetos 

significativos e relevantes para os alunos utilizando tecnologias simples como o 

celular, e buscando o apoio de espaços mais conectados na cidade. E, apesar de 

uma infraestrutura e recursos trazerem muitas possibilidades de integrar o 

presencial e o online, ainda assim é possível realizar atividades estimulantes, em 

ambientes tecnológicos mínimos (MORAN, 2015) 

Embora a questão da infraestrutura seja muito importante e se constituir em uma 

limitação, notamos uma transformação do pensamento dos educadores após a 

formação. A fala de E8 no encontro final demonstra esse discernimento “Revi a 

minha fala de quando cheguei aqui, de que não é possível usar a tecnologia 

digital, pois não tinha infraestrutura na escola, me desestruturou”!  

Os educadores compreendem esse obstáculo, entretanto, apontaram antes dele, a 

questão das formações, o que foi uma mudança de pensamento de Q1 para Q2. E, 

aliaram a essas questões, a falta de apoio dentro das escolas e de um planejamento 

específico, pois se percebeu que é possível planejar e utilizar os aparatos mesmo 

longe das condições ideais. 

A respeito dos outros apontamentos, notamos falas e intenções que aliam a 
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educação a uma visão política, visto que educar é um ato político (FREIRE, 2015).   

Os professores ressaltaram a necessidade de um currículo que promova não 

apenas instrumentalização, mas junto com esse processo, o despertar do 

pensamento e planejamento metodológico dessas ferramentas digitais como suporte 

ao aprendizado. A transcrição de E6 em F3 demonstra esse fato: 

Percebemos que essa prática precisa ser fundamentada técnica e 
pedagogicamente na forma de um currículo próprio, fugindo das 
adequações e improvisações propostas e realizadas. Precisamos 
promover um ambiente técnico-pedagógico apoiado em práticas 
explicitadas em um currículo particular. 

 

Essa necessidade de mudança no sistema educacional, principalmente na 

legislação, que, apesar de apontar caminhos, ainda está na “parte rasa” no que diz 

respeito aos direcionamentos dos usos das TDICs. Incluindo a necessidade de se 

alterar as exigências para a IES, no sentido que seja possibilitada por elas, a 

inclusão mais efetiva, das TDICs nos currículos das graduações que formam os 

educadores.  

Nesse sentido, Moran, Masetto e Behrens (2013, p.76) destacam que as mudanças 

desencadeadas pela sociedade do conhecimento têm desafiado as universidades no 

sentido de oferecer uma formação compatível com as necessidades desse momento 

histórico.  “O novo desafio das universidades é instrumentalizar os alunos para um 

processo de educação continuada que deve acompanhá-lo em toda a sua vida [...]”. 

Moran (MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2013, p.8) também aponta que no tempo 

atual é possível e até fundamental pensar o currículo de cada curso planejando 

tempos físicos e virtuais. “Essa flexibilização de gestão de tempo, espaços e 

atividades é necessária, principalmente no ensino superior ainda tão engessado, 

burocratizado e confinado à monotonia da fala do professor num único espaço que é 

o da sala de aula”. 

Todos esses apontamentos se colocam como desafios e influenciam diretamente no 

ato educativo dos educadores. Entretanto, muitos deles extrapolam a própria 

jurisdição dos educadores, pois envolvem o poder público e as organizações de 

Ensino.  Essa realidade, apesar de dificultar, não isenta o profissional em buscar 

aperfeiçoamento. Uma consciência desenvolvida pelos próprios educadores que 
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participaram desta pesquisa, visto que a ao final do curso, eles citaram inúmeras 

vezes essa tanto a visão política quanto a percepção, que agora possuem, sobre a 

alfabetização tecnológica do professor.  

Entretanto, a questão do uso efetivo das TDICs está muito além desta busca 

individual e temos que ter cuidado para não culpabilizar os professores pela falta de 

preparo nesse processo, pois na grande maioria das vezes, eles (nós) são/somos 

vítimas de um sistema vicioso que não proporciona conhecimentos necessários para 

esses usos efetivos. 

Em relação última categoria, a Relação entre Tecnologias Digitais e a 

Aprendizagem na Educação Infantil, compreendemos por meio da análise 

realizada que, os instrumentos digitais são familiares para uma boa parte das 

realidades dos alunos da EI. Essas tecnologias agregam características que 

auxiliam na apreensão da atenção, podem trazer ludicidade ao processo de ensino e 

contribuíram efetivamente para a aprendizagem nos casos apresentados pelos 

educadores. Analisamos para essa categoria, principalmente, a intervenção prática 

que os educadores planejaram e aplicaram em suas respectivas salas de aula. 

O enunciado para essa tarefa se dividiu em quatros momentos dentro do curso: criar 

um plano de aula, aplicar em sala, registrar e apresentar uma intervenção com o uso 

de, pelo menos, duas tecnologias digitais para o ensino de um tema relacionado ao 

assunto meio ambiente, presente no campo de experiência Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações da BNCC.  O prazo para a realização desse 

processo foi de 20 dias e, culminou na apresentação das intervenções por cada 

professora no encontro final do curso. No quadro 18, observamos o resumo de dois 

planos de aula, elaborados pelos participantes: 
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Quadro 18 – Planos de aula 

UA Sujeito 
 

Transcrição/interpretação 
 

 
Resultado 

MC E5 

Tema: Horta 
TDICs: Computador e rádio 
Turma: Grupo 5 - Tempo: 12 aulas 
Recursos: computador com jogos, vídeo, TV, 
rádio e microfone. 
Metodologia: exploração do espaço físico da 
horta; vídeos; livros; plantio; jogos eletrônicos 
de memorização e quebra cabeças e plantio.  

Escolheu recursos 
diversificados e 
criou um novo 
espaço educativo 
inexistente no Cmei. 
Uniu as TDICs a um 
novo trabalho. 

MC E9 

Tema: Preservação ambiental 
TDICs: Plataforma Escola Games e Turma do 
Taminho 
Turma: Grupo 3 - Tempo: 3 aulas 
Recursos: Vídeo, música, jogos, visita 
pedagógica. 
Metodologia: roda de conversa; passeio virtual 
no Projeto Tamar; saída pedagógica até o 
projeto; utilização das plataformas ccom jogos 
“Heróis dos Mares” e “Pinte com o Taminho”. 

Escolheu recursos 
diversificados para 
agregar 
conhecimento a 
uma proposta 
pedagógica que já 
estava planejada, 
realizando a união 
de todas as ações. 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Analisando todos os planejamentos, ao qual tivemos acesso antes de serem 

colocados em prática, podemos perceber a diversidade de tecnologias digitais 

pensadas, mesmo diante das dificuldades de infraestrutura, já relatadas nas tarefas 

anteriores. Alguns professores agregaram recursos disponíveis nas escolas às 

metodologias usuais, outros diversificaram bastante das TDICs, criaram novos 

espaços de aprendizagens com planos bem específicos dentro do próprio CMEI, e 

outros utilizaram espaços não formais de ensino, fora da unidade.  

Nesta tarefa eles deveriam indicar as TDICs escolhidas e os recursos, o que 

possibilitou verificamos que, apesar de apontarem as duas principais tecnologias 

digitais que utilizariam, eles de fato, utilizaram muitas outras. Esse comportamento 

demonstra que por meio dos materiais e tarefas das semanas anteriores, os 

professores foram adquirindo conhecimento e mais intimidade com os instrumentos, 

de forma a conseguirem pensar planejamentos em que poderiam incluir as TDICs no 

processo de ensino. 

A segunda parte do trabalho consistia na aplicação em sala de aula do 

planejamento. Os professores deveriam enviar relato escrito da experiência, além do 
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registro de fotos e vídeos. Ressaltamos que todas as imagens apresentadas estão 

devidamente autorizadas, pelo termo de uso de imagem e voz, assinados na escola 

pelos os responsáveis pelos alunos. Na figura 24 é possível acompanhar parte da  

aplicação de um plano de aula. 

Figura 24 – Aplicação prática do Plano de aula com TDICs  

 
Fonte: Aluna do curso Tecnologias Digitais para Professores da EI (2018). 

 

As professoras registraram a aplicação do plano de aula de diversas formas, 

inclusive utilizando recursos de colagem e aplicativos que aprenderam no curso e 

compartilhando as fotos via Google Drive, ferramenta que utilizamos bastante ao 

longo da formação, e que para essa atividade não foi solicitado. Esse fato já 

demonstra que colocaram em prática o conhecimento adquirido e de fato estão no 

processo de alfabetização tecnológica docente. 

 Segundo Freire (FREIRE e SHOR 2001) a alfabetização é formadora da cidadania, 

o que significa que, por meio dela, o cidadão poderá usufruir de seus direitos e 

deveres perante a um Estado. Ao trazermos esse conceito para a alfabetização 

tecnológica do professor, significa que o educador, ao saber utilizar as tecnologias 

digitais, podem usufruir das múltiplas possibilidades que as tecnologias digitais 

apresentam, exercendo a sua cidadania com seus direitos e deveres. 

Os educadores relataram suas percepções assim como surpresas e dificuldades 

encontradas na aplicação prática do plano.   
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No relato de experiência de E2, na atividade de intervenção por meio do instrumento 

MC, podemos verificamos a percepção de aprendizado de seus alunos, sobre o 

tema, de forma significativa: 

[...] Conversamos sobre o que aprenderam com o vídeo e logo após 
assistimos também a história “Pingo de chuva”. Retomei a roda de 
conversa e as perguntas que tinha feito antes de assistirmos aos 
vídeos, nesse momento percebi que elas tinham feito descobertas 
significativas e que estavam construindo seu aprendizado sobre o 
tema abordado. 

 

Os instrumentos utilizados agregaram características que auxiliam na apreensão da 

atenção e trouxeram o lúdico para o aprendizado. Devido à falta de infraestrutura 

tecnológica na escola, o educador precisou disponibilizar recursos próprios. Nesse 

grupo em específico, a pesquisadora notou certa dificuldade dos alunos em utilizar o 

mouse, e conversamos com suas famílias, percebeu que apesar das crianças terem 

acesso a celulares, não possuem acesso a computadores com mouse, conforme 

aponta no relato: 

Levei para a sala dois notebooks, para ensinar as crianças o jogo [...], 
onde elas teriam que colocar no mar os animais que vivem nele”. Esta 
parte foi um pouco complicada, pois não imaginei que elas não 
conseguiriam usar o mouse [...] mas em conversa com as famílias 
descobri que elas não têm acesso a computadores em casa, pois o 
CMEI fica situado em uma comunidade carente e estes não têm em 
suas casas computadores. Segundo relato de algumas famílias, o que 
usam é o celular para ver vídeos e jogar os joguinhos que já vem 
instalados nos celulares. 

 

A experiência do educador E9 ressalta o entusiasmo e ansiedade das crianças e a 

facilidade do uso dos instrumentos: 

 [...] propus a utilização de uma brincadeira no computador e os levei 
para utilizar as plataformas digitais. Os alunos amaram a novidade, e 
mostraram destreza ao utilizar o computador, com excelente 
coordenação óculo - manual. 

 

O sujeito E9 teve resultados bem parecidos com E2, a diferença ficou a cargo de 

seus alunos apresentarem maior facilidade com os instrumentos digitais, inclusive 

com excelente coordenação motora. 
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Os demais educadores também alcançaram resultados parecidos com os primeiros. 

E8 compreendeu que com poucos recursos ainda sim é possível proporcionar boas 

experiências com o uso das TDICS: 

Para finalizar os alunos realizaram a atividade lúdica do jogo coleta 
seletiva da plataforma Escola Games. Eles adoraram! Ademais, eu 
gostei muito de poder utilizar essa ferramenta e fiquei maravilhada em 
saber que apenas com a utilização do meu notebook foi possível 
proporcionar aos discentes o contato com esse tipo de recurso digital. 

 

As falas dos educadores demonstram que, apesar dos obstáculos conseguiram 

colocar em prática o planejamento proposto e obtiveram êxito. De forma planejada e 

consciente, os instrumentos digitais, tanto os que haviam na escola, quanto os de 

uso pessoais, foram utilizados para ampliar as possibilidades pedagógicas desses 

instrumentos. 

Sabemos que “o simples uso de tecnologias não altera significativamente os 

espaços físicos as sala de aula e nem as dinâmicas utilizadas para aprender e 

ensinar” (KENSKI, 2008, p 87), mas compreendemos que o aprendizado que 

alcançaram possibilitou “[...] humanizar as tecnologias e mostrá-las como meios e 

não como fins (MORAN, 2007, p. 38)”. 

Todos os educadores alcançaram a percepção crítica de que ocorreu com seus 

educandos uma aprendizagem, de forma significativa por meio do planejamento com 

o auxílio das ferramentas digitais. A exemplo disso ressaltamos a fala de E4 

“Percebi que gostaram muito das atividades realizadas na sala, [...] observei 

que demonstraram interessadas e também faziam comentários a respeito de 

como a família usava a água, com desperdício ou economia”. E também do 

sujeito é E9: “A reação das crianças foi de entusiasmo e ansiedade, por mais 

que já tivessem contato com o uso dessa tecnologia, ou que já tivessem ido 

visitar o projeto (TAMAR)”. 

Nesse sentido Vigotsky (2000) afirma que, ao se introduzir estímulos artificiais com a 

ajuda dos signos internos e externos, criam-se novas conexões no cérebro da 

criança que trazem mudança no seu desenvolvimento cognitivo. Desta forma, os 

instrumentos digitais contribuíram para que fosse possível esse aprendizado, visto 
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que, para o autor, a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem através da relação 

do indivíduo tanto com outro indivíduo quanto pela relação com meio que o cerca, na 

utilização de signos e instrumentos. Nesse processo, o aprender se faz apoiado em 

um par mais experiente (IDEM). Esse papel, que na escola, na grande maioria das 

vezes é desempenhado pelo professor.  

Moran (2015, p.18) afirma que nas etapas de sua formação, os alunos precisam de 

“acompanhamento de profissionais mais experientes para ajudá-los a tornar 

conscientes alguns processos, a estabelecer conexões não percebidas, a superar 

etapas mais rapidamente, a confrontá-los com novas possibilidades. 

Por comportarem características que auxiliam na apreensão da atenção, como 

imagem, som, movimento, interação e por trazerem o lúdico ao processo de ensino, 

as TDICs, quando usadas de forma planejada, podem contribuir efetivamente para 

um aprendizado que tenha significado para as crianças e os tornem também sujeitos 

ativos e responsáveis por sua aprendizagem, e pelo exposto, percebe-se que esse 

processo aconteceu nos casos apresentados.  

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2013, p.31) por meio dos instrumentos 

digitais “[...] a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de 

aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos a 

aprenderem ativamente [...]”. E desta forma ajudar a superar um dos grandes 

desafios da educação atual que é “[...] ajudar a desenvolver durante anos, no aluno, 

a curiosidade, a motivação, o gosto por aprender.” (MORAN 2007, p.43). 

Dentre os desafios apontados nos Mini Casos apresentados encontram-se 

novamente a questão da infraestrutura escolar. A dificuldade de usar os 

computadores da escola, que geralmente ficam na sala dos professores e/ou o 

medo em utilizar equipamentos mais caros, como projetor de vídeo, disponíveis em 

algumas escolas, mas que não são tão usuais e acessíveis a boa parte dos 

professores. Percebemos que os planos mais elaborados contaram com recursos 

próprios dos professores, seus próprios instrumentos digitais, e até mesmo materiais 

específicos. 

Outra questão apontada foi a realidade dos alunos. Apesar de compreendermos que 

as tecnologias digitais fazem parte da realidade dos nativos digitais, e que elas 



134 
 

atraem a atenção dessas crianças e contribuem para o seu pensamento, 

compreendemos também que as realidades locais, materiais, objetivas e individuais 

influenciam diretamente nesse processo. Um dos Mini Casos relatou que os alunos 

não tiveram dificuldade alguma em usar os jogos propostos, inclusive relacionados a 

coordenação motora, já outro, indicou que o mouse foi um obstáculo. E ao se 

aprofundar nessa questão, a professora em questão, verificou que as famílias faziam 

parte de uma comunidade carente, em que não possuíam computador em casa, e 

desta forma, as crianças tinham acesso a jogos por meio apenas do celular.  

Isso demonstra que por mais que haja facilidade para a criança nativa digital em 

pensar e aprender utilizando as mídias, essa facilidade vai variar também pela 

oportunidade de acesso a esses recursos. Entretanto, o que demonstrou ser 

majoritariamente significativo é como as TDICs e suas potencialidades podem 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. 

As partes três e quatro do trabalho final foram compostas pela criação e 

apresentação da experiência de intervenção realizada nas respectivas escolas. A 

apresentação deveria ser criada, em uma nova plataforma desconhecida, até então, 

por esses professores, o Prezi. Utilizar essa plataforma foi uma forma que 

encontramos de, mesmo no final da formação, ainda apresentar novos conteúdos e 

desafios para o grupo. E, apesar das dificuldades encontradas por alguns, todos 

conseguiram produzir a apresentação. Um exemplo pode ser visto na figuras 25: 

Figura 25 – Apresentação Prezi para aula final 

 
Fonte: Aluna do curso Tecnologias Digitais para Professores da EI (2018). 

 

O encontro final da formação aconteceu no dia 04 de Dezembro de 2018 no Cefor, 
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conforme previsto no edital. Nele foram apresentados os mini casos das cinco 

professoras que finalizaram o curso com seus relatos, e dois estudos de casos de 

professores convidados sobre experiência das TDICs no aprendizado, conforme foi 

identificado no início deste capítulo, na página 92.  

As falas foram riquíssimas e demonstrou o quanto as participantes estavam 

satisfeitos em terem participado do curso, o quanto cresceram nesse período, o 

quanto puderam refletir sobre suas práticas, com uma visão crítica e idéias de 

possíveis modos de transformá-la por meio de suas ações.  

Ao apresentarem seus Mini Casos, ao início ou ao final das falas, as professoras 

fizeram questão de colocarem sua opinião sobre todo o processo, o que gerava 

reflexões e mais falas com as demais professoras presentes. Ao conversarmos 

sobre a formação, uma professora (E8) apontou: “Precisamos compreender o 

quanto é importante estudar, conhecer novas ferramentas e recursos digitais, 

me surpreendi com a reação dos meus alunos, eles ficaram empolgados o que 

me deixou emocionada”  

Outra educadora (E3) ressaltou que precisam superar o medo e indicar para o 

governo, por meio das autoridades dirigentes da Secretaria e dos gestores a que 

tem contato, o quanto necessitam de espaços e de tecnologias para trabalhar com 

os alunos: “Temos que minar isso. Temos que usar os computadores. Temos 

que falar com as assessoras no CMEI, nos momentos raros em que estão la no 

Cmei e solicitar que a gente e as crianças possamos usar a tecnologia”.   

Outras professoras ainda falaram da dificuldade de não ser disponibilizada uma 

formação adequada que una prática e teoria para elas (E8): “Não existe uma 

formação assim [...] a problemática não é só conseguir acessar os recursos, 

mas aprender a usá-los de fato”.  

Elas ainda apontaram a dificuldade de mostrar aos demais professores que existem 

outras opções para a aprendizagem (E9): “A maior dificuldade é mudar a 

mentalidade de quem está na escola há muito tempo”. E sugeriram levar os 

textos, do curso para compartilharem nos Cmeis (E8): “Tivemos acesso a vários 

textos interessantes. Tem que mostrar mais, para ter mais choque, porque 

existem muitos profissionais que pensam da forma tradicional”. 
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Freire (1979, p. 45) afirma que “Os educadores adquirem uma capacidade de 

conhecimento crítico – muito além da simples opinião – ao “desvelar” suas relações 

com o mundo histórico-cultural no qual e com o qual existem”, desta forma, podemos 

concluir que os professores se tornaram mais críticos quanto a sua realidade 

profissional, criaram mais familiaridade com os instrumentos digitais a nível de 

alfabetização tecnológica  e, que apesar das dificuldades, principalmente devida a 

falta/pouca abrangência da infraestrutura escolar, puderam colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos e, proporcionaram também aos seus alunos 

aprendizagens dotadas de sentido para eles, de forma lúdica, atraente, utilizando 

jogos, som, imagens que apreendem a atenção, o que contribuiu para uma 

aprendizagem efetiva.  

Acreditamos, portanto, que essa experiência proporcionou a todos nós crescimento. 

Não apenas saberes técnicos, mas também consciência e uma busca pela tomada 

de ação de nossos direitos e deveres. Concordamos com Freire (2011, p.75) quando 

nos adverte que “se não superarmos a prática da educação como pura transferência 

de um conhecimento que somente descreve a realidade, bloquearemos a 

emergência da consciência crítica, reforçando assim o “analfabetismo” político.” 

Precisamos superar esse tipo de educação se, queremos conhecer e transformar as 

nossas realidades.  

 

6.2.2.2 Análise do evento da formação em si 

Conforme sugere (DAMIANI et.al, 2013) analisamos também o evento da formação 

em si,  se os objetivos foram alcançados e seus os pontos fortes e fracos. 

Revendo todo o percurso do curso, existem situações que acreditamos que 

poderiam ter sido diferente e contribuído para um maior alcance do curso. 

Identificamos os seguintes fatores: a data de realização do curso, a restrição de 

público alvo, o período e as estratégias de divulgação nas escolas. 

A data do curso, que culminou com o último trimestre escolar, foi um dificultador, 

pois pelas falas dos participantes é um momento em que o corpo docente estava 

voltado para assuntos internos, de trabalhos e eventos anteriores já planejados, e 
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nesse ano em questão, ainda coincidiu com as datas de eleição de diretores 

escolares.  Ou seja, os professores estavam com diversas atividades o que 

contribuiu para a evasão de mais de 20% do curso (dois dos nove professores) e, 

pode ter contribuído para que, mesmo professores interessados, não chegassem a 

fazer a inscrição no curso.   

Outra situação foi a restrição do público alvo. O curso foi direcionado a professores 

do município da Serra atuantes em sala de aula. Esse foi o nosso público alvo, essa 

foi a realidade que queríamos estudar. Entretanto, essa restrição pode ter 

contribuído para que as inscrições não atingissem o número de vagas disponíveis, 

visto que, como apontado no início do capítulo, a procura pelo curso foi muito grande 

e envolveu todos os municípios da Grande Vitória. Vale ressaltar que as inscrições, 

apesar de prorrogadas, não atingiram o número máximo de vagas.  

Lembramos que além das diversas atribuições escolares, professores atuantes 

podem trabalhar com cargas horárias duplas, e em escolas em localidades 

diferentes, o que pode ser um dificultador na procura de novas formações, visto que 

a demanda profissional e pessoal podem esgotar facilmente esse profissional, como 

apontamos anteriormente. 

Outra situação a ser levantada é o período de divulgação nas escolas e a forma 

como foi realizada. As artes e o link do edital foram enviados para a Secretaria de 

Educação do município que divulgou para as escolas. Infelizmente não conseguimos 

acesso ao mailing das escolas para avisar diretamente e com mais antecedência.  

Além dessa divulgação, o curso foi amplamente divulgado nas mídias sociais do Ifes 

e Cefor, que atingiu um número muito grande de interessados, mas, é possível que 

essas mensagens possam não ter chegado a professores que não tenham o hábito 

de seguir redes sociais. Não podemos mensurar ao certo, mas acreditamos que a 

soma desses fatores podem ter influenciado negativamente o baixo número de 

inscrições. 

Um apontamento quanto à inscrição é que, dos 22 inscritos apenas nove tiveram as 

suas documentações aprovadas. A fala de duas alunas do curso, no encontro 

presencial do dia 30 de outubro, atesta sobre a dificuldade de conseguir os 

documentos solicitados para matrícula, como comprovante de atuação no município, 
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que precisa ser solicitado pessoalmente pelo professor no órgão competente do 

município. Infelizmente, a documentação exigida é um preceito legal que não pode 

ser modificada, assim como, a forma de conseguir essa documentação, que faz 

parte da jurisdição do município e foge totalmente ao escopo de proposição do 

curso. 

Em relação à parte a distância do curso, pela plataforma moodle, observamos que 

na primeira semana houve um complicador. Nesta semana tivemos dois temas ao 

mesmo tempo e uma maior quantidade de tarefas, que apesar de serem simples, 

causaram várias dúvidas nos professores.  Ao analisarmos isso, ainda no final dessa 

primeira semana, mudamos a estratégia para as seguintes semanas, o que deu um 

resultado muito melhor na compreensão e execução das tarefas. 

Outra situação observada foi que, um fórum com mais de uma tarefa ou, um 

enunciado que uniam algumas ações, por exemplo, contribuíam para que os 

professores não se atentassem a detalhes importantes, como tipo de arquivo a ser 

enviado. Situação que foram corrigidas nas tarefas seguintes. 

Algumas colocações observadas nos Diários de Bordo e no encontro final 

demonstram o desejo dos professores que o curso fosse realizado em um período 

maior do que cinco semanas, e se o tempo permitisse, realmente seria interessante. 

Com uma carga horária maior, seria possível abordar mais assuntos e aprofundar 

ainda mais nas reflexões, além de destinar um tempo específico para demandas 

referentes à falta de alfabetização tecnológica. 

Em relação aos pontos fortes e aos objetivos que a se propôs a formação, 

concluímos pelas análises das categorias realizadas nos tópicos anteriores que, a 

formação alcançou as expectativas para a qual foi planejada. O curso se constituiu 

em um meio para proporcionar aos educadores um espaço crítico de reflexão, 

aprendizagens teóricas e prática sobre as TDICs que perpassam a questão da 

alfabetização tecnológica docente e avançam para o planejamento com a utilização 

de artefatos digitais, como meios que proporcionem aprendizagens. Muitas falas do 

tópico anterior comprovam essa conclusão, mas para finalizar, trouxemos uma 

conclusão do Mini Caso apresentado pelo Educador E2, conforme figura 26: 
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Figura 26 – Conclusão da apresentação Prezi para aula final 

 
Fonte: Aluna do curso Tecnologias Digitais para Professores da EI (2018). 

 

As conclusões das professoras-alunas demonstram novamente um processo de 

superação de desafios, de apreensão de conhecimentos, de reflexão de suas 

realidades e de tomada de posição crítica frente a essas realidades.  

Outro ponto positivo foi que, a turma pequena nos proporcionou um nível de 

interação e acompanhamento muito amplo, assim pudemos acompanhar de perto e 

esclarecer prontamente as dúvidas dos professores, o que não seria possível com 

uma turma do tamanho original proposto. 

Ademais, temos ciência de que o curso foi proposto para uma realidade específica, 

em um tempo determinado dentro do qual deveria ocorrer. Os pontos fracos 

serviram para que aprendêssemos com eles, e revertêssemos às situações ainda 

dentro do período da formação. Outras situações que fugiram a essa reconfiguração 

servem de bússola para o planejamento posterior de outros projetos. Todavia, as 

vivências serviram de exemplos e se somaram em um grande aprendizado para 

todos os envolvidos.  

Concluímos essa etapa ciente que sempre há algo novo a aprender e seguimos na 

busca com o pensamento de Freire (2011, p.52) quando ele diz: “Seria uma 

agressiva contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano 
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não se inserisse num permanente processo de esperançosa busca. Este processo é 

a educação.” 

 

6.3 PRODUTO EDUCACIONAL 

A experiência da formação continuada deu origem a um produto educacional, um e-

book. Esse produto é previsto pelo programa de mestrado profissional, conforme as 

diretrizes da Capes. O produto tem a intenção de compartilhar a experiência da 

formação continuada produzida, e contribuir para a reflexão sobre a temática e as 

práticas docentes relacionadas ao uso das TDICs na EI.  

O e-book foi produzido a partir dos conteúdos desta pesquisa e atividades e 

experiências vivenciadas na formação continuada de professores da EI. Nele 

encontra-se parte do material da formação ofertada, enfatizando o relacionamento 

entre formação de professores, aprendizagem, TDICs e EI.  

O material ainda conta com propostas de tarefas que foram desenvolvidas ao longo 

das cinco semanas no moodle, e foi dividido em seis capítulos: A sociedade 

permeada pelas TDICs, a relação escola e TDICs, Como anda a formação inicial do 

professor de EI em relação às TDICs, Sugestões de atividade para a formação de 

professores, sugestões de atividades para a EI e Relatos de experiência. 

O formato digital foi escolhido pela facilidade compartilhamento, podendo alcançar 

outros educadores interessados no tema. O e-book ficará disponível no site do Ifes, 

no sistema da biblioteca do instituto.  Além disso, será enviado para a Secretaria de 

Educação da Serra, para que disponibilize aos professores da rede. O ebook 

também será compartilhado nas redes sociais da pesquisadora. Na figura 27 

podemos visualizar a capa do material desenvolvido:  
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Figura 27 – Capa do produto educativo 

 
Fonte: Aluna do curso Tecnologias Digitais para Professores da EI (2018). 

 

Os links de alguns vídeos e textos utilizados na formação continuada foram incluídos 

no livro para facilitar a pesquisa. Esperamos que este material possa contribuir, de 

alguma forma, com as reflexões e práticas diárias dos professores de EI.  

 

7 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos os dados produzidos pela pesquisa compreendemos que 

conseguimos alcançar, dentro do possível, a nossa proposta, ao iniciarmos essa 

jornada. Em relação ao nosso objetivo geral, por meio da formação continuada 

ofertada, podemos verificar que os conteúdos curriculares relacionados a natureza e 

sociedade, contribuíram  para a aprendizagem significativa dos assuntos estudados 

pelos alunos da EI, um público composto por nativos digitais, que em sua maioria, 

tem familiaridade com algum tipo de recurso digital. As TDICs foram exploradas por 

meio das intervenções realizadas pelos educadores em suas respectivas realidades 

educacionais de acordo com um planejamento específico.  

Verificamos que os instrumentos, por agregarem características que auxiliam na 
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apreensão da atenção, como movimento, som, imagem e interatividade, quando 

utilizados embasados em um planejamento coerente, contribuíram para a ludicidade 

no processo de ensino, oportunizando/complementando diversas vivências. É 

apontado o grande interesse dos educandos por estes artefatos digitais que, podem 

ser utilizados para complementar e enriquecer o processo de ensino e, “a 

possibilidade de interação entre professores, alunos, objetos e informações redefine 

toda a dinâmica da aula e cria novos vínculos entre os participantes, afirma Kenski 

(2008, p.88).  

Em relação aos objetivos específicos, conseguimos verificar o contexto da formação 

inicial dos cursos de pedagogia no ES no que tange as disciplinas de tecnologias 

digitais, por meio da análise de suas matrizes curriculares. Deste momento 

compreendemos que na formação inicial do professor de educação infantil oferecida 

em nosso Estado, existe uma lacuna em relação ao ensino das Tecnologias Digitais 

voltadas a aplicação dos instrumentos no processo de ensino e aprendizagem. 

Deparamo-nos com a realidade de cargas horárias insuficientes, disciplinas 

genéricas e, em algumas vezes, apenas ofertadas como optativas, sendo 

pouquíssimas as disciplinas que registram um direcionamento ao processo de 

ensino e aprendizagem.    

Nesse sentido, verificamos uma lacuna na formação inicial do professor de EI, que, 

apesar de não ser o foco da nossa pesquisa, sentimos necessidade em analisar a 

fim de embasar nossa formação continuada para professores de EI para o uso das 

TDICs.  

Compreendemos que dos 83 cursos levantados, 55 possuem alguma disciplina 

relacionada a TDICs ou seja 75%. Os outros 25% não possuem disciplina na matriz 

curricular ou não disponibiliza essa matriz por meios digitais e acessíveis ao público. 

A portaria 315 do MEC de 2018 (BRASIL, 2018) discorre sobre obrigação das IES 

em disponibilizar digitalmente diversos documentos entre eles, as matrizes 

curriculares. Entretanto as IES possuem um prazo até dezembro de 2019 para se 

adequarem. Ao analisarmos as cargas horárias e compararmos com a atual 

legislação, referente a formação inicial e continuada dos professores da Educação 

Básica (CNE/CEP 2/2015) comprovamos um percentual muito pequeno dedicada ao 

assunto, ou seja,  uma fração muito pequena de tempo.  
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 Além disso, a grande maioria dessas disciplinas relacionadas às Tecnologias 

Digitais aborda a educação de forma genérica e, segundo a nossa análise, apenas 

seis disciplinas, ou 7,32% se relacionam ao processo de ensino e aprendizagem. 

Como já apontado na BNCC (2017) uma das 10 competências gerais que devem ser 

desenvolvidas na educação básica está relacionada a cultura digital para 

compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, de forma crítica, significativa e 

ética, assim, conclui-se que, além da  carga horária deficiente, existe a  falta de 

direcionamento para o processo de ensino e aprendizagem na formação inicial. 

Para o nosso segundo objetivo específico, compreendemos que a formação 

proposta se constituiu, em nossa interpretação, em um meio para proporcionar aos 

educadores um espaço crítico de reflexão, aprendizagens teóricas e prática sobre as 

TDICs que perpassam a questão da alfabetização tecnológica docente e avançam 

para o planejamento com a utilização de artefatos digitais que proporcionem 

aprendizagens. Essa formação foi um espaço para analisar a relação dos docentes 

da EI com as tecnologias digitais, o que ocorreu em relação ao aprendizado dos 

docentes e a respeito do evento da formação continuada em si conforme nos orienta 

Damiani et al (2013). 

 Por meio das categorias emergidas conforme direciona Moraes (2003) e utilizando 

diversos instrumentos como questionários semi abertos, diários de Bordos, tarefas 

do Moodle, mini Casos da intervenção prática em sala de aula, além das falas dos 

encontros presenciais, verificamos que a formação continuada oportunizou um  

processo de transformação ao educador. 

 Acreditamos que o acesso aos novos conhecimentos contribuiu para que ocorresse 

um processo de superação, de grande parte do sentimento de despreparo inicial do 

grupo para lidar com as TDICs no ato educativo, transformando-se em um 

sentimento de segurança em utilizá-las. 

Unindo prática e teoria, reflexões sobre o ser e o fazer do professor, os novos 

conhecimentos, por meio de textos, vídeos, metodologias, softwares, plataformas e 

aplicativos contribuíram para a superação das dificuldades do educador que se 

mostraram principalmente na falta de alfabetização tecnológica, ocasionadas pela 

escassez de formações anteriores no assunto, seja inicial ou continuada. Soma-se a 
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isso a questão geracional, com pessoas que tiveram acesso restrito as tecnologias 

digitais e de forma mais recente, a sobrecarga do trabalho acadêmico, que muitas 

vezes contribuiu para o abandono da própria formação.  

A colaboração/cooperação surgida, a superação do estado de desconhecimento dos 

instrumentos para utilização no processo de ensino e aprendizagem, a ênfase na 

aplicação prática do planejamento no ato educativo e, o interesse em continuar os 

estudos sobre a temática, dão conta que os educadores foram impactados pelos 

conteúdos que promoveram novas discussões, reflexões e atitudes práticas.   

Podemos concluir que o aprendizado do grupo foi significativo para eles, e, 

possibilitou enxergar novos caminhos para o ato pedagógico. Assim, 

compreendemos que a formação promoveu passagem da consciência ingênua para 

critica, na busca do ser mais (FREIRE, 2015,). Isso trouxe ao grupo a liberdade para 

escolher ou não utilizar desses instrumentos em um ato de transformação e 

emancipação do sujeito humano. 

Os materiais utilizados na formação continuada originaram um e-book, nosso 

terceiro objetivo específico. Esse material educativo é direcionado a professores de 

EI e, contém textos sobre os assuntos tratados no nosso curso, relacionados ao uso 

das TDICs no ato educativo. Traz ainda alguns exemplos de atividades realizadas 

pelos participantes da formação.   

De acesso livre, o material ficará disponível, de forma digital, na biblioteca do Ifes. O 

arquivo será enviado também para a Secretaria de Educação da Serra/ES para que 

possa ser compartilhado com os educadores do município. 

Em relação aos achados relativos ao evento em si, compreendemos que a formação 

continuada alcançou aos objetivos propostos, como um espaço que contribuiu para 

a aprendizagem, reflexão e transformação do docente em relação ao uso dos 

instrumentos digitais para a prática em suas realidades pedagógicas. Em relação às 

dificuldades do evento, citamos estratégias de divulgação, restrição do público alvo, 

período de realização, como os principais dificultadores.  

Entretanto, compreendemos que a formação foi um projeto piloto, e que essa 

experiência pode ser aprimorada, repensada para ocasiões futuras e que, por mais 
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que tenha cumprido seus objetivos, assim como nós, seres inacabados, sempre 

pode evoluir.  

Como propostas futuras, pretendemos apresentar essa experiência para o setor de 

formação da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal da Serra, na intenção 

futura de buscarmos uma parceria para a realização de outras formações para os 

professores de Educação Infantil do município que envolva a temática das 

tecnologias digitais aplicadas a prática pedagógica na Educação Infantil. Os 

professores participantes da formação sugeriram visitas a escolas ao qual trabalham 

para mostrar o projeto, assim como, se ofereceram para contribuir caso o projeto 

seja abraçado pelo município. 

Concluímos nossa pesquisa na certeza que, nosso trabalho pôde contribuir com 

outros colegas educadores, a partir do momento que oportunizou situações pelas 

quais os próprios educadores pudessem desenvolver e produzir novas práticas e 

saberes, sendo capazes de articular esses novos conhecimentos com as teorias 

educacionais apresentadas. Os educadores puderam trabalhar o objeto de estudo, 

as demandas institucionais, suas as necessidades e interesses formativos e as 

necessidades de aprendizagens dos estudantes.  

Acreditamos que agora eles se constituem sujeitos capazes de escolher se querem 

ou não usar a Tecnologia Digital no ato educativo, situação que, para esse grupo 

agora é uma escolha, que acontece não por falta de opção, por não saberem usar 

os instrumentos, mas sim, conscientes de que essa escolha é deles, apesar de 

existirem situações atreladas, que fogem aos seus domínios, como a questão da 

infraestrutura escolar. 

Ao concluirmos essa pesquisa e olharmos o caminho ao qual passamos para chegar 

até aqui compreendemos que formar para o uso das tecnologias digitais é mais do 

que operacionalizar para o uso de instrumentos. É ensinar a refletir e construir um 

novo pensamento, para que enquanto sujeitos, não nos percamos nesse tempo 

digital, apegando-se ao individualismo, a disputa, concorrência, buscando uma 

formação apenas para o mercado, como impera em nosso modelo de produção.  

É preciso identificar nesse novo tempo, novas propostas, novas oportunidades de se 

pensar de forma coletiva, buscar formas colaborativas de desenvolver esse uso para 
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o bem maior, identificando novas oportunidades para promover ainda mais os 

saberes.  

É reconhecer o caráter social e dialético dessas concepções e vislumbrar um 

caminho para a educação. É buscar por uma escola que promova a integração dos 

espaços, que mostre ao aluno sua capacidade de ser responsável também pelo seu 

processo educativo. Esse nos parece ser um caminho viável para iniciar um 

processo de rompimento com a metodologia tradicional reprodutivista presente da 

educação bancária, pois, como afirma Freire (2015) ensinar exige a convicção de 

que a mudança é possível, que não somos apenas objeto da história, mas somos 

igualmente sujeitos capazes de intervir na realidade e nos adaptarmos a ela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Roberta Silva de. Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação em Cursos de Licenciaturas da UFES: Os Usos na Formação 
Inicial de Professores. Mestrado em Educação, UFES: Vitória/ES, 2016. 

ARAÚJO, Patrícia Maria Caetano de. Tecnologias Digitais e a Inovação 
Disruptiva na Formação a Distância de Pedagogos. Doutorado em Educação 
PUC/MG; 2016.  Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4125608>.   Acesso em: 05 de 
março de 2018. 

BACICH, Lilian; MORAN, José. Aprender e ensinar com foco na educação 
híbrida. Revista Pátio, n.25, jun., 2015, p. 45-47. Disponível em: 
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf. Acesso em: 
20 de março de 2019. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
junho de 2017. 

______. INEP/Ministério da Educação. Censo Escolar da Educação Básica 2016: 
Notas Estatísticas. Brasília, D.F./Fevereiro de 2017. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/201
7/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf>.  Acesso em: 
07 de junho de 2018. 

______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm >. Acesso em: 08 
de jun.2017. 

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em: 04 
de junho de 2017. 

______. Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm>. Acesso 
em: 25 de junho de 2017. 

______. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm  >. Acesso em: 04 de fevereiro de 2018.  



148 
 

_____. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Portal do MEC 
- Brasília, 2017. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79
601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em 24 de abril de 2018. 

______. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP Nº: 2/2015. Conselho Nacional 
de Educação. Portal do MEC - Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17
625-parecer-cne-cp-2-2015-aprovado-9-junho-2015&category_slug=junho-2015-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em 05 abril de 2018. 

______. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB Nº: 20/2009. Fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Conselho Nacional de 
Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf>. 
Acesso em 15 de agosto de 2017. 

______. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Fundamental. 
Referenciais para a Formação de Professores. Brasília: SEF/ MEC, 1999 

______. Ministério da Educação. Portaria 315, de 04 de Abril de 2018. Dispõe 
sobre os procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação 
superior - IES integrantes do sistema federal de ensino e de cursos superiores de 
graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a 
distância. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2018. 

______. Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da 
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 3 v. il. Disponível em:  <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos 
/pdf/volume3.pdf>. Acesso em: 08 de junho de 2017. 

______. Resolução nº5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view= 
download&alias=3749-resolucao-dcnei-dez-2009&category_slug=fevereiro-2010-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 08 de junho de 2017. 

CANALTECH. AVG Revela Estudo Sobre o Uso da Internet Entre Crianças 
Brasileiras. Matéria online: Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
<https://canaltech.com.br/seguranca/AVG-revela-estudo-sobre-uso-da-internet-entre-
criancas-brasileiras/>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 

CARDOSO, Michele Ferreira. O Conhecimento em Ciências na Educação 
Infantil: uma abordagem Teórico – Metodológica. Mestrado em Ensino de Ciências 
e Matemática, UPF, Passo Fundo/RS, 2017. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5276087>. Acesso: 26 de abril 
de 2018. 

CARTA CAPITAL. Carta Educação. Alfabetização touch screen: Tablets e 
aplicativos ganham espaço na Educação Infantil e ajudam a desenvolver a leitura e 



149 
 

a escrita das crianças. Matéria online: SP, 2014. Disponível em: 
<http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/alfabetizacao-touch-screen/>. 
Acesso em: março de 2018. 

CLÍMACO, Fernanda Campera.  Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação na Educação Infantil: Representações sociais de professores. 
Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento local, UMA: 
Belo Horizonte/MG, 2016. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4678695>. Acesso: 30 de abril 
de 2018. 

DAMIANI et al. Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. Cadernos 
de Educação, UFPel, 2013. Disponível em:  
<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/3822/3074>. 
Acesso em: 20 de fevereiro de 2018. 

DAMIANI, Magda Floriani. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e 
revelando seus benefícios. Educar, Curitiba, n. 31, p. 213-230, 2008. Editora 
UFPR. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a13. Acesso em 24 de abril 
de 2018.  

______. Sobre Pesquisas do Tipo Intervenção. XVINDIPE / UNICAMP - 
Campinas, 2012. 

______; NEVES, Rita de Araújo. Vygotsky e as teorias da aprendizagem. 
UNIrevista. Vol. 1, n. 2, p. 01-10, abril-2006. Disponível em: 
<http://www.miniweb.com.br/educadores/Artigos/PDF/vygotsky.pdf>. Acesso em: 20 
de novembro de 2017. 

D’ÁVILA, Fernanda Vieira Sofiatti. As Tecnologias Digitais e a Formação 
Docente: A Importância da Formação Continuada para o Uso de Tecnologias 
Digitais na Educação Infantil. Instituto Federal do Espírito Santo -  Endipe: Salvador 
BA, 2018. 

ESPÍRITO SANTO (ESTADO). Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal da 
Serra. Entrevista via e-mail. Março de 2018. 

FACENDA, Luisa Cadorim. Formação de Professores na Perspectiva Freireana: 
Saberes, Desafios e Mudança. Universidade de Passo Fundo – Eduace livro 2: 
Didática e Prática de Ensino na Relação com a Formação de Professores. 
Fortaleza:CE, 2014. Disponível em http://www.uece.br/endipe2014/2014. Acesso 
em: 10 de janeiro de 2019. 

FERREIRA, Marluci Guthia.  A Cultura Lúdica das Crianças Contemporâneas na 
‘Sociedade Multitela’: O que revelam as ‘vozes’ de meninos e meninas de uma 
instituição de Educação Infantil. Doutorado em Educação, UFSC, Florianópolis /SC, 
2014. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1583837>. Acesso em 20 de 
abril de 2018. 



150 
 

FLICK, Uwe. Introdução a Pesquisa Qualitativa. Tradução: Joice Elias Costa- 
3.ed. - Porto Alegre: Artmed, 2009a. 

______. Qualidade na Pesquisa Qualitativa. Coleção Pesquisa Qualitativa, 
Artmed. Tradução: Roberto Cataldo Costa, - Porto Alegre: Artmed, 2009b. 

 
FREIRE, Paulo. A Educação na Cidade. São Paulo: Cortez, 1991. 
 

______. Educação como prática de liberdade: A sociedade brasileira em 
transição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

______. Conscientização: teoria e prática da libertação - uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. Tradução de Kátia de Mello e silva; revisão técnica de 
Benedito Eliseu Leite Cintra. – São Paulo: Cortez & Moraes, 1979. Disponível em:  
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/paulo_freire_conscientizacao.p
df. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 
 
______. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 51. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 

______; SHOR, Ira. Medo e Ousadia: O cotidiano do professor. Xª ed. Paz e Terra, 
2001. 

FREITAS, Ana Lúcia Souza; FOSTER, Mari Margarete dos Santos. Paulo Freire na 
formação de educadores: contribuições para o desenvolvimento de práticas crítico-
reflexivas: Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/er/n61/1984-0411-er-61-
00055.pdf. Acesso em 07 de janeiro de 2019. 

GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido. 2a.ed. 
São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2011. 

GADOTTI, Moacyr.  Perspectivas Atuais da Educação. São Paulo 
Perspec. vol.14 no.2 São Paulo Apr./June 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000200002>. Acesso em: 15 de maio de 2018 

GURJÃO, Elis Teresinha Basílio. Formação de Professores em Tecnologias 
Digitais: Contribuições para a Prática Pedagógica. Mestrado em Formação de 
Professores, UEPB, Campina Grande/PB, 2014. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2259725>. Acesso em: 05 de 
março de 2018. 

IBGE. Observatório PNE. Disponível: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-
pne/17-valorizacao-professor/estrategias/17-2-pnad>. Acesso: 15 de maio de 2018. 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Normas para apresentação de 
trabalhos acadêmicos e científicos: documento impresso e/ou digital. 7. ed. rev. e 
ampl. Vitória: Ifes, 2017. 



151 
 

IÉGAS, Shirley Ribeiro Carvalho. Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação e formação online para professores do curso de Pedagogia no 
contexto da cibercultura. Dissertação de Mestrado – Curso de Ensino, Centro 
Universitário UNIVATES: Lajeado,TO, 2016. Disponível: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4013560>. Acesso em: 05 de 
março de 2018 

KENSKI, Vani Moreira Aprendizagem mediada pela tecnologia. Revista Diálogo 
Educacional, Curitiba, v. 4, n.10, p.47-56, set./dez. 2003B. 

______. Educação e tecnologias. O novo ritmo da informação. Campinas: Papirus 
Editora, 3ed., 2008  

______. Novas tecnologias: o redimensionamento do espaço e do tempo e os 
impactos no trabalho docente. Revista Brasileira de Educação, n. 8, p. 58-71, 
Brasília, mai/ago., 1998. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/277042533_Novas_tecnologias_o_redimen
sionamento_do_espaco_e_do_tempo_e_os_impactos_no_trabalho_docente. 
Acesso em: 20 de outubro de 2017. 

______. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. 3. ed. Campinas, São 
Paulo: Editora Papirus, 2003A. 

KUHLMANN Jr., Moisés. Histórias da Educação Infantil Brasileira. Fundação 
Carlos Chagas. Revista Brasileira de Educação, mai/jun/jul/ago 2000 nº14, São 
Paulo. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a02>. Acesso em: 03 
de março de 2018. 

LEITE, Lígia Silva. (Coord.). Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades 
na sala de aula. Colaboração de Cláudia Lopes Pocho, Márcia de Medeiros Aguiar, 
Marisa Narcizo Sampaio. 2. Ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004. 
 

LEITE, Lígia Silva et al. Tecnologia e educação: as mídias na prática docente. Rio 
de Janeiro: Wak, 2011. 

LEPIKSON, Bianca Becker. Crianças na Contemporaneidade: Representações e 
Usos das Tecnologias Móveis na Educação Infantil. Doutorado em Psicologia, 
UFBA, Salvador/BA, 2017. Disponível em: 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/23851/1/BIANCA%20BECKER%20-
%20TESE%20VRS%20FINAL%20%28REPOSIT%C3%93RIO%29.pdf>. Acesso 
em: 22 de abril de 2018. 

LÉVY, Pierre. A Inteligência Coletiva. 4ª Ed. ed. São Paulo: Loyola, 2003. 

______. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 

______. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 



152 
 

LONGAREZI, Andréa M; ARAUJO, Elaine S.; FERREIRA, Sueli. A psicologia 
histórico-cultural na formação do profissional docente. Revista Série Estudos. 
Campo Grande: Editora da UCDB, p. 6578, jan./jun. 2007 

MAISSIAT, Jaqueline. O Caráter Empreendedor da Mediação Tecnológica 
Docente. Dissertação de Mestrado. PUC/RS. Porto Alegre, 2007.  Disponível em: 
<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/3771/1/388442.pdf>. Acesso em: maio de 
2018. 

______; VILLA NOVA, Maria Cristina. O ensino a partir da experiência: 
cartografias de si. (re) Invenção Pedagógica: Reflexões acerca do uso de 
Tecnologias Digitais na Educação. EDIPUCRS, Porto Alegre, 2012. 

MARTEN, Alessandra Lange. Prazer de Brincar: entre o analógico e o digital - 
Crianças da Educação Infantil. Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 
Matemática, UFPEL, Pelotas/RS, 2017. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6018706>. Acesso em: abril de 
2018. 

MARTINS, Lígia Márcia; ABRANTES, Angelo Antonio; FACCI, Marilda Gonçalves. A 
Periodização Histórico-Cultural do Desenvolvimento Psiquico: do nascimento a 
velhice. (Org.) – Campinas, SP: Autores Associados, 2016. – (Coleção educação 
contemporânea). 

MAZON, Michelle Juliana Savio. TPACK (Conhecimento Pedagógico de 
Conteúdo Tecnológico): Relação com as diferentes gerações de professores de 
matemática. Dissertação de Mestrado, Baúru, SP, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/90962/mazon_mjs_me_bauru.pdf
?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 de janeiro de 2019. 

MIRANDA, Raquel Gianolla. Informática na educação: representações sociais do 
cotidiano. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 
37, p. 7-32, 1999. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/Roque-
Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 

______. Uma Tempestade de Luz: A Compreensão Possibilitada pela Análise 
Textual Discursiva. A storm of light: comprehension made possible by discursive 
textual analysis. Ciência & Educação, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. Disponivel em: 
http://pesquisaemeducacaoufrgs.pbworks.com/w/file/fetch/54950175/tempestade%2
0de%20luz.pdf. Acesso em 05 de junho de 2018. 

________. GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise Textual Discursiva. 3. Ed. rev. e 
amp. – Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. – 264 p. – (Coleção Educação em Ciências). 

MORAN, José Manoel A Educação que desejamos: Novos Desafios e como 
chegar lá. Campinas, São Paulo: 3 ed. Papirus Editora, 2007 



153 
 

______. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 
Contemporâneas - Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações 
jovens (Volume II). SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres 
(Orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: 
<http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf> 
Acesso em: 10 de junho de 2018. 

______. Novos Modelos de Sala de Aula. Revista Educatrix, n.7, Editora Moderna, 
p. 33-37, 2014. .Disponível em 
https://www.moderna.com.br/educatrix/ed7/educatrix7.html?pag=32.  Acesso em: 15 
de Março de 2018. 

______; MASETTO, Marcos T; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas Tecnologias 
e Mediação Pedagógica. 21ª ed. rev. e atual. - Campinas, S.P: Papirus, 2013. - 
(Coleção Papirus Educação). 

MUKHINA, V. Psicologia da Idade Pré-Escolar. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

MULLER, Juliana Costa. Crianças na Contemporaneidade: Representações e 
Usos das Tecnologias Móveis na Educação Infantil. Mestrado em Educação, UFSC, 
Florianópolis/SC, 2014. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/132433/332936.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 de maio de 2017. 

NASCIMENTO, Neuvani Ana do. As Mídias Digitais como Instrumentos Culturais 
no Desenvolvimento Infantil. Dissertação de Mestrado. Mestrado em Educação 
PUC/GOIÁS, 2014. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1932655>. Acesso em: 05 de 
março de 2018. 

NAZÁRIO, Kênia Rosa de Paula. Conhecimentos Docentes para Educação on-
line: Contribuições de um Curso de Formação em EaD da UFSCar. Mestrado em 
Educação.  Universidade Federal de São Carlos/SP, 2015. Disponível em:  
<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7074/DissKRPN.pdf?sequence=
1&isAllowed=y>. Acesso em: 05 de março de 2018. 

NÓVOA, Antônio (Coord.). Os Professores e a sua Formação. 2 ed. Lisboa: Dom 
Quixote, 1995. 

NUNES, Hélida Cristina Brandão. Possibilidades e limites das tecnologias na 
educação infantil: uma revisão sistemática de teses e dissertações dos anos de 
2006 a 2016. Mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação, UFU, 
Uberlândia/MG, 2017.Disponível em: 
<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21359>. Acesso em: 05 de abril de 
2018. 

OLIVEIRA, Nédia Maria de. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
na Educação Infantil: Representações sociais de professores. Mestrado em 
Educação PUC/MG, 2015. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi



154 
 

ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2620198>. Acesso em: 05 de 
março de 2018. 

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. Educação na Era Digital: A Escola Educativa.Tradução: 
Marisa Guedes. Porto Alegre: Penso, 2015. 

PRADA, E. Alvarado. Metodologias de pesquisa-formação de professores nas 
dissertações, teses: 1999-2008. IX ANPED SUL, 2012. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/3
179/482>.  Acesso em: 25 fevereiro de 2018 

PRENSKY, Mark. Digital Natives Digital immigrantes. On the Horizon. NCB 
Universty Press, Vol. 9 no. 5, October (2001). Tradução Roberta de Moraes Jesus 
de Souza In: Docs.google. Disponível em: 
<ttps://docs.google.com/document/d/1XX1XXFbstvPZIT6Bibw03JSsMmdDknwjNcTY
m7j1a0noxY/edit>. Acesso em: 04 maio de 2017. 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe: com aquarelas do autor. 
Tradução de Dom Marcos Barbosa. 48ª ed./33ª reimpressão. Rio de Janeiro: AGIR, 
2006.  

SAMPAIO, Marisa Narcizo. LEITE, Lígia Silva. Alfabetização tecnológica do 
professor.Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
 

SAVIANI, Demerval . Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 11  
História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2013, 
4.ª edição.  

SUZIN, Lorivane Aparecida Meneguzzo. O Brincar na Educação Infantil: A 
influência das Tecnologias Digitais Móveis no contexto da Brincadeira. Mestrado em 
Educação UCS, 2015. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vi
ewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2409600>. Acesso em: 05 de 
março de 2018. 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formações profissional. 17 ed. – 
Petrópolis, RJ: Vozes. 4ª reimpressão 2018. 

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: Elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. 6 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2011. 

TECMUNDO. Brasil fica em 3º lugar como o maior consumidor de tecnologia. T, 
2016. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/brasil/112569-brasil-3-lugar-
maior-consumidor-tecnologia.htm>. Acesso em: 10 de junho de 2018. 

UNESCO. Diretrizes de Políticas para Aprendizagens Móvel. ISBN: 978-85-7652-
190-7, 2014, Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf>. Acesso em: 10 de 
junho de 2018. 



155 
 

______. Marco da Educação 2030. Declaração de Incheon e Marco de Ação para a 
implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 2015 4. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656POR.pdf>. Acesso em: 19 
de abril de 2018. 

VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a 
proposta da sala de aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, Edição 
Especial n. 4/2014, p. 79-97. Editora UFPR 79/Redaly.org. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/html/1550/155037796006/>. Acesso em: 05 de jun. de 2018. 

VEEN, W.; VRAKKING, B. Homo Zappiens: Educando na Era Digital. Tradução 
Vinicius Figueira. Artmed, Porto Alegre: 2009. Disponível em: 
<http://dinterrondonia2010.pbworks.com/f/Livro_Homo_Zappiens_completo.pdf>. 
Acesso em: 03 nov. 2017. 

VIEIRA, Marluce dos Santos Kurz. Interpretando as Ciências da Natureza na 
Educação Infantil a partir da Ação Docente. Mestrado Profissional em Ciências e 
Tecnologias na Educação, IFSUL, Pelotas/RS, 2017. Disponível em: 
<http://ppgcited.cavg.ifsul.edu.br/mestrado/images/downloads/dissertacoes/mariluce
_vieira>. Acesso em: 04 de março de 2018. 

VYGOTSKY, L. S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

______. A Construção do Pensamento e da Linguagem.  Tradução Paulo 
Bezerra, São Paulo/SP: Martins Fontes, 2001. 

_____. Obras Escogidas. Vol III. Traducción de Lydia Kuper. Madri: Visor, 2000. 
383p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PARA PESQUISA 
 

 
Eu, Isaura Alcina Martins Nobre, ocupante do cargo de Coordenadora Geral de 
Ensino do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) 
autorizo a realização da pesquisa intitulada A importância da Formação 
Continuada de Professores para o uso das Tecnologias Digitais na Educação 
Infantil: Uma Proposta para o Ensino da Natureza e Sociedade, dentro das 
dependências do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância 
(Cefor) assim como a criação e utilização de sala virtual no Ambiente de 
Aprendizagem (AVA) Moodle 3.1 da instituição. Também dou permissão para fazer 
menção ao nome do Cefor na dissertação referida e nos e trabalhos acadêmicos 
que vierem a surgir em consequência desta pesquisa coordenada pela pesquisadora 
Fernanda Vieira Sofiatti D’Ávila, sob a orientação da professora Dra. Jaqueline 
Maissiat, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades – 
PPGEH/Ifes a ser realizada no Cefor com um grupo de 30 professores de educação 
infantil da rede pública de ensino municipal da Serra/ES, respeitando a legislação 
em vigor sobre ética em pesquisa educacional. 
 
O trabalho se trata de uma pesquisa em nível de mestrado profissional, vinculado ao 
Programa de Pós Graduação em Ensino de Humanidades PPGEH/Ifes, campus 
Vitória/ES na linha de Formação de Professores e pretende compreender como a 
formação continuada de professores da EI para o uso das Tecnologias Digitais pode 
potencializar o ensino e a aprendizagem de conteúdos curriculares relacionados à 
natureza e sociedade, presentes no campo de experiência “Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações" a partir de uma proposta de formação 
continuada a ser realizada no segundo semestre do ano de 2018. 
 
No intuito de investigarmos a problemática recorremos à abordagem de pesquisa 
qualitativa, do tipo intervenção pedagógica a ser realizado em modalidade a 
distancia, em formato híbrido com encontros presenciais e tarefas a serem 
realizadas pelo AVA Moodle 3.1. Serão realizados possivelmente questionários semi 
estruturados, gravações de áudio e vídeo, fotografias, roda de conversa, análise de 
conteúdo de textos/tarefas no ambiente virtual e produção de diários de bordo. Os 
nomes dos participantes e seu bem-estar serão preservados atendendo as questões 
do Comitê de Ética e Pesquisa, legalmente instituído, como forma de resguardar o 
cumprimento das Resoluções n°s466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) e suas complementares. 
 
As informações fornecidas para o pesquisador serão armazenadas por ele em 
arquivos, físicos ou digitais, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em 
CDs/DVDs/pendrive/HD externo (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob 
guarda e responsabilidade da pesquisadora, por um período de 05 (cinco) anos após 
o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados 
somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, 
observando as normas éticas da pesquisa.  
 
Afirmo também que tive acesso a uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) que será entregue aos professores cursistas sujeitos desta 
pesquisa, tendo ciência de seu conteúdo e outras informações das finalidades e 
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objetivos da pesquisa. Autorizo, ainda, a utilização do nome do curso no qual os 
sujeitos participantes da pesquisa estão inseridos. 
 
 
Atesto que recebi duas vias desta carta de anuência, assinadas pela pesquisadora 
de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada pela 
pesquisadora. 
 
Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá 
ser contatada pelo telefone (27) 99714-7665 ou endereço eletrônico: 
<nandasofiatti@gmail.com> , assim como sua orientadora, professora Dra. 
Jaqueline Maissiat no telefone (27) 99787-3928 ou endereço eletrônico 
<jaquelinemaissiat@yahoo.com.br>.  

Ainda será possível contatar o Conselho de Ética/Ifes no endereço av. Rio Branco, 
nº 50, Santa Lúcia, Vitória/ES ou no telefone (27) 3357-7518, ou ainda pelo e-mail 
<ética.pesquisa@ifes.edu.br>.  

 
 
 
 

Vitória – ES, ___ de ____________________ de 2018. 
 
 

 
 

 
 

_____________________________________________________ 
Isaura Alcina Martins Nobre  

                                       Coordenadora Geral de Ensino – Cefor 
 
 
 
                _____________________________________________________ 

Jaqueline Maissiat 
(Pesquisadora orientadora) 

 
 
 

____________________________________________________ 
Fernanda Vieira Sofiatti D´Ávila 

(Pesquisadora) 
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APÊNDICE B – TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 
DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 
 
Eu, Fernanda Vieira Sofiatti D’Ávila, pesquisador responsável pelo projeto de 

pesquisa: A importância da Formação Continuada de Professores para o uso 

das Tecnologias Digitais na Educação Infantil: Uma Proposta para o Ensino da 

Natureza e Sociedade, declaro estar ciente e que cumprirei os termos da 

Resolução nº 466/2-012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde – 

CONEP, e declaro: (a) assumir o compromisso de zelar pela privacidade e sigilo das 

informações; (b) tornar os resultados desta pesquisa públicos sejam eles favoráveis 

ou não; e, (c) comunicar o CEP sobre qualquer alteração no projeto de pesquisa, 

nos relatórios anuais ou através de comunicação protocolada, que me forem 

solicitadas. 

 

 

Vitória – ES, ________   de junho de 2018. 
 

 
 

___________________________________________________________ 
Fernanda Vieira Sofiatti D’Ávila 
(Pesquisadora Responsável) 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - 
PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO 

 
 

Você, professor de Educação Infantil (EI) do Município de Serra/ES, está sendo 

convidado/a a participar da pesquisa de intervenção participante “A importância da 

Formação Continuada de Professores para o uso das Tecnologias Digitais na 

Educação Infantil: Uma Proposta para o Ensino da Natureza e Sociedade” que 

acontecerá por meio de formação continuada via encontros presenciais e tarefas a 

distância na plataforma Moodle 3.1 a fim de refletir e discutir a respeito das 

possibilidades e potencialidades das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs)  para as práticas pedagógicas na EI , realizada pela 

pesquisadora Fernanda Vieira Sofiatti D’Dávila sob a orientação da professora Dra. 

Jaqueline Maissiat. 

Desta forma é importante que você saiba que esta pesquisa é em nível de mestrado, 

está situada na linha de Formação de Professores e vinculada ao Programa de Pós 

Graduação em Ensino de Humanidades PPGEH/Ifes Vitória/ES que tem como 

objetivo compreender como a formação continuada de professores da EI para o uso 

das Tecnologias Digitais pode potencializar o ensino e a aprendizagem de 

conteúdos curriculares relacionados à natureza e sociedade, presentes no campo de 

experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações". 

Desta forma, propormos ações fundamentadas no referencial da Psicologia Histórico 

Cultural de Vigostki assim como nos textos de Paulo Freire e de autores 

contemporâneos que discutem a relação educação/aprendizagem e tecnologia como 

Moran, Pérez Gómez, Pierre Lévy, Veen e Vrakking dentre outros buscando 

potencializar e enriquecer os saberes já existentes assim como propor novas ações 

pedagógicas com o propósito de alcançarmos os objetivos propostos na pesquisa, 

principalmente buscando compreender a relação dos docentes com as tecnologias 

digitais, em sua prática de ensino, por meio de formação continuada de professores. 

Os encontros presenciais da pesquisa serão realizados nas dependências do Cefor 

na rua Barão de Mauá, 30, Jucutuquara em Vitória/ES e as atividades online serão 

realizadas a distancia na plataforma virtual de aprendizagem Moodle 3.1, para tanto, 

você precisará para as tarefas a distancia de um computador com acesso a internet. 
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Na formação continuada poderemos realizar conversas, dinâmicas, apresentações, 

pesquisas, fazer uso da internet, assistir a vídeos, responder entrevistas, produzir 

textos e tarefas, produzir gravações de áudio de vídeo e fotografias. Essas 

atividades são consideradas seguras, mas é possível ocorrer imprevistos, como 

incomodo, ou mesmo, constrangimento dos participantes durante a discussão dos 

temas que serão abordados, ou no compartilhamento das falas durante a pesquisa. 

Neste caso, para minimizar essa situação, manteremos sua identidade e seus dados 

em sigilo, a sua privacidade será respeitada, seu nome será alterado para outro 

fictício e será mantido em sigilo, a menos que você faça questão de ter sua 

participação identificada. Neste caso, assinará um campo extra, localizado ao final 

deste termo, onde consta devidamente o consentimento em ter dados que o 

identifique publicados. Além disso, caso ocorra algum problema ou dúvida os 

pesquisadores estarão a disposição para conversar de forma particular e por meio 

dos contatos informados no final desse texto. Visando minimizar algum risco 

relacionado ao deslocamento para o encontro presencial, os mesmos serão 

marcados no período diurno. Em relação aos benefícios, que podem acontecer com 

esta pesquisa destacamos o contato com um novo conhecimento acerca das 

tecnologias digitais a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem para 

conteúdos relacionados a natureza e sociedade que poderá auxiliar professores que 

queiram trabalhar com a temática, a, as discussões e reflexões sobre educação, 

prática pedagógica e tecnologia que visam contribuir para aumentar os saberes 

docentes e assim como para a emancipação humana, contribuindo assim para a 

mudança social beneficiando não apenas os participantes mas seus alunos e 

familiares que terão acesso a novas vivencias de aprendizagens. Pretendemos 

também gerar uma convivência e relacionamento mais próximo entre os 

participantes seja no contato pessoal ou no ambiente virtual, fazermos novos amigos 

e aprender novos conhecimentos em relação ao tema da pesquisa. 

Você só participará da pesquisa se quiser podendo se recusar a participar do 

estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem precisar se justificar, 

e lhe será garantido que não virá a sofrer nenhum tipo de represália ou prejuízo.  

As pesquisadoras envolvidas são a mestranda Fernanda Vieira Sofiatti D’Ávila, e a 

orientadora desta pesquisa, Prof. Dra. Jaqueline Maissiat do Programa de Pós-
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Graduação em Ensino de Humanidades – PPGEH/Ifes. Com elas poderá manter 

contato pelo telefones (27) 99714-7665 e (27) 99787-3928, ou, por correio 

eletrônico, por meio dos seguintes endereços: <nandasofiatti@gmail.com> e 

<jaquelinemaissiat@yahoo.com.br>. 

Você terá assistência durante toda pesquisa, bem como o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências. Os 

resultados da pesquisa serão publicados e estarão disponíveis no site do Instituto 

Federal do Espírito Santo, e também por meio material digital.  

CONSENTIMENTO PÓS- INFORMADO 

Eu________________________________________________________________
__RG____________________CPF________________________Endereço_______
___ 
___________________________________________________________________
__tefefone____________________e-mail 
_____________________________________ tendo sido orientado quanto ao teor 
de todo o aqui mencionado, compreendido a natureza e o objetivo do referido 
estudo e havendo concordado com o que me foi exposto anteriormente, manifesto 
meu livre consentimento em participar, voluntariamente, da pesquisa intitulada A 
importância da Formação Continuada de Professores para o uso das 
Tecnologias Digitais na Educação Infantil: Uma Proposta para o Ensino da 
Natureza e Sociedade, estando totalmente ciente de que não há nenhuma 
gratificação financeira a receber, ou a pagar, por minha participação, desta forma, 
atesto li e recebi e uma cópia deste termo de assentimento e sei que poderei entrar 
em contato com as professoras pesquisadoras ou com o Conselho de Ética do Ifes, 
caso seja necessário. 

Autorização extra: gostaria que fossem utilizados meus dados reais e autorizo sua 
divulgação no lugar dos fictícios, sendo estes nome e idade       (  ) sim  (  ) não.  

 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar 
para o PPGEH/Ifes 27 3331-2125 ou enviar e-mail para <ppgeh.vi@ifes.edu.br>.  

Caso queira contatar o CEP/Ifes (Comitê de Ética em Pesquisa), o mesmo pode 
ser feito no seguinte endereço: Av. Rio Branco nº 50 - Santa Lúcia - Vitória/ES, Tel. 
(27) 3357-7518, e-mail: <etica.pesquisa@ifes.edu.br>. 

 

 

Vitória – ES, _____, de _______________ de 2018. 

________________________________________________________ 
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Assinatura do Voluntário Participante 

 

_______________________________________________________ 

Fernanda Vieira Sofiatti D’Ávila (Pesquisadora) 

 

________________________________________________________ 

Jaqueline Maissiat (Pesquisadora Orientadora) 
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APÊNDICE D – TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 
EDUCACIONAIS: PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO 

 
Nome: Idade: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Telefone: E-mail: 

Endereço: UF: 

Cidade: CEP: 

 

 

  

 
Ora designado CEDENTE, firma e celebra com os Ifes - Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, situado a Avenida Vitória, nº 
1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-780 – Vitória/ES por meio das 
pesquisadoras Fernanda Vieira Sofiatti D’Ávila (mestranda) e Jaqueline Maissiat 
(professora orientadora), do Programa de Pós Graduação em Ensino de 
Humanidades – PPGEH/Ifes inseridos na pesquisa A importância da Formação 
Continuada de Professores para o uso das Tecnologias Digitais na Educação 
Infantil: Uma Proposta para o Ensino da Natureza e Sociedade, designado 
CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 
VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo 
discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam: 

Por meio do presente instrumento autorizo as pesquisadoras a utilizarem minha 
imagem e/ou voz, assim como textos ou parte de textos escritos por mim, captados 
por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, 
declarações, videoconferência, exercícios, conferência web, entrevistas, tarefas 
realizadas no ambiente virtual de aprendizagem Moodle e/ou ações outras 
realizadas no curso a serem utilizados com fins educacionais nas redes de ensino 
público e exclusivamente, para produção de trabalhos científicos. 

Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não 
exclusivo, nãohavendoimpediment o para que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o material 
captado como desejar(em) desde que para fins científicos. Declaro ainda que 
renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras 
informações ou de utilizações decorrentes da mesma. 

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido 
material produzido, com direito de utilização de forma ilimitada e por um prazo 
indefinido no que se refere a concessão de direitos autorais utilização e 
licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em 
parte, deste material ou de qualquer reprodução, respeitando as questões éticas 
orientadoras da pesquisa com seres humanos. 
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A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar 
IMAGEM VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as 
modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, 
distribuição, entre outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. 
A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS 
DURANTE O CURSO do CEDENTE é por prazo indeterminado, a não ser que uma 
das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 180 (cento e 
oitenta dias). 

Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que 
não possam ser superadas pela mediação administrativa. 

 

 

 

Vitória – ES, _______ de ______________2018. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do CEDENTE 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

      Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE E – JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA DO TERMO DE ASSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 
O Projeto intitulado A importância da Formação Continuada de Professores para 
o uso das Tecnologias Digitais na Educação Infantil: Uma Proposta para o 
Ensino da Natureza e Sociedade, coordenado pela pesquisadora Fernanda Vieira 
Sofiatti D’Ávila, sob a orientação da professora Dra. Jaqueline Maissiat, do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades – PPGEH/Ifes a ser 
realizada no Cefor terá como sujeitos um grupo de 30 professores de educação 
infantil da rede pública de ensino municipal da Serra/ES. A formação continuada 
proposta na modalidade a distancia será a fonte principal para a produção de dados 
para a pesquisa e os sujeitos participantes serão todos maiores de idade que 
consentiram sua participação por meio do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido TCLE, desta forma, não sendo necessário e não se aplicando para tal 
pesquisa a produção do TALE. 
 

 
 
 
 
 

Vitória – ES, ____ de _______________ de 2018. 
 
 

_____________________________________________ 
  

      Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE F: PASSO A PASSO DO LEVANTAMENTO DAS IES NO SITE E-MEC 
 

 

No Portal e-MEC, por meio da Busca Interativa, selecionando primeiro o Estado e 

depois filtramos pelo nome do curso Pedagogia e, acessamos por município. No 

portal foram verificados qual/quais cursos eram aprovados para funcionar no Estado, 

assim como a modalidade, seu número de identificação e o endereço eletrônico.  

Desta forma, uma lista de lista de curso foi formada, manualmente. Atentando-se 

que o mesmo curso, da mesma IES, se repetia em diversos municípios, e tomando o 

cuidado de apontá-lo apenas uma vez. Um passo a passo dessa etapa pode ser 

compreendida nas figuras 7,8,9 abaixo: 

Busca interativa 

 

Fonte: Site e-MEC, (2019). 
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Seleção do Curso por município 

 

Fonte: Site e-MEC, (2019). 

 

Detalhes da IES 

 

Fonte: Site e-MEC, (2019). 
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APÊNDICE G: ANÁLISE DAS GRADES CURRICULARES - LICENCIATURA DE 
PEDAGOGIA DO ES 

 
 

N IES DOCUMEN
TO 

SITE DISCIPLINA 

1 UNIANDRADE Matriz 
curricular 

<https://www.unian
drade.br/> 

Introdução à educação a 
distância 

2 UNICNEC Grade 
curricular 

<http://unicnecosori
o.cnec.br/> 

Não possui disciplina 

3 UNICLAR Matriz 
curricular 

<https://claretiano.e
du.br/> 

Tecnologias da Informação 
e Comunicação na 

Educação (90h) 

4 UNIGRAN Grade 
curricular 

<www.unigran.br> Página do curso fora 
do ar 

5 UNAR Grade 
curricular 

<www.unar.edu.br> Página do curso sem a 
grade curricular 

6 UNICESUMAR Matriz 
curricular 

<www.unicesumar.
edu.br> 

Novas Tecnologias na 
Educação (dois módulos) 

7 UNIRP Grade 
curricular 

<www.unirp.edu.br
> 

Educação e Tecnologias 

8 UNESC Matriz 
curricular 

<www.unesc.br> Ética, comunicação e 
tecnologia (48h).  

Educação em Ambientes 
virtuais (48h). 

Fundamentos teóricos 
da expressão artística e 

tecnológica (72h). 

9 ESTÁCIO RP Matriz 
curricular 

<http://portal.estaci
o.br/> 

Informática Aplicada à 
Educação (72h). 

Tecnologia e Novas 
Mídias (36h) 

10 UNINTA Matriz 
curricular 

<www.uninta.edu.b
r> 

Novas Tecnologias na 
Educação (45h). 

Introdução a EAD (45h) 

11 UNINTER Matriz 
curricular 

<www.uninter.com
> 

Tecnologias na 
Educação: novas 

formas de ensinar e 
aprender (56h). 
Tecnologias e 

Cidadania: novas formas 
de ensinar e aprender 

em Ciências Naturais e 
Matemática (56h) 
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12 UNIASSELVI Matriz 
curricular 

<www.uniasselvi.co
m.br> 

Educação e Tecnologias 

13 UNIPLAN Grade 
curricular 

<http://www.uniplan
df.edu.br/> 

Tec. da Informação e 
Comunicação em 
Educação (60h). 

Introdução a EAD (20h) 

14 SÃO CAMILO Matriz 
curricular 

<www.saocamilo-
es.br> 

Página do curso fora 
do ar 

15 UNIDOMBOSC
O 

Matriz 
curricular 

<www.dombosco.s
ebsa.com.br> 

Integração de 
Tecnologias Digitais ao 

currículo (40h). 
Educação Inovadora: 

Comunicação, mídias e 
tecnologias (40h) 

16 FABRA Organizaçã
o curricular 

<www.soufabra.co
m.br> 

Educação e Novas 
Tecnologias 

17 ESAB Matriz 
curricular 

<www.esab.edu.br
> 

Educação, Informação e 
Tecnologia (80h) 

18 MULTIVIX 
VITÓRIA 

Matriz 
curricular 

<www.multivix.edu.
br> 

Matriz curricular fora 
do ar 

19 MULTIVIX 
SERRA 

Matriz 
curricular 

<www.multivix.edu.
br> 

Aprofundamento em 
Informática (optativa). 
Informática Aplicada a 
Educação (optativa). 

Tecnologia e Educação 
(optativa) 

20 MULTIVIX 
NOVA 

VENÉCIA 

Matriz 
curricular 

<www.multivix.edu.
br> 

Aprofundamento em 
Informática (optativa). 
Informática Aplicada a 
Educação (optativa). 

Tecnologia e Educação 
(optativa) 

21 FCB Grade 
curricular 

<www.fcb.edu.br> Tecnologia Educacional 

22 FACEVV Grade 
curricular 

<www.facevv.cnec.
br> 

Tecnologia da 
Informação, Comunicação 

e Assistiva 

23 FARESE Organizaçã
o curricular 

<www.farese.edu.b
r> 

Informática na Educação 
(40h) 

24 FAM Grade 
curricular 

<http://www.vempr
afam.com.br> 

Não possui disciplina 
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25 FASE Site <www.fase.br> Site sem informação  

26 ISECUB Site <www.fde.edu.br> Site em manutenção 

27 FUNPAC Site <http://www.funcap.
com.br> 

Site indisponível para 
acesso 

28 FESAV Site <www.fesav.com.br
> 

Não possui matriz 
curricular no site 

29 FAFIA Site <www.fafia.edu.br> Não possui matriz 
curricular no site 

30 ISEAC * * Não possui site 

31 FATESF Site <www.faculdadesa
ofrancisco.com.br> 

Não possui matriz 
curricular no site 

32 FATEFIG Site 1:<www.faculdadeg
amaliel.com.br> 

2:<http://gamalielvir
tual.com.br> 

Site 1 não existe. Site 2 
não possui matriz 

curricular 

33 DOCTUM 
SERRA 

Site <www.doctum.edu.
br> 

Não possui matriz 
curricular no site 

34 DOCTUM VILA 
VELHA 

Site <www.doctum.edu.
br> 

Não possui matriz 
curricular no site 

35 DOCTUM 
VITÓRIA 

Site <www.doctum.edu.
br> 

Não possui matriz 
curricular no site 

36 FACES Grade 
curricular 

http://www.faces.ed
u.br/ 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação em 
Educação (30h) 

37 FAEL Matriz 
curricular 

<www.fael.edu.br> Língua Portuguesa e as 
Novas Tecnologias da 

Informação e da 
Comunicação (100h) 

38 ENIAC Grade 
curricular 

<www.eniac.com.br
> 

Tecnologia Educacional 

39 FESVV - 
ESTACIO DE 

SÁ VILA VELHA 

Matriz 
curricular 

<www.estacio.br> Informática Aplicada à 
Educação (72h). 

Tecnologia e Novas 
Mídias (36h) 
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40 FESVV - 
ESTACIO DE 
SÁ VITÓRIA 

Matriz 
curricular 

<www.estacio.br> Informática Aplicada à 
Educação (72h). 

Tecnologia e Novas 
Mídias (36h) 

41 FAEV Matriz 
curricular 

<http://faev-
es.com.br/> 

Educação e Tecnologia 
A (68h). Tecnologias e 

Aprendizagem 
(optativa I 68h) 

42 FACULDADE 
FUTURA 

Matriz 
curricular 

<www.faculdadefut
ura.com.br> 

Novas Tecnologias na 
Educação e Tecnologias 

Assistiva (60h) 

43 MULTIVIX 
CARIACICA 

Matriz 
curricular 

<http://cariacica.mu
ltivix.edu.br/> 

Aprofundamento em 
Informática (optativa). 
Informática Aplicada a 
Educação (optativa). 

Tecnologia e Educação 
(optativa) 

44 MULTIVIX VILA 
VELHA 

Matriz 
curricular 

<https://multivix.ed
u.br> 

Aprofundamento em 
Informática (optativa). 
Informática Aplicada a 
Educação (optativa). 

Tecnologia e Educação 
(optativa) 

45 FACULDADE 
INTERNACION

AL 
SIGNORELLI 

Estrutura 
Curricular 

<http://faculdade.si
gnorelli.edu.br> 

Tecnologias da 
Informação e 

Comunicação (80h), 
Comunicação alternativa 
e Tecnologia Assistiva 

(80h) 

46 FABAVI Site <www.doctum.edu.
br> 

Divergência: o site 
apresentado é da 

Doctum. Os cursos 
cadastrados no e-Mec 

são presenciais em 
Guarapari, já no site da 

Doctum não existe 
curso presencial de 

Pedagogia nessa 
localidade. 

47 MULTIVIX SÃO 
MATEUS 

Matriz 
curricular 

<http://saomateus.
multivix.edu.br/> 

Não possui disciplina 

48 FACULDADE 
NOVO 

MIILENIO F NM 

Matriz 
curricular 

<http://www.novomi
lenio.br/> 

Matriz curricular fora 
do ar 

49 FACULDADE 
PITÁGORAS 

DE LINHARES 

Matriz 
curricular 

(OBS.: 
bacharelad

o) 

<http://www.faculda
depitagoras.com.br

> 

Educação e Tecnologias 
(60h) 
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50 FACULDADE 
SABERES 

Estrutura 
Curricular 

<www.saberes.edu.
br> 

Comunicação, Multimídia 
e Educação (60h). 

51 FASG Matriz 
curricular 

<ww.iesges.edu.br
> 

Educação e Mídia (40h) 

52 Faculdade São 
Geraldo 

FSG/Multivix 
Cariacica 

Matriz 
curricular 

<http://cariacica.mu
ltivix.edu.br/> 

Aprofundamento em 
Informática (optativa). 
Informática Aplicada a 
Educação (optativa). 

Tecnologia e Educação 
(optativa) 

53 DOCTUM 
GUARAPARI 

Site <www.doctum.edu.
br> 

Divergência: Os cursos 
cadastrados no e-Mec 

são presenciais em 
Guarapari, já no site da 

Doctum não existe 
curso presencial de 

Pedagogia nessa 
localidade. 

54 FAACZ Matriz 
Curricular 

<http://www.faacz.c
om.br/portal/> 

Novas Tecnologias em 
Educação (80h) 

55 FAESA Disciplinas <www.faesa.br> Tecnologias 
Educacionais e EAD 

56 FACULDADE 
PITÁGORAS 

UNIDADE 
GUARAPARI 

Matriz 
Curricular 

<http://www.faculda
depitagoras.com.br

> 

Educação e Tecnologias 
(60h) 

57 FUI Site <www.doctum.edu.
br> 

Não possui matriz 
curricular no site 

58 FACULDADE 
UNYLEYA 

Organizaçã
o curricular 

<http://www.unyley
a.edu.br> 

Educação e Tecnologia 

59 FACULDADE 
VALE DO 

CRICARÉ - FVC 

Matriz 
curricular 

<www.ivc.br> Educação, Tecnologias e 
Marketing educacional 

(30h). 

60 FAVASC Facebook <https://www.faceb
ook.com/Favasc> 

Faculdade não possui 
site. A página no 

facebook não contém 
as informações sobre o 

curso 

61 FAVENI Matriz 
curricular 

<www.faveni.edu.br
> 

Educação e Novas 
Tecnologias (60h) 

62 FACULDADE 
DE PINHEIROS 

- FAP 

Site <www.faculdadefap
.com.br> 

Não possui matriz 
curricular no site 
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63 FAVI Grade 
curricular 

<http://www.favi.br/ 
> 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação em 
Educação (30h) 

64 IFES Projeto do 
Curso de 

Licenciatur
a 

<https://www.ifes.e
du.br/cursos/gradu
acao/licenciatura-
em->pedagogia 

Tecnologias Integradas a 
Educação (75h). 

Princípios da Educação 
a Distância (45h) 

65 FACULDADE 
NOVA 

ATENEU-ISEAT 

Estrutura 
Curricular 

<http://www.novaat
eneu.com.br/> 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação em 
Educação (60h) 

66 UNIVERSIDAD
E CASTELO 

BRANCO - UCB 

Estrutura 
Curricular 

<www.castelobranc
o.br> 

Não possui disciplina 

67 UNIVERSIDAD
E CATÓLICA 

DE BRASÍLIA - 
UCB 

Grade 
curricular 

<www.ucb.br> Textos e Práticas digitais 
(60h). Tecnologia da 

Informação e Sociedade 
(60h). Educação, 

Tecnologia e 
Comunicação (60h). 
Ciberespaços e suas 

Interfaces na Educação 
(60h) 

68 UNICSUL Matriz 
curricular 

<https://www.cruzei
rodosul.edu.br/> 

Tecnologias da 
Informação e da 
Comunicação 

69 UNIFRAN Matriz 
curricular 

<www.unifran.edu.
br> 

Tecnologias da 
Informação e da 
Comunicação 

70 UNITAU Site <http://www.unitau.
br/> 

Site fora do ar 

71 UNIUBE Grade 
curricular 

<http://www.uniube.
br> 

Não possui disciplina 

72 UNISUL Manual do 
curso 

<www.unisul.br> Mídias, Tecnologias, 
Infância e Educação (120h) 

73 ESTÁCIO DE 
SÁ - UNESA 

Matriz 
curricular 

<www.estacio.br> Informática Aplicada à 
Educação (72h). 

Tecnologia e Novas 
Mídias (36h) 

74 UFES - Campi 
Vitória 

Organizaçã
o curricular 

<www.ufes.br> Tecnologia de 
informação e 

Comunicação como 
Apoio Educacional (60h). 
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75 UFES - NEAD Programa 
das 

disciplinas 

<http://www.neaad.
ufes.br/> 

Tecnologia da 
Informação e do 

Conhecimento (75h) 

76 UFES - campi 
São Mateus 

Matriz 
Curricular 

<http://pedagogia.s
aomateus.ufes.br > 

Não possui disciplina 

77 ULBRA Matriz 
curricular 

<www.ulbra.br> Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação na 
Educação (68h) 

78 UNIMES Matriz 
curricular 

<www.unimes.br> Comunicação, Educação 
e Tecnologias 

79 UNIP Grade 
curricular 

<www.unip.br> Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação em 
Educação (60h) 

80 UNOPAR Matriz 
curricular 

<www.unopar.br> Educação e Tecnologias 
(60h) 

81 UNIVERSO Matriz 
curricular 

<www.universo.edu
.br> 

Educação a distância 
(90h) 

82 UNISA Disciplinas <www.unisa.br> Tecnologia, Ciência e 
Pesquisa 

83 UVV Matriz 
curricular 

<http://www.uvv.br/
> 

Tecnologias 
Educacionais (80h) 

 
Fonte: Própria autora (2019). 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO INICIAL PARA PROFESSORES 
PARTICIPANTES DO CURSO 
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Fonte: Própria autora (2019). 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO FINAL PARA PROFESSORES PARTICIPANTES 

DO CURSO 
 

 
 
 



183 
 

 
 
 
 
 



184 
 

 
 



185 
 

 
 
 
 
 



186 
 

 
Fonte: Própria autora (2019). 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DA PESQUISA E FORMAÇÃO PELO CEP 
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189 
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Fonte: CEP (2018). 
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ANEXO B – INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO -  SITE CEFOR 
 
 

 
 
Fonte: Site Cefor (2018). Disponível em: https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2305-
ps-63-2018-curso-tecnologias-digitais-para-professores-da-educacao-infantil. 
 
 
ANEXO C – DIVULGAÇÃO DA FORMAÇÃO -  FACEBOOK CEFOR 
 

 

Fonte: Facebook Ifes-Cefor (2018). 
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ANEXO D – E-MAIL DE DIVULGAÇÃO DA SEDU SERRA 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação, Serra/ES (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


