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RESUMO 
 

LIMA, Joyce Aparecida. Níveis de apropriação das TDIC pelos professores. 
2019. 140 f. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) — Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 
 
Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa Novas Tecnologias na Educação, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação: currículo da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. O estudo teve por objetivo analisar e identificar os níveis de 
apropriação das TDIC pelos professores por meio da elaboração e aplicação de um 
questionário para a identificação do seu estágio de apropriação de tecnologias pelo 
professor. A pesquisa tem abordagem qualitativa e como instrumentos de coleta de 
dados foram empregados a aplicação de questionário; ao levantamento de textos e 
documentos produzidos por órgãos e autores tratados como referência a 
apropriação das TDIC. Foram identificados várias propostas de matrizes com níveis 
ou estágios de apropriação de tecnologias por professores, como Sandholtz, 
Ringstaff e Dwyer (1997), Moersh (1995), UNESCO (2008), European Framework for 
the Digital Competence of Educators (DIGCOMPEDU) (2017), Institute for 
Technology in Education (ISTE) (2017), CIEB (2017) e Pasinato e Vosgerau (2011). 
Pela análise dos questionários identificou-se que, dentre outros, os participantes 
atuam como educadores em escolas públicas e/ou privadas do ensino básico. 
Afirmaram ainda utilizar as TDIC em sua rotina e em suas práticas pedagógicas. 
Com base nos modelos de Pasinato e Vosgerau (2011) e na matriz da CIEB (2017), 
avaliou-se os níveis de apropriação das TDIC dos participantes. Ao final, pode-se 
concluir que, pela abordagem metodológica adotada, foi possível analisar e 
identificar os níveis de apropriação das TDIC dos professores participantes por meio 
do instrumento proposto – um questionário.  
 

Palavras-chave: Currículo. Níveis de apropriação. TDIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

LIMA, Joyce Aparecida. The levels of appropriation of TDIC by the teachers. 
2019. 144 f. Thesis (Master in Education: Curriculum) — Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 
This dissertation is part of the New Technologies in Education research line of the 
Postgraduate Program in Education: curriculum of the Pontifical Catholic University 
of São Paulo. The objective of this study was to analyze and identify the levels of 
appropriation of TDIC by the teachers. The author used two research methods: 
Application of a questionnaire, duly approved by the Research Ethics Committee, at 
a private higher education institution in São Paulo. The questionnaire was intended 
for postgraduate students in education who act as educators; and Analysis of texts 
and documents produced by bodies and authors treated as reference in TDIC by the 
author, such as Sandholtz, Ringstaff and Dwyer (1997), Moersh (1995), UNESCO 
(2008), European Framework for the Digital Competence of Educators 
DIGCOMPEDU) (2017), for Technology in Education (ISTE) (2017), CIEB (2017) and 
Pasinato, Vosgerau (2011). Through the analysis of the questionnaires it was 
observed that, among others, the participants act as educators in public and / or 
private primary schools. They also affirmed to use TDIC in their routine and in their 
pedagogical practices. Based on the models of Pasinato & Vosgerau (2011) and the 
CIEB (2017) matrix, the levels of appropriation of participants' TDIC were evaluated. 
At the end, it can be concluded that, through the methodological approach adopted, it 
was possible to analyze and identify the levels of appropriation of TDIC of the 
participating teachers. In addition, it was verified that the participants presented a 
high level of knowledge of TDIC. 
 

 
 

Keywords: Curriculum. Levels of appropriation. TDIC 
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MEMORIAL 

 

1.1 Trajetória do pesquisador 
 

Nesta dissertação apresento minha trajetória acadêmica e profissional, 

principiando na minha infância. Tenho muitas recordações desta fase da minha 

vida. Uma dela sé de que quando era criança costumava brincar com minhas 

primas e irmãs, na maioria vezes a brincadeira era de “escolinha”, assim 

chamávamos a brincadeira. Na brincadeira, eu sempre ocupava o papel da 

professora. Desde então, já anunciava minha intenção de me tornar professora. 

Nunca cogitei estudar outras áreas, gostava de ler e estudar. A minha família é 

composta por pedagogos e atuantes na área da educação. Estudei em escola 

pública do ensino infantil ao ensino médio, e, após concluir os estudos demorei 

um pouco para ingressar na universidade.  

Em 2010, iniciei o curso de graduação em Letras - Bacharelado com 

ênfase em Tradução Espanhol/Português. Neste período, eu fazia curso de 

espanhol e adorava o idioma, por isso resolvi fazer um curso voltado para o 

espanhol. Em 2012, prestei transferência para duas universidades, fui aprovada 

nas duas, escolhi estudar na PUC/SP e realizei a transferência. Foi neste local 

que me despertou a curiosidade epistemológica, a reflexão, a troca de ideias e 

debates. 

No período que estava na graduação participei de um projeto do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da CAPES. 

Este projeto tem como objetivo proporcionar aos discentes, na primeira metade 

do curso de licenciatura, uma aproximação prática com o cotidiano das escolas 

públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. O 

projeto de incentivo à leitura com a introdução de alguns gêneros (jornalístico, 

crônica, conto, romance, noticia e artigo) apresentava atividades, práticas de 

leitura e debates em sala de aula com os alunos do ensino médio. O trabalho foi 

desenvolvido em uma escola pública, na região da zona oeste de São Paulo,e 

teve a duração de 2 anos. A atividade foi proveitosa, devido ao fato de ter sido 

possível vivenciar, na prática, a rotina de uma escola pública e aprender a 



16 

 

 

planejar as aulas que se  trabalhou com os alunos. A finalização do projeto 

ocorreu em dezembro de 2015, juntamente com minha formação da graduação. 

A graduação na PUC/SP foi significativa para minha formação pessoal e 

profissional, pois, a partir dela consegui ampliar meus conhecimentos na área da 

educação. As disciplinas de “tecnologia da informação e da comunicação”no 

curso foram interessantes pois, foi através delas que despertei o interesse em 

estudar e me aprofundar neste tema. 

Quando iniciei a graduação em Letras, resolvi mudar minha área 

profissional, comecei a buscar oportunidades para atuar no setor da educação, 

logo consegui uma oportunidade de estagiar em uma escola particular de São 

Paulo, no setor Tecnologia Educacional (TE), local onde pude conhecer e 

desenvolver habilidades que havia aprendido na licenciatura. Houve momentos 

que tive dúvidas se estava fazendo a escolha certa em estudar e atuar na área 

da educação, logo tive a resposta de que estava indo pelo caminho certo, pois 

era aquilo que sempre almejei fazer. Realizei o estágio no período de 2 anos, foi 

nesta escola que meu interesse em estudar sobre tecnologia na educação ficou 

mais claro, fiquei entusiasmada com tudo que presenciei e aprendi, pensava no 

quanto a tecnologia poderia auxiliar o docente e o aluno em sua rotina escolar e 

também notei a falta de apropriação dos professores com as TIC, com a 

convivência no setor de TE do colégio e na rotina nas salas de aula. Finalizei o 

estágio em abril de 2015 no colégio citado e, logo depois, consegui atuar como 

professora de “reforço” em uma escola para crianças, adolescentes, jovens e 

estrangeiros. Nesta escola ensinava Língua Portuguesa para os chineses e 

auxiliava nas tarefas escolares, fiquei por pouco tempo, mais foi uma experiência 

muito rica para minha carreira. 

Após minha formação, no ano de 2016, não consegui atuar como 

professora de Língua Portuguesa, trabalhei como professora auxiliar em uma 

escola particular de São Paulo, meu objetivo era ter contato com alunos em sala 

de aula e estar área da educação, mesmo que não fosse como professora titular, 

aprendi muita com esta vivência. Nesta escola observei se os professores 

utilizavam as TDIC em sua rotina, e para minha supressa eles não utilizam, na 

verdade eles não pareciam ter se apropriado das TDIC na prática pedagógica, o 
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que gerou minha inquietação em estudar sobre a apropriação das TDIC pelos 

professores.  

Como eu já estava interessada em voltar a estudar, resolvi então, neste 

mesmo ano de 2016, que precisava fazer um mestrado. Iniciei a busca por 

universidades na área da educação que tivessem a linha de pesquisa em 

tecnologia da informação e comunicação. De posse desta seleção, me dediquei 

a ingressar no mestrado, prestei em algumas universidades e, mais uma 

vez,escolhia PUC/SP, por ser uma universidade de tradição na área da pesquisa 

em educação. 

Fui desligada da escola em que trabalhava no meio de ano de 2017, e 

decidi me dedicar, exclusivamente, aos estudos do mestrado. 

Desde o primeiro dia que comecei as aulas na pós-graduação, percebi 

que fiz a escolha certa. A universidade possui de um corpo docente renomado 

com grandes trabalhos reconhecidos. Ao me aprofundar nas aulas e nas 

experiências vividas no período do mestrado, afirmo que tudo vêm contribuindo 

para o meu o aprendizado e conhecimento em educação. 
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1 Problematização 

 

A contemporaneidade é marcada fortemente pelo uso de tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC)1, nos diversos setores da 

sociedade, na maior parte dos países e regiões. O sujeito contemporâneo, em 

grande parte, vive imerso em uma nova cultura, caracterizada por um diferente 

modus vivendi, agora influenciado pela centralidade das mídias e tecnologias 

digitais.  

 Não desconsiderando as grandes diferenças sociais e do próprio acesso 

e usufruto das TDIC, caminhamos para a construção de uma sociedade do 

conhecimento, apontada por Getschko (2013) como aquela que está capacitada 

a produzir, organizar e semear informações de modo que possa executar esses 

conhecimentos para o desenvolvimento humano. Para isso, o autor considera 

que: 

As tecnologias de informação e comunicação são componentes vitais 
nas transformações socioeconômicas da atualidade. A internet é o 
epicentro e as novas ideias nos mais diversos campos. É também um 
pilar fundamental para a construção de uma sociedade do 
conhecimento que inclua todos e permita o acesso universal à 
liberdade de expressão. (GETSCHKO, 2013, p. 1) 
 

 A educação não fica alheia a essas novas ideias e transformações. 

Entretanto, Dantas e Machado (2014, p. 40) advertem que “qualquer tecnologia 

por si só não muda a pedagogia”. As mudanças na educação advém de 

inúmeros componentes, como: políticas para um planejamento do processo 

pedagógico; a formação de professores e todos os sujeitos da educação para 

conhecer as ferramentas tecnológicas e sua utilização na prática 

pedagógica;além de, infraestrutra adequada; gestão; e, o envolvimento de 

alunos e da comunidade.  

Uma análise realizada com os dados da Pesquisa TIC Educação 2016, do 

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC, 2016),quanto a formação inicial de professores e a presença de 

disciplinas voltadas para o uso de TDIC na educação, indica que, em sua 

                                            
1Neste trabalho será empregado o termo tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC) e somente será usado o termo TIC quando for citado pelos autores consultados. Este 
tema será melhor explicitado no capitulo do Referencial Teórico dessa pesquisa. 
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maioria, os professores não tiveram, em sua formação acadêmica inicial, 

disciplinas que os orientassem sobre o uso da TDIC.  

O Gráfico a seguir ilustra o tema em tela: 

 

Gráfico 1 - Professores que tiveram disciplina de uso de TDIC na formação inicial 

 
Fonte: Adaptado de TIC Educação 2016 

 

O Gráfico 1 destaca que, em 2016, 54% dos professores pesquisados 

declararam que sua formação não contemplou disciplinas sobre o uso das TDIC, 

e 43% afirmam que tiveram em sua formação disciplinas sobre o uso das TDIC e 

apenas 3% dos entrevistados não possuía formação do nível superior até o final 

da entrevista. Esses dados indicam a presença discreta do tema no decorrer da 

formação dos docentes. 

 A mesma pesquisa investigou quais atividades os professores, 

usualmente, realizam com o auxílio de tecnologias. O Gráfico 2, a seguir, expõe 

os resultados: 
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Gráfico 2 - Professores que utilizam computadores e internet nas atividades 

 
    Fonte: TIC Educação 2016 

 

O Gráfico 2 indica que os professores utilizam as TDIC nas atividades 

gerais. Os dados apresentados destacam que 96% dos professores pesquisam 

os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, 80% pesquisam exemplos 

de planos de aula, 76% utilizam para outras finalidades relacionada à atividades 

docentes, 73% realizam tarefas administrativas da escola e usam portais de 

professores, 72% compartilham conteúdos educacionais com outros 

professores, 68% fazem pesquisas ou baixam livros na internet, 43%dos 

professores utilizam em sala de aula TV para mostrar programas educativos. Em 

suma, é importante destacar que os professores se conectam à internet para 

realizar buscas de conteúdo ou atividades que empregam em sua rotina 

profissional, mesmo não possuindo em sua formação inicial instruções para o 

uso de TDIC, o uso de ferramentas tecnológicas é presente em seu cotidiano. 
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No momento atual, segunda década do século XXI, o mundo dispõe de 

muita informação e o acesso concedido pelas tecnologias não garante a 

qualidade do seu uso, conforme Giraffa, Moraes, Machado (2014). 

A educação não depende somente da tecnologia, mais do que isso, 

depende das condições contextuais que definirão o modo de ensinar e de 

aprender, bem como das estratégias pedagógicas a serem aplicada na 

promoção da aprendizagem e, mais relevante, o porquê usar tecnologias na 

educação. Além disso, depende da visão que o professor tem de mundo, da 

educação, e de projeto de nação. Condições, aliás, que embasam todo o 

planejamento das atividades docentes. Com isso, Giraffa, Moraes e Machado 

(2014) afirmam que as tecnologias podem se tornar importantes no contexto 

educacional, se as propostas de aprendizagem forem abertas, criativas e 

principalmente focadas para nos objetivos dos alunos. Contudo, as tecnologias 

por si sós não têm nenhuma força de transformação dos contextos educacionais. 

O simples acréscimo das TDIC na educação, sem uma proposta didático-

pedagógica e um consistente planejamento que contemple as necessidades dos 

alunos, não possibilita o desenvolvimento de práticas educacionais 

diferenciadas. 

Valente (2005), por sua vez, destaca que as TDIC caracterizam uma 

realidade e participam ativamente da vida cotidiana de alunos, professores e da 

escola como um todo. Estão entrelaçadas com as atividades diárias dos 

aprendizes e, por essa razão, é fundamental que nas aulas o uso desses 

recursos possa viabilizar maneiras significativas de aprender. 

Giraffa, Moraes e Machado (2014, p. 18) explicam que as novas 

tecnologias ou tecnologias digitais permitem a extensão do conceito de sala de 

aula, de espaço e tempo. Embora enfoquem, especificamente, que as TDIC 

requerem atitudes didáticas integradoras, as quais exigem transformações 

profundas no ambiente escolar. Eles observam que: 

Nesse cenário de mudanças e rápida obsolescência de tecnologias 
digitais que nos impelem a estar sempre nos atualizando e adquirindo 
novas habilidades e competências para usar artefatos cada vez mais 
integradores de recursos e serviços, a escola se depara com um 
movimento de pressão para reinventar. 
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Giraffa, Moraes e Machado (2014, p. 19) destacam que, para se beneficiar 

do que é possibilitado pelas TDIC na educação, é importante que os professores 

procurem meios de se “atualizar, revisitar crenças, ousar questionar e se 

preparar de forma diferente dos alunos”. Os autores constatam, que o uso da 

tecnologia em sua rotina trará contribuições as atividades dentro da sala de aula, 

e é fundamental que estejam seguros e preparados para usá-los. 

 Nesta perspectiva a pesquisa TIC Educação 2016 do CETIC (2017) 

aponta a falta de segurança gerada nos professores quando utilizam as 

tecnologias, estes receios ocasionam:  

 a restrição no uso; 

 a dependência no auxílio daqueles que possuem um pouco mais de 

conhecimento; 

 a falta de convicção no uso das tecnologias. 

Os professores apresentam resistência e limitações ao utilizar as TDIC 

em sua rotina, e em grande parte não fazem uso pleno do potencial gerado 

pelas TDIC. O CGI (2016) ressalta ainda que as contribuições do uso das TDIC 

junto aos docentes vislumbram o contínuo desenvolvimento profissional, as 

TDIC como instigadora, incitando os alunos serem protagonistas de seu próprio 

aprendizado. Estas contribuições se aplicam tanto ao aluno quando aos 

professores, e com isso geram resultados motivadores e modificam a 

experiência de aprendizado de ambos. 

Ao refletir sobre o que as TDIC podem oferecer aos docentes, esta 

pesquisa reconhece a relevância da formação dos professores para que possam 

se apropriar das TDIC. É imprescindível o docente manter-se atualizado na sua 

área, explorar sobre os avanços tecnológicos e os novos recursos, é uma forma 

de conhecer e adquirir distintas formas de ensino, neste processo o docente 

acaba trocando experiências e práticas, e assim promovendo uma rede 

colaborativa, quando passa pelos estágios de apropriação. 

Mas como os professores se apropriam no uso das TDIC em sua prática 

pedagógica?  
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A seguir, apresentaremos uma síntese de alguns modelos desenvolvidos 

por pesquisadores, a fim de explicar que a apropriação de uso de computadores 

se dá num processo, identificado por diversos autores de estágios ou níveis.  

Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997),em suas pesquisas sobre o uso de 

computadores por professores que participaram de um projeto que introduziu o 

uso de computadores em escolas americanas, o Projeto Apple Classroom of 

Tomorrow (ACOT), identificaram que os professores se apropriam do uso de 

forma gradual, em estágios. Neste sentido, compuseram um modelo para 

descrever os quatro estágios de apropriação das tecnologias, com as 

ferramentas tecnológicas disponíveis nas décadas de 1980 e 1990. Os autores 

classificaram os estágios em: 1 - entrada/exposição ao uso de tecnologias; 2 -

adaptação; 3 - apropriação e 4 -  invenção, quando, já apropriados, daqueles 

saberes, desenvolvem novas formas de uso das TDIC na prática pedagógica. 

A UNESCO (2008) destaca padrões de Competência em TDIC para 

professores e destaca que foram construídos de forma modular, considerando 

três abordagens e seis componentes. As abordagens desenham a evolução da 

alfabetização, o aprofundamento e a criação de conhecimentos. 

Pasinato e Vosgerau (2011) realizaram uma pesquisa referente à 

apropriação da tecnologia da informação e comunicação, identificando seis 

níveis de apropriação: interação e recursos empregados por docentes, gestores 

e alunos, da não utilização, familiarização, conscientização, implementação, 

integração e evolução. 

 Os estudos sobre o tema serão mais detalhados ao longo desta pesquisa. 

Entretanto, os já pontuados podem iluminar o contexto tratado pelos diversos 

pesquisadores e instituições. 

 

1.2 Trabalhos correlatos 
 

 Este estudo apresenta um breve levantamento bibliográfico de pesquisas 

acadêmicas realizadas no âmbito dos programas de pós-graduação stricto 

sensu, encontradas nos bancos de teses e dissertações da CAPES e da PUC-

SP.  



24 

 

 

 Os bancos de dados pesquisados apontaram, ao todo, 7.000 pesquisas 

relacionadas aos dois eixos, formação de professores e apropriação de 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), realizadas entre os 

anos de 2.000 e 2.018.  

 As buscas foram efetuadas por meio de descritores relacionados aos 

títulos e palavras-chave, nos bancos de dados da CAPES e da PUC-SP. Os 

descritores utilizados nas pesquisas foram uma associação das palavras 

“formação” e “apropriação”. Conforme esquema a seguir: 

 

Figura 1 - Descritores pesquisados em bancos de teses e dissertações 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Ainda que a busca resulta o expressivo número de foram 7.000 

pesquisas, é importante destacar que numerosa parte desses estudos refere-se 

à importância da utilização das TDIC e as ferramentas digitais. Este recorte não 

dialoga com o propósito desta pesquisa. Sendo assim, não consideramos estes 

estudos na revisão de literatura. 

 Para esta pesquisa foram estabelecidos alguns parâmetros de inclusão e 

exclusão dos trabalhos de acordo com o objeto em estudo, a apropriação do uso 

de TDIC pelos docentes.  

 Inicialmente foram definidos os critérios de inclusão estipulados pelo 

período de busca, entre janeiro de 2018 até junho de 2018. 

 Idioma: português e espanhol; 

 Utilização dos descritores selecionados; 

 Trabalho disponível on-line; 



25 

 

 

 Área de conhecimento: educação. 

Os critérios estipulados para exclusão foram:  

 período de busca;  

 possível duplicidade dos trabalhos acadêmicos títulos;  

 resumos e artigos incompletos.  

 No Quadro 1, a seguir, destacamos os trabalhos mais relevantes para 

esta pesquisa. São 8 artigos e trabalhos acadêmicos que tratam do assunto 

apropriação TIC ou TDIC, e o restante sobre formação de professores para o 

uso das TIC ou TDIC. Destaca-se que todos têm como objetivo a análise da 

reflexão da formação dos docentes com o uso de tecnologias digitais de 

informação e comunicação e da apropriação. 

 Foram selecionados 16 trabalhos por tratarem, mais 

especificamente, de apropriação das TDIC e formação de professores com 

TDIC. Conforme destacados no quadro a seguir2: 

 

Quadro 1 - Professores que tiveram disciplina uso de TDIC na formação inicial 

Título Utilização das tecnologias da informação e 
da comunicação, na prática docente, numa 
instituição de ensino tecnológico 

Instituição de 
ensino 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Autor Porto Alegre, Laíze Márcia Ano 2004 Doutorado 

Resumo Este trabalho teve como principal objetivo identificar como os professores do 
Ensino Superior do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
(CEFET-PR) identificam as tecnologias da informação e da comunicação. 
Também buscou o perfil profissional gráfico dos atores envolvidos e suas 
opiniões do que entendiam sobre apoio pedagógico, trabalho em equipe, 
envolvimento com pesquisa e extensão e formação continuada em serviço. A 
utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) foi analisada 
de acordo com a teoria da atividade, sendo que tal utilização, na educação, pode 
ser vista como artefato mediador dos processos de ensino e aprendizagem. A 
pesquisa apresentada tem caráter qualitativo, sendo que, para a análise dos 
resultados, as respostas foram apresentadas na sequência em que foram 
questionadas. Os principais resultados apontam um entendimento restrito no que 
diz respeito ao conhecimento e uso de tecnologias da informação e da 
comunicação. Dentre os conceitos abordados pela Teoria da Atividade e 
aplicados nesta pesquisa, as contradições inerentes a uma rede de atividades, 
quando um artefato mediador novo é implantado, foram as mais evidentes. 
Embora a implantação das TICs tenha como objetivo mudança,a pesquisa 
nos permite observar que esta não está ocorrendo. Isto acontece porque a 
estrutura de trabalho vigente não permite que as relações que estão se 
estabelecendo em torno deste artefato possibilitem a operacionalização do 

                                            
2Os grifos nos resumos das pesquisas e artigos foram realizados pela pesquisadora a fim de 
destacaras principais conclusões a que chegaram os trabalhos. 
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seu uso 
Título Apropriação das tecnologias de informação 

e comunicação pelos gestores educacionais 
Instituição de 
ensino 

PUC-SP 

Autor Borges, Marilene Andrade Ferreira Ano 2009 Doutorado 

Resumo O presente trabalho tem como objetivo mostrar como ocorre a Apropriação das 
tecnologias digitais pelo sujeito, mais especificamente, desvelar e compreender 
como se configura esse processo. Inicialmente foi feito um estudo do termo 
Apropriação em diversas áreas do conhecimento. Como parte prática, foi 
estudado o curso de formação do "Projeto Gestão Escolar e Tecnologias", e os 
dados utilizados foram os extratos textuais dos Memoriais Reflexivos, elaborados 
pelos gestores educacionais, participantes do curso. Esses extratos foram 
analisados, categorizados,compilados e submetidos a uma nova análise, 
utilizando-se o método estatístico multidimensional viabilizado pelo software 
CHIC - Classificação Hierárquica, Implicativa e Coercitiva - que gerou as árvores 
de similaridade e os números de ocorrências das categorias e a partir delas, 
utilizando-se o Excel, os gráficos de barras foram elaborados. Com base nessas 
informações o resultado das análises mostrou que: a presença de princípios 
norteadores do Pensamento Complexo que apontam o processo de Apropriação 
tecnológica como um processo Complexo; as relações estabelecidas entre 
o sujeito, objeto e o "outro", sinalizando que Apropriação tecnológica não 
está nem no sujeito e nem nas próprias tecnologias, mas nas relações 
estabelecidas entre eles; e que a Apropriação se configura em espiral, num 
movimento ascendente, realizado com a mediação do computador, pares e 
professores. Confirma, portanto, que Apropriação das tecnologias digitais é um 
processo Relacional, Complexo e em Espiral, que se constituem níveis, que 
mesmo singulares em suas identidades, fazem parte de um único 
movimento. Na base desse processo está o nível Emocional, que potencializa a 
existência dos níveis: Imitação, Relação-Comunicação, Relação-Informação, 
Relação/Expressão-Reflexiva e Auto formação. O nível Emocional só não está 
relacionado com o nível Técnico-Operacional. A identificação, a compreensão e o 
entendimento dos níveis, poderão contribuir para que as ações de formação de 
educadores ou outros segmentos, que têm nas tecnologias digitais um dos 
suportes para a sua realização, utilizem-nas como forma de comunicação, 
informação e expressão, possibilitando aos cursistas delas se apropriarem; e, 
num desdobramento estende-se a todos os sujeitos que não se apropriaram das 
tecnologias, mas tentam-no buscando meios para a realização de suas emoções. 
(MATURANA, 2001) 

Título Formação de professores e as TICS Revista Revistas e 
Anais Uniube 

Autor Lucia Helena Nunes Junqueira; Sálua 
Cecílio 

Ano 2009 Artigo 
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Neste artigo discute-se a formação dos professores para o uso dos 
computadores em escolas municipais Uberaba/MG. A investigação parte do 
pressuposto de que o uso pedagógico dos computadores na escola oportuniza a 
alteração da qualidade do processo educativo. Objetivo é analisar o tipo de 
formação oferecida e os significados do uso do computador na sala de aula. Em 
uma abordagem qualitativa, a metodologia incluiu pesquisa bibliográfica, estudos 
documentais e empíricos sobre a implantação de recursos tecnológicos em três 
escolas da rede municipal de ensino.  A coleta de dados se deu a partir da 
aplicação de questionários e entrevistas a professores e coordenadores de 
unidades escolares de Uberaba-MG.O referencial teórico para a compreensão da 
Educação na sociedade em rede apoiou-se em Moran, Masetto, Behrens, 
Takahashi, Levy, Barreto e Kenski para análise da Formação de professores e o 
uso do computador na escola, recorremos ao pensamento de Moreira, Kramer, 
Barreto, Guimarães, Magalhães, Mercado, Leher, Cruz e Schön. A análise dos 
dados mostrou que, mediante os processos de formação vividos pelos docentes 
e a incorporação individual das tecnologias, ocorre uma construção dos 
significados relacionada ao seu uso, como ferramenta complementar ao processo 
pedagógico. Conclui-se que, de modo geral, os professores apresentam certa 
resistência ao uso do computador e ainda não exploram suas 
possibilidades, de forma a incorporá-lo à situação de ensino como agente 
facilitador da aprendizagem. 

Título A importância da formação do professor 

para o sucesso da implantação das TIC's 

na educação. 

Instituição de 
ensino 

PUC-SP 

Autor Gerardi, Vivian de oliveira Souza Ano 2010 Mestrado 

Resumo Esta pesquisa realiza um estudo junto a professores e diretores de uma escola 
da rede estadual de ensino de São Paulo, na regional do Leste 2, e busca no 
estudo de caso verificar, através da aplicação de questionário misto, se é até que 
ponto é importante a formação do professor para a inclusão das TIC´s na 
educação, lembrando que um dos objetivos das TIC´s na educação é a inclusão 
digital. A metodologia a ser utilizada tem enfoque qualitativo. Realizamos o 
levantamento de como anda a capacitação dos professores para atuar com as 
tecnologias no ambiente escolar, bem como um levantamento das tecnologias 
disponíveis hoje para a educação. Também levantamos historicamente o 
surgimento da informática educativa no Brasil, e relembramos alguns casos que 
se revelaram marcos histórico da informática educativa em nosso país. 
Evidenciamos, no decorrer dessa pesquisa, ser relevante a capacitação dos 
professores para atuar com as tecnologias na educação. Diante da ausência 
acentuada de professores capacitados para esse fim, foram propostas algumas 
ações que pudessem viabilizar melhoras de curto prazo para o setor, visando 
minimizar os efeitos dessa defasagem e iniciar um processo de reversão da 
situação atual. Deixamos em aberto, a implementação das ações propostas e a 
verificação de eficácia das mesmas na prática para futuros estudos que poderão 
se configurar na continuidade deste. 

Título Proposta de indicadores para avaliação dos 
estágios de integração das TIC na prática 
pedagógica do professor 

Instituição de 
ensino 

PUC-PR 

Autor Pasinato, Nara Maria Bernardes Ano 2011 Dissertação 
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Resumo O presente trabalho buscou elaborar uma proposta de indicadores para avaliação 
dos estágios de integração das TIC na prática pedagógica do professor. O 
problema da investigação centrou-se “Como os modelos nacionais e 
internacionais de avaliação de integração das TIC poderiam se complementar, 
para atender a parâmetros de integração pedagógica das TIC identificados por 
pesquisas nacionais e internacionais, para serem adaptados para o contexto 
brasileiro?” Dessa maneira a pesquisa teve como objetivo central analisar a 
possibilidade do uso de indicadores para autoavaliação da integração das TIC de 
modo a subsidiar o desenvolvimento profissional do professor e auxiliar no 
aprimoramento de sua prática pedagógica. Para isso a temática da integração 
das tecnologias e os indicadores das competências TIC foram fundamentados 
nos estudos da UNESCO (2008, 2009), ISTE (2002, 2008), ECDL (2008), SCPD 
(2000) e Wood brigde (2004), além de abordar a gestão das tecnologias no 
contexto escolar embasadas em Almeida (2002, 2004). O tema da autoavaliação 
como parte do desenvolvimento profissional do professor teve como 
fundamentação os estudos de Day (2001), Marcelo (1999), Nóvoa (1995) e 
Alarcão (2001, 2008). 

Título Proposta para avaliação dos estágios de 
integração das TIC na escola 

Instituição de 
ensino 

PUC - PR 

Autor Pasinato, Nara Maria Bernardes; 
Vosgerau,Dilmeire Sant'Anna Ramos 

Ano 2011 Artigo 

Resumo O presente trabalho apresenta uma proposta de avaliação da integração das 
tecnologias na escola. A proposta tomou como base nove modelos, 
respectivamente, Welliver e Rieberr (1989); Rogers (1995); Moersch (1995, 1996, 
2002); Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (19911997); Rogers (1995); Gladhart (2001); 
Russell (1996); Trinidad, Newhouse, Clarkson (2002), UNESCO (2005) e Joly, 
Franco e Nicolau (2004), como referencial teórico para a proposta concebida 
para ser aplicado no contexto brasileiro. O modelo pretende ser um 
instrumento para que se possa fazer uma avaliação/auto avaliação da 
integração das tecnologias no contexto escolar de modo que possa auxiliar 
na elaboração dos cursos de formação de professores para o uso das 
ferramentas tecnológicas, bem como estruturar a escola e equipe gestora 
para a utilização das TIC no contexto escolar. 

Título Formação de professor e as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC)  

Instituição de 
ensino 

Universidade 
de Goiás  

Autor Divina Rosangela de Souza Costa; Joana 
Peixoto 

Ano 2011 Artigo 

Resumo O presente trabalho tem como projeto de pesquisa investigar como o professor 
está sendo preparado, em nível de formação inicial, para a utilização as 
tecnologias de informação e de comunicação (TIC) como recurso pedagógico. O 
projeto está em andamento na fase de revisão preliminar literária e tem como 
metodologia a pesquisa exploratória e descritiva. O discurso de trazer 
computadores para as escolas tem tomado conta do cenário educacional, tido 
como panaceia de todos os males da educação, acreditando que, com a chegada 
das máquinas nas escolas, uma grande revolução no processo ensino 
aprendizagem irá acontecer. Os saberes pedagógicos e os saberes do 
conhecimento na formação do professor necessitam contemplar a utilização e 
concepção das tecnologias e proporcionar ao professor ao usar as tecnologias de 
comunicação e de informação no seu dia-a-dia saiba utilizá-la de forma 
consciente e que parta dele a escolha de usar as TIC em sala de aula. O 
professor precisa aprender um novo fazer com as tecnologias e não continuar 
com o mesmo fazer com as novas tecnologias de informação e comunicação. Se 
a formação teórica do docente não leva em conta os paradigmas das 
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tecnologias da informação e comunicação, como possibilidades de 
construir uma nova forma de ensinar e aprender com as tecnologias e essa 
discussão não acontece no espaço da formação inicial, dificilmente os 
docentes serão utilitários das TIC. 

Título A apropriação das Tecnologias de 
Informação e Comunicação por professores 
nas práticas pedagógicas 

Instituição de 
ensino 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

Autor Marcolla, Valdinei Ano 2012 Mestrado 

Resumo O presente artigo tem o intuito de apresentar alguns resultados encontrados 
pormeio de uma pesquisa que procura identificar como as tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) são apropriadas nos processos escolares. A 
ideia que se procura fundamentar no decorrer deste artigo a de que as TIC, 
quando inseridas nos contextos educacionais, são importantes dispositivos que 
possibilitam a formação dos sujeitos e a transformação de suas práticas nos 
espaços/tempos escolares. A pesquisa pautou-se em pressupostos da 
abordagem qualitativa. Em que se procurou fazer um diagnóstico da realidade 
estudada, mediante coleta de documento, observação direta das aulas e 
entrevistasem semi-estruturada com professores. O trabalho discute o tema da 
apropriação das TIC nas práticas pedagógicas docentes e os reflexos da entrada 
delas na escola. O resultados apontam para distintos usos das TIC, que tem 
seus extremos entre práticas permeadas por diversas ferramentas 
tecnológicas, e práticas que desconsideram a presença das ferramentas 
tecnológicas no contexto escolar. 

Título O uso das TICS na formação de 
professores 

Instituição de 
ensino 

Universidade de 
São Paulo 

Autor Siqueira, Jéssica Câmara Ano 2013 Artigo 

Resumo O uso das TICs pode melhorar a ação pedagógica, já que inserem novos 
dispositivos que facilitam e dinamizam o processo de ensino aprendizagem. Com 
o objetivo de compreender a importância das TICs na formação dos professores, 
o artigo apresenta alguns recursos educativos e suas funcionalidades para esse 
fim.Os recursos educativos estão divididos segundo suas principais funções: 
compartilhamento de conteúdo, apresentação de perfis, desenvolvimento 
decursos à distância, criação de conteúdo colaborativo e espaço para fóruns de 
debate. Os resultados obtidos indicam que as TICs não apenas dinamizam a 
prática pedagógica como também favorecem novas perspectivas para a 
construção de conhecimento 

Título O Laboratório Proinfo: uso e apropriação 
das tecnologias educacionais por parte dos 
professores 

Instituição de 
ensino 

Universidade 
Nove de Julho 

Autor Apolinário, Maria Joseneide Ano 2014 Mestrado 

Resumo Este artigo busca suscitar algumas questões acerca à figura do educador 
como sujeito da sociedade e cultura tecnológicas. A partir das demandas que 
se fazem presentes ao docente e, passando-se por conceitos como o de 
alfabetização tecnológica, procura-se compreender o processo de 
apropriação da tecnologia vivido pelo indivíduo. 

Título Formação de professores em tecnologias 
digitais: contribuições para a prática 
pedagógica 

Instituição de 
ensino 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba 

Autor Gurjao, Elis Teresinha Basílio Ano  2014 Mestrado 

Resumo A prática docente associada ao uso de tecnologias é o objeto de estudo 
apresentado através de uma pesquisa-ação com professores participantes do 
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Programa Nacional de Tecnologia uma pesquisa-ação com professores 
participantes duma Proinfo no município de Lagoa Seca, Estado da Paraíba. O 
grupo pesquisado está inserido no âmbito do, uma das ações das políticas 
públicas de formação de professores da educação básica que visam promover o 
uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas 
públicas do país, o que denota a relevância da nossa intervenção. O estudo 
adveio da necessidade de realizar um delineamento reflexivo e investigativo da 
prática docente, ampliando as discussões sobre o ensinar e o aprender na 
sociedade do conhecimento, da qual as tecnologias demandam contínuas 
transformações de diferentes setores. As demandas por transformações são 
crescentes, entretanto, como observamos neste estudo, muitas das iniciativas 
são descontinuadas e acabam por não entrelaçar a prática do professor 
com os processos formativos dos alunos, os distanciando quando o 
assunto é tecnologias em sala de aula. O que foi observado é 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. 

Título 
 
 

 

Apropriação das tecnologias de informação 
e comunicação (TIC): uma análise das 
tecnologias educacionais utilizadas nas 
escolas públicas de educação básica do 
CEF APRO de Diamantino/MT. 

Instituição de 
ensino 

Universidade 
Federal São  
Carlos 

Autor SILVA, Paulo Madson Vieira da Ano 2017 Mestrado 

Resumo Esta dissertação aborda informações inéditas sobre a Apropriação das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nas Escolas Públicas do 
CEFAPRO de Diamantino/MT visando conhecer a realidade das TIC, em especial 
as estratégias utilizadas pelos Gestores, Professores e Alunos para seu 
envolvimento nas práticas pedagógicas e nos espaços educativos. Tal 
levantamento foi obtido por meio de três questionários destinados a cada 
segmento representativo da Escola Pública para identificar, pormeio dos indícios, 
a real situação da apropriação das Tecnologias na Educação, com referência 
à Disponibilidade, Organização, Formação e Presençana Proposta 
Pedagógica da Instituição. Essa análise permite agregar Programas 
Educacionais que possibilitem suprir ou contribuir para o desenvolvimento 
educacional dos municípios pesquisados e evidenciar os benefícios que a análise 
dessa dissertação possa indicar. Esta pesquisa se adéqua ao estudo po rpermitir 
a utilização de informações e processos de investigação que identificam a 
estrutura e a dinâmica de um sistema complexo cujas fronteiras e elementos 
integrantes não estão perfeitamente definidos, buscando identificar as inter-
relações entre fatores técnicos, organizacionais, humanos e culturais. Enfatiza-se 
aqui o apoio ao entrelaçamento das tecnologias no processo educativo, 
garantindo à disponibilidade e o acesso às condições necessárias  para que 
todos possam desfrutar seus benefícios, de modo administrativo e como 
ferramenta importantíssima que proporciona recursos educacionais e provê maior 
visibilidade ao contexto educacional. Em suma, esta dissertação apresenta um 
panorama da apropriação, na região geográfica alvo da pesquisa, assim 
como alguns obstáculos enfrentados pelos pesquisados que dificultam o 
melhor desempenho das mesmas, descrevendo assim algumas iniciativas 
que precisam ser averiguadas para que o desenvolvimento possa ser pleno 
e consolidado, assegurando melhores resultados aos índices educacionais 
almejados pela Educação Nacional. 

Título A Apropriação das TIC na formação inicial e 
continuada de professores 

Revista Esocite.br 
Associação 
brasileira de 
estudos sociais 
das ciências e 
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das tecnologias 

Autor Suarez, Giovanna Gabriela da Rosa; 
Assunção, Claudete Pereira de; Silva, Elio 
da; Moreira, Herivelto; Haviaras, Mariana  

Ano 2017 Artigo 

Resumo As tecnologias estão presentes na vida cotidiana dos indivíduos, e 
consequentemente, na educação. Essa presença, principalmente na educação, 
remete a necessidade de refletir sobre como a literatura aborda a apropriação 
das tecnologias e o conceito de tecnologia a partir dos estudos de Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS), bem como se dá a apropriação das TIC tanto na 
formação inicial, quanto na formação continuada. O artigo a apropriação das 
tecnologias na formação inicial e na continuada de professores surgiu dos 
estudos realizados no Grupo de Estudos sobre o Trabalho Docente (GETRAD) 
do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Linha de Pesquisa: 
Mediações e Culturas. O objetivo do artigo é verificar como a literatura aborda 
essa questão. Foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, teses 
dissertações e em artigo publicados em revistas nacionais e internacionais sobre 
o tema. No artigo discute-se a apropriação das tecnologias, em especial das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O artigo pretende contribuir 
para a reflexão sobre a importância de os professores se apropriarem desses 
conceitos para potencializar o uso das TIC em suas práticas pedagógicas para 
inovar o processo ensino-aprendizagem. 

Título O Educador e a apropriação da cultura 
tecnológica 

Instituição de 
ensino 

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais  

Autor Medeiros, Zulmira; Ventura, Paulo Cezar 
Santos 

Ano 2017 Artigo 

Resumo Este artigo busca suscitar algumas questões acerca à figura do educador como 
sujeito da sociedade e cultura tecnológicas. A partir das demandas que se fazem 
presentes ao docente e, passando-se por conceitos como o de alfabetização 
tecnológica, procura-se compreender o processo de apropriação da tecnologia 
vivido pelo indivíduo. 

Título Formação inicial de professores para a 
apropriação das TIC no Uruguai. 

Instituição de 
ensino 

Educere 
PUCPR 

Autor Giovanna Gabriela da Rosa Suarez Ano 2017 Artigo 

Resumo O presente texto realiza uma análise sobre as políticas que estão sendo 
colocadas em prática na formação de professores do Uruguai, para promover a 
apropriação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Nesse 
artigo são considerados os fundamentos teóricos que evidenciam a necessidade 
da apropriação tecnológica na formação inicial de professores, já que para 
ensinarem de maneira compatível com as necessidades da sociedade atual, 
precisam ter acesso a oportunidades de aprendizagem de qualidade na sua 
formação. Além disso, esse artigo descreve o contexto da formação inicial de 
professores no Uruguai. Também são apontadas quais as ações que o Conselho 
de Formação em Educação do Uruguai (CFE) esta integrando no currículo oficial 
dos cursos de graduação de professores e nos programas extracurriculares que 
esse Conselho oferece para a promoção do uso pedagógico das tecnologias 
digitais. A metodologia de estudo utilizada foi a pesquisa bibliográfica e 
documental. Foram analisadas publicações relacionadas aos programas e 
projetos que o CFE oferece e dos documentos publicados oficialmente pelo 
Conselho. Os principais resultados do estudo mostram que existe uma 
preocupação do CFE por promover a apropriação das TIC na formação inicial de 
professores mediante ofertas de cursos e participações em projetos 
extracurriculares. Porém, os currículos oficiais dos diferentes cursos de 
graduação oferecem uma ou duas disciplinas durante toda a formação. 
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Além disso, os currículos oficiais de didática integram o uso pedagógico das 
tecnologias digitais para algumas especialidades, mas para outras não.  Isso 
tem como consequência que a formação para competências relacionadas ao 
uso pedagógico das tecnologias digitais seja determinada pelas escolhas 
dos professores formadores, os quais não sempre recebem formação 
especifica relacionada às TIC. 

Título Integração de tecnologias ao currículo em 
escola pública de uma cidade digital 

Instituição de 
ensino 

PUC-SP 

Autor Oliveira, Cristiane Tavares Casimiro de Ano 2017 Doutorado 

Resumo A investigação pretendeu responder à questão: Como acontece o processo de 
integração de tecnologias ao currículo em um contexto onde há acesso aos 
recursos tecnológicos, os professores passam por formação continuada para uso 
pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e a 
escola tem o tempo de implantação de tecnologias indicado pela bibliografia 
como importante para a transformação do trabalho pedagógico? Nesse sentido, o 
objetivo geral constituiu em compreender o processo de integração das TDIC ao 
currículo em uma escola pública municipal de uma cidade digital e mostrar que 
esse processo ocorre de forma espiralada. Especificamente, caracterizar o 
contexto da pesquisa; identificar indícios de integração de tecnologias ao 
currículo por meio da leitura dos documentos formais, como: planejamentos e 
planos de aulas dos professores, Projeto Político-Pedagógico (PPP) e Plano de 
Ações da escola; identificar, documentar e analisar os processos de uso de 
tecnologias vinculadas às atividades na escola por meio da observação cotidiana; 
compreender as manifestações que indicam como a escola entende o uso 
pedagógico das TDIC; oferecer, na escola, formação para uso de tecnologias, e 
analisar o processo de sua utilização pedagógica. O referencial teórico foi 
encontrado nas áreas de tecnologias na educação, teoria de currículo e 
integração de tecnologias ao currículo. Como metodologia, foi utilizada a 
pesquisa-ação, lançando mão de diversos instrumentos para levantamento e 
geração de dados, como: observação direta in loco; aplicação de questionário on-
line; entrevistas semiestruturadas individuais e coletivas; e formação para uso 
pedagógico de TDIC; considerando como participantes da pesquisa professores, 
mediadores de aprendizagem e gestores da escola. A análise dos dados permitiu 
inferir que o processo de integração de TDIC ao currículo é fruto também da 
formação oferecida na escola e apresentou características que o aproximam do 
modelo teórico de espiral da aprendizagem proposto por Valente (2002). Durante 
as análises, foi possível notar que o movimento espiralado ascendente ocorreu, 
porém mais horizontal, em abrangência e amplitude, acompanhado por um 
movimento reticular, que emerge da interação entre os indivíduos mediados pela 
cooperação, interação e pelas possibilidades de trabalho interdisciplinar na 
escola. A presente pesquisa aponta que é no compartilhamento de 
conhecimentos que pode haver tanto o crescimento dos professores no 
processo de apropriação pedagógica de tecnologias como também a 
integração de tecnologias ao currículo 

Fonte: elaborado pela autora 

Selecionamos os materiais que apresentam estudos que dialogam com a 

linha desta pesquisa. A revisão de literatura proporcionou a observação de como 

os fundamentos deste estudo vêm sendo indagado nas pesquisas acadêmicas. 

A tese dissertação de Gurjão (2014) traz uma reflexão sobre a formação 

de professores em tecnologias digitais e faz um estudo referente ao fato deque 

as tecnologias, a todo o momento, requerem transformações em diferentes 
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setores. E, para efetivação das tecnologias em sala de aula,é ressaltado que os 

professores devem ter contato com as ferramentas tecnológicas.Em alguns 

casos, muitas produções não são realizadas devido à falta de prática do 

professor que não favorece o assunto tecnologia em sala de aula, mas sim o 

distancia daquele espaço.  

O artigo de Suarez, Assunção, Silva, Moreira e Haviaras (2017) 

fundamenta a apropriação das TDIC na formação inicial e continuada de 

professores. Neste trabalho, foi realizada uma reflexão sobre a importância da 

apropriação das TDIC pelos professores e do estudo dos conceitos para 

fomentar o uso das TDIC em suas práticas pedagógicas para atualizar seu 

processo de ensino-aprendizagem. 

A dissertação de Marcolla (2012), apropriação das tecnologias de 

informação e comunicação por professores nas práticas pedagógicas, aponta 

resultados encontrados diante de uma pesquisa referente ao processo de 

apropriação das TIC no contexto escolar.  

O artigo de Pasinato e Vosgerau expõe uma avaliação da integração das 

tecnologias na escola, valendo-se de nove modelos que abordam a integração 

das tecnologias no contexto escolar, que tem como objetivo auxiliar na 

elaboração dos cursos de formação de professores para o uso das ferramentas 

tecnológicas, e como estruturar a escola e equipe gestora para a utilização das 

TDIC no contexto escolar. 

 Tendo em vista as questões que instigam esta pesquisadora, ao longo de 

sua trajetória profissional e acadêmica, e as pontuações levantadas em 

pesquisas sobre o tema, a seguir são apresentadas a questão problema e 

objetivos desta pesquisa. 

 Este trabalho versa sobre os níveis ou estágios de apropriação de 

tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto educacional, mais 

propriamente na prática pedagógica do professor.  

 O processo de apropriação possui desafios e demandam mudanças, os 

professores passam por estágios quando estão se apropriando das tecnologias, 

o método para se apropriar é progressivo e requer tempo para progredir de um 

nível para o outro, com isso prática pedagógica e os planos de ensino também 

se alteram. Os professores passam a compreender melhor as tecnologias por 
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meio dos níveis de apropriação das TDIC, pois são capazes de idealizar e 

aperfeiçoar o modo de situação profissional e pessoal. 

 Das diversas propostas de níveis de apropriação pelos diferentes 

educadores, pesquisadores ou organizações, tratados mais a frente, esta 

pesquisa elegeu a matriz de competências para os professores da CIEB (2017), 

devido ao falto de tratar-se do mais recente desenho elaborado no ano de 2017 

e de ter sido realizado no Brasil, o que tende a refletir melhor as características e 

o contexto dos professores brasileiros. Essa matriz é composta de 4 elementos e 

3 demissões que discorre sobre os níveis de apropriação. 

Ao refletir sobre o uso das TDIC pelos professores em seu cotidiano, 

destacamos a relevância de analisar os níveis de apropriação das TDIC em sua 

prática pedagógica e prover, ao professor, um caminho para que ele próprio 

identifique seu nível ou estágio de apropriação e reflita sobre sua prática 

pedagógica com uso de tecnologias. 

 

1.3 Questão Problema 
 

Como os professores podem identificar seu grau de apropriação de 

TDIC? 

1.4 Objetivo 
 

Para responder à questão problema, esta pesquisa tem por objetivo 

analisar e identificar os níveis de apropriação das TDIC pelos professores. 

 

1.5 Objetivos específicos 
 

Para tal, estabeleceram-se três objetivos específicos: 

 

1. Analisar as propostas de modelos de níveis de apropriação das TDIC 

pelos professores; 

2. Apontar os indicadores de uso de TDIC por professores; 

3. Desenvolver um questionário para análise dos indicadores propostos; 
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 Esta pesquisa procura contribuir com o educador no sentido de que ele 

consiga realizar sua própria avaliação e, com isso, identificar seu nível de 

conhecimento de tecnologias no contexto educacional. Para que, assim, possa 

adotar uma nova atitude docente frente às TDIC e vislumbrar quais habilidades 

ainda podem ser desenvolvidas. 

 Outrossim, a análise coletiva dos níveis de apropriação de grupos de 

professores pode orientar formativos, a implantação de projetos ou até mesmo, 

políticas públicas. 

 

1.6 Organização do trabalho 
 

Desta forma, o presente estudo está dividido em cinco capítulos. 

 O Capítulo 1 conta a introdução, problematização, a questão problemas e 

objetivos, bem como uma breve pontuação de trabalhos correlatos. 

O Capítulo 2 traz a revisão bibliográfica, conceitual e teórica como forma 

de construir um embasamento sólido para o entendimento do tema abordado.  

O Capítulo 3 explica a metodologia da pesquisa, apresenta o instrumento 

de aplicação e de avaliação e a escolha dos sujeitos. 

O Capítulo 4 apresenta os dados coletados, a cada etapa uma breve 

análise sobre os resultados. 

No Capítulo 5 serão apresentadas as conclusões e as considerações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O desenvolvimento da fundamentação teórica desta pesquisa constitui-se 

em um estudo do conceito de currículo, seguido da definição de TIC e TDIC, 

passando pelas características cultura digital. É importante a definição do que se 

entende por TDIC para que análise sobre a formação de professores e 

tecnologia e a apropriação do uso de TDIC pelos docentes esteja articulada com 

os níveis e o processo de apropriação e uso das tecnologias. 

 

2.1 Conceito de Currículo 
 

O currículo possui algumas definições distintas, na visão de Apple (1982) 

o currículo pode ser um conteúdo elaborado por algumas camadas, conforme 

suas ideologias, contestações, inquietações, engajamento social, políticos e 

econômicos. Pode-se dizer que currículo é a escolha de conhecimentos e 

práticas de aprendizagem. O autor faz uma conexão dos conteúdos que 

compõem o currículo à estruturação da economia, avaliando o currículo como 

prática social, pois segundo o autor, na vivência dos indivíduos é possível obter 

o conhecimento do currículo e destacar que ele não pode ser neutro, devido 

existir uma concepção polissêmica onde ocorre dois diferentes sentidos e 

significado variado.  

A compreensão de currículo para Freire: 

[...] não se reduz a uma pura relação de conteúdos pragmáticos e, sim, 
à vida abarcada na escola, o que se faz nela ou não se faz, as relações 
entre todos e todas as que fazem a escola.  Abarca a força da ideologia 
e sua representação, não só como ideia, mas como prática concreta. 
(FREIRE, 1991, p.123) 
 

Do argumento de Freire (1991), é possível depreender que o currículo 

está além de um conjunto de disciplinas deliberada por procedimentos, objetivos 

e métodos, é certo que ele é preenchido da intencionalidade que estabelecem e 

selecionam saberes. 

As concepções de currículo são vistas de muitas maneiras, autores 

possuem visões diferentes, o currículo sofre alteração conforme o momento que 

estamos vivendo. Moreira (1994) menciona a relação entre ideologia e currículo, 
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declarando que existem muitas questões do que se deve ser ensinado nas 

escolas e afirma que não se trata apenas de uma questão educacional, 

ideológica e curricular. Afirma ainda que enquanto não houver a participação da 

educação com mundo das alternantes e desiguais relações de poder, estaremos 

vivendo em um mundo separado da realidade. 

Nesta perspectiva Almeida (2014) destaca: 

Currículo é um conceito polissêmico, mas em qualquer concepção 
revela um ato intencional comprometido com o conhecimento. A 
palavra currículo reporta a Scurrere, termo latino que significa corrida, 
pista, percurso, curso e induz a ideia de programação a ser cumprida 
em um curso ou disciplina. O currículo na realidade é muito mais que 
um conteúdo prescrito nas concepções pedagógicas. (ALMEIDA, 2014, 
p.24) 

 

Com base no que foi citado, o currículo não pode ser pensado fora de seu 

contexto social e histórico.  

Sacristán (2000) define o conceito de currículo como algo que possui 

diversos significados, e está passível de diferentes fundamentos. É um 

instrumento que se constrói como consequência de muitas forças que o permeia. 

Dentro desta visão, é possível entender o currículo como algo variado e passível 

de eixos que, embora singular, estão estreitamente conectados, são eles: 

currículo prescrito, currículo oculto e o currículo real. 

O currículo prescrito, na perspectiva de Sacristán (2000), é imposto ou 

definido em decorrência do sistema de ensino que leva em consideração sua 

significação social, orientação de conteúdo e, principalmente, a escolaridade 

obrigatória. A integração destes fatores representa a fundamentação do sistema 

curricular. Conforme o autor: 

O currículo prescrito para o sistema educativo e para os professores, 
mais evidente no ensino obrigatório, é sua própria definição, de seus 
conteúdos e demais orientações relativas aos códigos que o 
organizam, que obedecem ás determinações que procedem do fato de 
ser um objeto regulado por instâncias políticas e administrativas. 
(SACRISTÁN, 2000, p.109) 

 
O autor Piletti (2004, p. 52) aborda este tipo de currículo como “explícito,  

hierarquiza os graus escolares e os critérios de avaliação por mérito ou 

prestígio”, e também se refere como orientação do saber do aluno. 
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O currículo oculto na visão do autor Sacristán (2000) está presente nas 

manifestações nos ambientes escolares, permeado de fatores morais, políticos e 

éticos. Não está no planejamento do professor, mas sim inserido nos valores 

transmitidos na relação social. Este tipo de currículo é oculto por que, não 

aparece no planejamento do professor. Para o autor Piletti (2004, p. 52) o 

currículo oculto é, “à transmissão de valores, normas e comportamentos”. 

Aquele que desenvolve nos alunos a aceitação da hierarquia e do privilégio. 

Para o autor Libâneo (2014) o currículo real está nas práticas dos 

professores em sala de aula, este currículo está inserido na rotina diária, junto 

com professor e o aluno, associado a um projeto pedagógico ou plano de 

ensino. Libâneo (2014, p.172) elucida: 

É a execução de um plano, é a efetivação do que foi planejado, mesmo 
que nesse caminho do planejar e do executar aconteçam mudanças, 
intervenção da própria experiência dos professores, da percepção e do 
uso que os professores fazem do currículo formal, assim como o que 
fica na percepção dos alunos. 

 

Este tipo de currículo pode sofrer alterações e estratégias, conforme a 

necessidade do professor e do aluno, a partir de componentes do currículo 

formal e do conhecimento de cada um. 

Depois de elucidar os três eixos de currículo, destacaremos a diferença 

entre currículo e conteúdo. Conforme Piletti (2004) currículo demonstra, no 

decorrer do tempo, transformações. Essas transformações estão carregadas de 

significados, currículo já foi visto como (p.51) “uma relação de matérias ou 

disciplinas, com um corpo de conhecimentos organizados sequencialmente em 

termos lógicos”. Acontecimentos históricos instituíram mudanças na maneira de 

ver e pensar sobre o mundo, determinando mudanças nas atitudes e gerando 

novas necessidades. Diante das mudanças o currículo deixou de ser visto como 

distribuição de conteúdo e matéria. O autor Piletti (2004, p. 52) conclui o 

seguinte, o currículo tem sentido nas matérias ensinadas na escola ou na 

programação de estudos. 

 Depois de estabelecer que currículo é mais que conteúdo, o autor reitera 

seu argumento evidenciado que currículo possui um sentido mais extenso, 
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devido ao fato de abordar temas da vida e de todo o programa da escola, 

inclusive as atividades complementares. 

Na perspectiva de Piletti (2004), conteúdo é visto como um fator importante 

para o aluno e o professor que possui o controle sobre o processo e o produto 

do trabalho. O autor considera importante que os conteúdos sejam selecionados 

conforme as metas e os objetivos indicados no currículo, o autor recomenda a 

utilização de alguns critérios no momento da seleção dos conteúdos, como: 

validade é a aplicação das informações de confiança e atualizadas; flexibilidade 

é o conteúdo apresentado, sujeito a modificações e aperfeiçoamento quando 

necessário; significação está relacionada à necessidade do aprendizado do 

aluno, conforme a realidade; elaboração pessoal define que se o critério de 

significação for cumprido, o aluno possuirá condições de uma participação mais 

persuadida; utilidade é a simetria dos conteúdos retratados com a realidade dos 

alunos; a viabilidade considera as condições fundamentais para que o 

aprendizado e o conhecimento seja instruído de maneira completa. 

Desse modo, o conceito de currículo adotado nesta pesquisa está 

relacionado ao currículo como prática social, por este estar presente nos 

preceitos transmitidos no convívio social e nas manifestações dos espaços 

escolares. 

A tendência, nas décadas recentes, tem sido de usar o termo currículo num 

sentido mais amplo, para referir-se à vida e a todo o programa da escola, 

inclusive às atividades extraclasse. As atividades são importantes para a 

formação da personalidade da criança, elas enriquecem o plano escolar e, 

consequentemente, a personalidade da criança. Além disso, são uma importante 

fonte de motivação. 

 

2.2 Integração de tecnologias ao currículo 
 

A integração das tecnologias ao currículo estabelece novas perspectivas 

associada à flexibilização da estrutura, nos espaços na escola e dos tempos, 

promovendo novas oportunidades de aprender, ensinar e lidar com o 

conhecimento, com isso a autora Almeida (2014) afirma 
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Quando se trata do uso das TDIC na prática pedagógica, conforme a 
concepção de currículo subjacente, há uma direção e forma como 
realiza a integração entre as tecnologias e o currículo. De um lado, 
essa integração entre as tecnologias pode se desenvolver centrada em 
conteúdos prescritos associados ao ensino por meio de métodos 
instrucionais baseados na distribuição de informações, de materiais 
didáticos digitalizando, proposição de tarefas, no uso de software para 
reforço da lógica disciplinar e na avaliação somativa, o que indica uma 
perspectiva de currículo centrado em propriedades. (ALMEIDA, 2014, 
p. 24) 

A educação não depende apenas de máquinas para um ensino de 

qualidade, dependemos de um currículo bem estruturado e de profissionais bem 

capacitados. Neste sentido, Valente (2014, p.113) afirma que a presença das 

TDIC no nosso cotidiano gera novas capacidades de “expressão e comunicação, 

gerando novas possibilidades pedagógicas. ” O autor ainda destaca que as TDIC 

facilitam as tarefas, embora nem sempre tenham sido inseridas sem atividades 

curriculares. E, menciona que é importante entender primeiramente o que é 

compreendido por currículo. Para Valente (2014), as TDIC podem auxiliar na 

mudança do currículo, desde que as tecnologias estejam inseridas nas 

atividades curriculares, fomentando a aprendizagem e novas condições de 

formar o conhecimento.  

Na educação a integração de tecnologia ao currículo é algo existente nos 

debates e nas pesquisas, nesta perspectiva Coll e Illera (2010, p. 307) destacam 

que: 

A escola precisa pensar na integração das tecnologias da informação e 
da comunicação no âmbito do currículo, pois, a partir do referencial 
proporcionado pelas práticas sociais e culturais próprias da sociedade 
da informação, da leitura ética e ideológica que se faça delas das 
necessidades formativas das pessoas neste novo cenário, torna-se 
necessária a revisão do conjunto do currículo escolar. (COLL; ILLERA, 
2010, p. 307) 

 

Desta forma, embora as TDIC estejam avançadas, elas ainda são 

tratadas separadas do currículo, conforme Almeida e Valente (2011) as TDIC 

devem estar articuladas com o currículo, estando a serviço dos projetos de 

trabalho dos professores e alunos e assim contribuindo no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Valente (2014) pontua que as atividades propostas no currículo educacional 

são compreendidas como atitudes que ocorrem dentro da sala de aula, nas 
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vivências dos professores e alunos. Com isso, o currículo deixa de ser apenas 

um catálogo de diversos assuntos para serem analisados, classificados, 

estruturados e definido em "planos, livros-textos e guias de estudos" (p.114). 

 As tecnologias digitais de informação e comunicação estão presentes no 

currículo como componentes de sua organização, isto é, estão presentes no 

processo composição e elaboração. É necessário assimilar que 

 

a integração de tecnologias ao currículo se estabelece para além das 
mídias e envolve as mensagens e os contextos; as múltiplas relações 
entre culturas; as diferentes linguagens, tempos e espaços; 
experiências de professores e alunos; negociação e atribuição de 
significados (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 30)  

 

 Algumas escolas inserem as TDIC ao currículo fora do contexto, sem uma 

análise mais crítica do processo, o que impede o uso de recursos tecnológicos 

para fortalecer os processos de ensinar e aprender. Com isso, o padrão de 

ensinar e a presunção do currículo mantém as ligações de poder e as 

tecnologias tornam-se meros instrumentos de transmissão de informações. 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011) 

 As utilizações dos recursos tecnológicos proporcionam novas formas no 

processo de ensinar e aprender. Assim, a integração da tecnologia ao currículo é 

vista como algo que: 

potencializa o desenvolvimento das habilidades de escolha de 
informações entre um leque de informações ligadas de modo a - 
linear ou a criação de novas ligações não previstas; incita a 
escrita para representar as próprias ideias, a leitura e 
interpretação do pensamento do outro expresso em textos por 
meio de palavras ou com o uso de diferentes linguagens e 
modos de representação tais como imagens, sons e vídeos 
articulados em hipertextos. (ALMEIDA; VALENTE, p. 31) 

 

 Oliveira (2017, p.52) profere a ideia de que a "integração das TDIC ao 

currículo exige uma reflexão sistemática acerca dos objetivos da integração, de 

suas técnicas, dos conteúdos escolhidos, enfim, uma seria reflexão acerca do 

próprio significado de educação e da concepção de currículo". Neste sentido, a 

integração de tecnologias ao currículo deve ser elaborada considerando e 

concedendo espaço para o trabalho pedagógico com recursos disponíveis em 

alternados ambientes e plataformas. A autora destaca que a integração está 
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relacionada a uma avaliação dos princípios e do tratamento da educação, que 

contribua a elaboração coletiva e compartilhada do conhecimento. 

 Para Oliveira (2017, p. 60) as TDIC possibilitam novos modelos de 

interação entre os professores, entre eles e os alunos, e entre os alunos, 

conforme a seguir: 

 

 Entre os professores, as TDIC podem potencializar o trabalho criativo a 

partir do uso da internet, viabilizando a ampliação das possibilidades de 

parcerias entre aqueles que atuam em diferentes realidades; o registro e 

compartilhamento de experiências, elementos que podem contribuir para 

transformar a maneira como concebem a educação. 

 Entre professores e alunos, as TDIC podem contribuir na composição de 

equipes trabalho e no estabelecimento de espaços virtuais de trocas, 

extrapolando os limites da sala de aula, criando oportunidades de 

discussões e ressignificação de conteúdos curriculares específicos, 

potencializando a participação ativa e a reflexão dos alunos. A 

proximidade com os alunos permite novos pontos de vista sobre o 

conhecimento e sua produção de forma significativa. 

 Entre os alunos, as TDIC podem contribuir para a composição de grupos 

e comunidades a partir dos objetivos educacionais; podem ser utilizadas 

como um espaço de trocas, interação e produção compartilhada do 

conhecimento. 

 Oliveira (2017) afirma que essas interações podem ser efetivadas no 

desenvolvimento da integração de tecnologia ao currículo é importante que seja 

analisado e sugerido com agilidade e espaço para que professores e alunos 

possam criar e recriar para assim possam trazer seu próprio conhecimento. 

 

2.3 O conceito de Tecnologia 
 

O conceito de tecnologia para o autor Álvaro Vieira Pinto (2005) é 

apresentado em quatro aspectos, que ressaltam a discussão sobre o que é 

tecnologia: “a) tecnologia como logos da técnica ou epistemologia da técnica; b) 
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tecnologia como sinônimo de técnica; c) tecnologia no sentido de conjunto de 

todas as técnicas de que dispõe determinada sociedade; d) tecnologia como 

ideologização da tecnologia” (SILVA, 2013, p. 843); aspectos que serão 

desenvolvidos a seguir. 

 No primeiro aspecto apontado pelo autor, a tecnologia é apontada como a 

epistemologia da técnica, que é considerada uma análise em relação a técnica 

ou a forma de elaborar algo. A tecnologia é estabelecida por algumas categorias, 

tais como: a) a classificação das técnicas; b) a história das técnicas; c) a 

rentabilidade da técnica, ou seja, o exame da contribuição para o aumento 

quantitativo qualitativo dos bens que originam; e, d) o papel das técnicas na 

organização das relações entre os homens, o que quer dizer, a função social da 

técnica e sua direção. (VIEIRA PINTO, 2013, p. 844). 

 A técnica é ligada à espécie humana e suas ações, devido ao fato de 

possuir condições de criar e inovar formas de solucionar os problemas. A 

tecnologia é a ciência da técnica que surge como uma condição social na 

evolução da espécie humana. A máquina surge neste processo de criação do 

humano, como um programa de ação, que corresponde ao processo de 

dinâmico da técnica, a continuidade de atos que se executa na máquina é 

considerada como técnica.  

 

A máquina representa o corpo físico, a sensível, já a técnica é o 
procedimento fabricador que se incorpora nele. Ela é o procedimento 
fabricador que pode ser tratado em generalidade. Todo aparelho 
eletrônico e toda máquina tem um procedimento fabricador por trás, ou 
seja, uma técnica, contudo, nem toda técnica se concretiza em uma 
máquina. (VIEIRA PINTO, 2013, p. 845) 

 

 No segundo aspecto, a tecnologia é conceituada como técnica, pois é o 

modo mais usado ao se referir sobre tecnologia, devido misturar com os dois 

termos, técnica e tecnologia. Mas, isso não ocorre pela necessidade de 

conceituar, conforme o autor, existe um interesse em manter a imprecisão 

conceitual dessa forma, podendo causar confusão na assimilação do que é 

tecnologia. 

 O terceiro aspecto, aponta a tecnologia como o conjunto de todas as 

técnicas, pois, possui duas concepções diferentes, segundo Vieira Pinto. A 
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primeira tem como base a tecnologia dos segmentos desenvolvidos do mundo 

que dispõe como único padrão presente. “Uma das consequências dessa 

acepção é que regiões “não tecnológicas” correm o risco de querer planejar seu 

desenvolvimento com base na imitação do desenvolvimento tecnológico das 

regiões desenvolvidas” (VIEIRA PINTO, 2013, p. 846), isso ocorre no processo 

de transposição das “regiões centrais” para as “não tecnológicas”, mesmo as 

regiões centrais transmitindo uma visão na qual as tecnologias são mais 

avançadas. A segunda característica de conceito de tecnologia como conjunto 

das técnicas admite que há uma variedade de convicções e propostas 

principalmente nos locais considerados menos desenvolvidos. 

 No quarto aspecto, Vieira Pinto aborda a ideologização da tecnologia de 

acordo com o autor (2005, p. 847) é visto “neste conceito a palavra tecnologia 

menciona a ideologia da técnica, quando fica estabelecida certa relação entre o 

estado de desenvolvimento das técnicas e a elevação delas à ideologia social.” 

A modernidade está vinculada a este conceito gerando a percepção da euforia 

diante do progresso da técnica. Esta percepção é vista pelo autor de 

“embasamento” que é frequente na vida contemporânea. Em síntese, a 

ideologização da tecnologia abrange uma condição de euforia perante a 

evolução da técnica, “supostamente, o ser humano, por meio da tecnologia, irá 

construir uma vida feliz para todos”. (SILVA, 2013, p. 848). 

 Conforme o autor, o ser humano na ideologização da tecnologia não 

enxerga o aparelho na sua real condição - a máquina como um instrumento de 

transformação- mas, sim a vê como instrumento de adoração. Para Vieira Pinto 

a tecnologia torna-se a grande ideologia do nosso tempo, justamente em função 

desses interesses econômicos e políticos; tecnologia que, de fato, obtém 

significativa utilidade no “enfeitiçamento da maioria da população”. 

 Uma outra visão do conceito de tecnologia, e que o autor Renato Veloso 

destaca: 

O conceito de tecnologia pode ser aplicado a tudo aquilo que, não 
existindo na natureza, o ser humano inventa para expandir seus 
poderes, superar suas limitações físicas, tornar seu trabalho mais fácil 
e a sua vida mais agradável. Além disso, a tecnologia não é apenas 
instrumento, ferramenta ou equipamento tangível. (VELOSO, 2011, p. 
3) 

 



45 

 

 

O autor informa que a tecnologia é tudo aquilo que o ser humano pode 

ampliar, dominar e evoluir, para assim, tornar seu trabalho mais aprazível. 

 A tecnologia pode ser entendida como ciência, ou melhor, o fruto da 

aplicação de conhecimento científico. Mas, não deve ser entendia apenas na 

finalidade pura e simples do conhecimento científico, trata-se do emprego de 

vários conhecimentos científicos com a mesma finalidade. O termo “tecnologia" 

consiste na aplicação, portanto no conjunto de conhecimentos científicos 

necessários para os resultados práticos e ao conjunto de instrumentos utilizados 

para a solução de problemas destes problemas.  

Para Veloso (2011), na direção em que caminhamos hoje, é possível 

identificar a importância e a função da tecnologia, dessa maneira para não ser 

vista apenas como meio de adquirir conhecimento, mas, como algo que 

transforma as possibilidades de inovação para ser inserido no convívio das 

interações sociais. 

No ponto de vista de Vargas (1994, p.182), tecnologia está relacionada à 

ciência moderna, com isso o autor aponta que: 

A essência da tecnologia foi encontrada no emprego do saber científico 
moderno para a solução dos problemas da técnica...como simbiose da 
técnica com a ciência moderna. Consistiria também num conjunto de 
atividades humanas, associado a um sistema de símbolos, 
instrumentos e máquinas visando a construção de obras e fabricação 
de produtos, segundo métodos e processos da ciência moderna. 

 

O autor considera a tecnologia como o científico moderno, afirma também 

que é uma relação da movimentação das pessoas que estão relacionadas a um 

conjunto de criação no processo da ciência.  

De acordo com Grinspun (2009), a educação no mundo atual está mais 

voltada para a tecnologia, o que vai exigir o conhecimento e interpretação de 

TDIC. As tecnologias são vistas como complexas e práticas ao mesmo tempo e 

com isso acarretando uma formação do ser humano. 

 O autor considera que o conceito de tecnologia provém de técnica, como 

vimos anteriormente, mas um dos objetivos da tecnologia é ampliar a 

capacidade das práticas humanas em todos os campos. A autora faz a relação 

da tecnologia com a educação e considera que ambas estão ligadas. A função 
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da tecnologia é também de orientar o sujeito na educação, tornando-o capaz de 

produzir, usufruir e refletir sobre sua atuação na construção de toda sociedade.  

 A seguir dados da tecnologia que são relevantes e estão relacionadas de 

forma direta ou indireta na educação. (GRINSPUN, 2009, p. 72) 

o Necessidade e objetivo de sua produção; 

o A questão da invenção e da inovação; 

o A tecnologia de ponta; 

o A dimensão pública e privada do bem efetivado; 

o A transferência da tecnologia; 

o A questão técnica da tecnologia. 

 
 A tecnologia na educação pode ser vista de várias maneiras, "do mundo 

da educação, do mundo do trabalho, da produção de conhecimentos, da 

necessidade de novas metodologias, ou da filosofia da tecnologia." (GRINSPUN, 

2009, p. 81).  Seja qual for o ponto de vista, quando tratarmos de tecnologia, é 

comum agregar "à educação técnica ou à educação profissional." 

 Com isso Paulo Freire (1998) pontua que “quanto mais penso sobre a 

prática educativa, reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, tanto 

mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido que ela seja realmente 

respeitada." (p. 107)  

  

 

2.4 Conceito de TIC 
 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – é o mais 

usual para se referir a ferramentas eletrônicas e tecnológicas. O autor Ramos 

(2008), considera a terminologia utilizada para demonstrar o vínculo com os 

procedimentos tecnológicos é a expressão, Tecnologia da Informação e 

Comunicação e a define como:  

Chamamos Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aos 
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e 
comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, 
Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos 
gradualmente desde a segunda metade de década de 1970 e, 
principalmente, nos anos 90 do mesmo século. (RAMOS, 2010, p. 19) 
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Oliveira, Moura e Sousa (2015) considera que as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) são sinônimos das Tecnologias da Informação 

(TI), este é um termo considerado como a função da avançada tecnologia da 

informação e constata-se que as TIC equivalem de todos os meios técnicos 

consumidos para tratar da informação e auxiliar na comunicação. Também 

podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos incorporados 

entre si, e que proporcionam por meio das funções de software se 

telecomunicações. 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC):  

Engloba todos os recursos tecnológicos utilizados para mediar a 
comunicação e a troca de informações entre os indivíduos, ou seja, 
compreende o uso de hardwares, softwares, sistemas de 
telecomunicações e tecnologias digitais como facilitadores desses 
processos. Elas podem ser empregadas em diferentes áreas de 
atuação no mercado, fazendo uma grande diferença se forem bem 
utilizadas. (INSTITUTO NET CLARO IMBRATEL, 2016) 

 

O autor Veloso (2011) pontua que existe uma diversidade de inovações 

tecnológicas inseridas em diferentes contextos e espaços sociais e que se 

identifica as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), cuja a definição 

pelo autor é baseada em, (VELOSO, 2011, p. 49). 

Atividades desenvolvidas pelos recursos da informática (priorizando a 
automatização de tarefas) ou, ainda entendê-las como aplicação de 
seus diferentes ramos na geração, processamento e difusão de 
informações (enfatizando a manipulação e organização de dados para 
posterior utilização)”. 

 

A TIC impulsiona diferentes recursos e níveis de conhecimento, que 

estabelece ferramentas inovadoras para interação, alavancam a comunicação, 

modifica a criação e a sistematização do corpo coletivo. Nesta perspectiva, o 

autor Renato Veloso (2011, p. 49) destaca:  

Considera-se que uma proposta de conceituação de TIC minimamente 
aceitável deve remeter ao conjunto de dispositivos, serviços e 
conhecimentos relacionados a uma determinada infra-estruturar, 
composta por computadores, softwares, sistemas de redes etc., os 
quais teriam a capacidade de produzir, processar e distribuir 
informações para organizações e sujeitos sociais.  
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Mas, podem causar implicações sociais e efeitos em diversos campos 

como, elevando métodos de trabalho, relacionando pessoas, gerando novas 

perspectivas culturais, expandindo e divulgação a produção de conhecimento e 

informação. Este efeito mostra que as tecnologias podem intervir na 

desigualdade social, descartando e limitando o poder de uso e riqueza. Barbosa 

e Malheiros (2011, p. 2) conceituam que: 

 

as TIC como sendo os computadores e todas as suas interfaces, 
incluindo softwares, jogos eletrônicos, páginas WWW, e-mails, salas de 
bate papo e comunicadores instantâneos, calculadoras gráficas e 
sensores que podem ser nelas acoplados e outras possibilidades 
associadas à informática. 

 

Para Machado (2010, p. 89) a TIC é uma concepção humana, resultado 

da evolução dos "microprocessadores e da digitalização da informação por meio 

da rede comunicativa, ou seja, a internet e seu sistema de informação WWW 

(Word, Wide, Web)ou a rede mundial". A disseminação veloz desta evolução 

mostra a incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação que 

vem impulsionando mudanças no quadro, social, político e econômico. 

Neste sentido, podemos discorrer que as TIC são consideradas um 

conjunto de recursos tecnológicos que está, cada vez mais,presente no cotidiano 

das pessoas,como meio para criar, informar, armazenar, adicionar e usar 

variadas informações. 

 

2.5 Conceito de TDIC 
 

 O termo “Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC)” 

têm sido utilizado mais recentemente por pesquisadores para tratar das 

tecnologias e dos recursos essencialmente digitais. Almeida (2014) conceitua o 

termo enfatizando que: 

 
As TDIC são instrumentos culturais de representação do pensamento 
humano e de atribuição de significados pelas pessoas que interagem e 
desenvolvem suas produções por meio delas. Assim, as TDIC são 
estruturantes dos modos de expressar o pensamento e do currículo 
que se desenvolve midiatizado por elas. (p.25) 
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Com o uso das ferramentas digitais, as TDIC se tornam importantes, pois 

permitem a dinâmica da informação e tornam o processo de ensino e de 

aprendizagem mais profundo e significativo. As ferramentas digitais não têm 

propósito se não estiverem relacionadas a um projeto pedagógico que enfatize a 

aprendizagem e posicione o aluno como elemento do processo, como evidencia 

Morán (2015, p. 24): 

 
Elas [as tecnologias] facilitam como nunca antes múltiplas formas de 
comunicação horizontal, em redes, em grupos, individualizada. É fácil o 
compartilhamento, a coautoria, a publicação, produzir e divulgar 
narrativas diferentes. A combinação dos ambientes mais formais com 
os informais (redes sociais, wikis, blogs), feita de forma inteligente e 
integrada, nos permite conciliar a necessária organização dos 
processos com a flexibilidade de poder adaptá-los à cada aluno e 
grupo. 

 

Santos (2015) define que as TDIC são tratadas como um “acontecimento 

social” e suas interferências na sociedade são subentendias. O computador e a 

internet são essenciais para construção das TDIC, os progressos destes 

recursos nas últimas décadas dominaram a relação social. 

Valente (2014 p. 118), por sua vez, destaca que as TDIC não são mais 

consideradas como "recursos ou ferramentas tecnológicas, mas como 

ferramentas cognitivas", pois possuem habilidades de ampliar o componente 

intelectual. Os usuários incorporam as tecnologias para os auxiliar em 

determinadas tarefas e, com isso, mudam a forma de interagir, de conectar-se 

aos conteúdos e de se comunicar. As TDIC, conforme Almeida e Valente (2011, 

apud VALENTE, 2014, p.118) começam a influenciar o nosso modo de agir e 

pensar. Elas passam a ser estruturantes do nosso pensamento. 

 Sampaio (2014) considera as TDIC com o modo mais adequado de 

denominar as tecnologias. Mesmo possuindo um computador como ferramenta, 

e fundamental que está ferramenta seja apontada como essencial nas TDIC, 

porém não pode ser considerado exclusivo como ferramenta tecnológica. 

Encontramos as TDIC em várias esferas, na sociedade, na escola, no trabalho, 

no ambiente familiar e assim por diante. Os avanços nos equipamentos e nos 

programas podem tornar as TDIC um fator transformador no aprendizado, 

tornando o processo divertido e prazeroso, embora aprender não esteja apenas 

relacionado à diversão e a facilidade.  
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 Neste trabalho, empregar-se o termo TDIC conforme o entendimento de 

Almeida (2014). O termo TIC  será utilizado, apenas, quando os autores assim o 

mencionarem, a fim de respeitar a autoria dos mesmos. 

 

2.6 Cultura digital 
 

A Cultura digital está em nosso mundo e cada vez mais envolvida no dia a 

dia das pessoas, com isso, demandando de mais atenção e disposição dos 

indivíduos. Costa (2003, p.12) considera que “são os visores dos celulares, 

palmtops, terminais eletrônicos nos bancos, aparelhos de fax, bips, quiosques de 

informação em shoppings e aeroportos, computadores e televisão digital 

(Gameboy3 e Tamagochis4) e outras coisas ainda”, alguns dos representantes 

dessa cultura e que o envolvimento com estes recursos é possível se soubermos 

interagir e dominá-los de maneira adequada. Neste mesmo sentido, o autor 

destaca que os recursos tecnológicos são categóricos para realizar uma 

comunicação, acessar pessoas a todo instante e em qualquer lugar, acessar 

informações e obter dados ou realizar operações. Estas interações estão 

relacionadas aos aspectos mais relevante da cultura digital. 

Buzato (2010) conceitua a cultura digital como algo dinâmico, que 

continuamente estimula e se aperfeiçoa. Assim, “pensar a cultura digital como 

um ‘repertório compartilhado’ (de signos e significados, práticas, valores, 

costumes ou qualquer outra coisa), delimitado por algum critério é, apenas e tão 

somente, uma manobra analítica” (p. 71).  

Para Santaella (2015) a cultura digital é marcada pelos modelos 

tecnológicos do presente. A junção das tecnologias de comunicação com a 

tecnologia da informática gera novas cultura e novas formas de interação e 

integração entre os indivíduos. Atualmente, a quantidade de dispositivos digitais 

é tamanha e permeia cada vez mais de forma acelerada e facilitadora o 

cotidiano dos sujeitos. A autora destaca que, na evolução dos ambientes virtuais 

                                            
3 Game boy é um vídeo jogos, que possui um tamanho pequeno e é considerado um console 
que tem uma enorme potência em embalagem de tamanho reduzido. Fonte: 
https://www.nintendo.pt/A-empresa/História-da-Nintendo/Game-Boy/Game-Boy-627031.html 
4 Tamagotchis, também conhecido como "bichinho virtual", possui o formato semelhante de um 
ovo, possui três botões, o objetivo é alimentar e cuidar como se fosse um animal de verdade. 
Fonte: https://tecnoblog.net/225668/tamagotchi-20-anos/ 
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e de comunicação em rede, as pessoas estão no papel de produtores e 

distribuidores de conteúdos culturais em diversos segmentos. Deste ponto, 

surge a cultura digital que gerou um espaço de interação mais adaptável em um 

padrão de um-para-todos, no sentido das redes interativas no padrão todos-

todos. 

Conforme Santaella (2008, p. 113), 

Documentos em forma de textos, imagens, sons e vídeos 
reproduzidos com auxílio de software se hardwares dos 
computadores foram um dos motores da (r) evolução tecnológica 
contemporânea, produzindo mudanças sociais e outros hábitos 
nos quais todos podem ser autores e emissores no 
compartilhamento de projetos e ideais no modelo todos-todos. 
Os sites passaram a compor o cotidiano dos internautas, que 
navegam pelo ciberespaço com movimentos livres, toques e 
clicks dos mouses, no intermédio harmônico entre os sistemas 
lineares e não lineares dos espaços de conversas textuais, 
sonoras e visuais na produção de culturas. 

 

 A cultura digital é considerada uma nova condição em crescimento, que 

está presente em diversas áreas, e engloba visões referente a influência das 

tecnologias digitais e da junção em rede com a sociedade.  

Para os autores Fantin e Rivoltella (2012, p. 96) “A cultura digital é uma 

cultura multimídia, que usa códigos, linguagens e estratégias pragmáticas de 

comunicação diferentes”. Os autores também consideram a cultura digital como 

a portabilidade como algo importante, ou seja, um elemento considerável 

quando nos referimos aos aparelhos que estão cada vez mais potentes, 

menores e leve, permitindo as pessoas a produzir em e tornando esses 

aparelhos uma peça tão fundamental que se torna difícil de sair de casa sem ele. 

Neste sentido, os autores consideram que (2012, p. 98) “a cultura digital é uma 

cultura em que a mídia pessoal, personal media, é a protagonista.” É nesta 

cultura, mídia pessoal, que os (smartphones) telefones celulares inteligentes e 

as estruturas online concedem às pessoas a mergulham nesse ambiente e se 

tornarem mais autônomas, proporcionando a interação, a produção, a 

socialização e a construção de conhecimentos. Essas condições nos permitem 

refletir sobre e como educar com uma cidadania digital. 
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Fantin e Rivoltella (2012, p. 139) pontuam que a cultura digital "é o marco 

mais importante e culturalmente mais significativo da nossa sociedade", bem 

como o mais provocador para a educação dispondo de 3 fundamentos:  

a) Passagem do lugar físico ao lugar social, atualmente nos comunicamos 

sem a necessidade de estarmos no mesmo lugar, antes da chegada das 

mídias social a interação era mediada por duas pessoas no mesmo local. 

b) Mudança do papel da escola, a circulação e o acesso a informação em 

diferentes áreas, a cultura digital está mudando o papel da escola. 

c) Aprendizagens, diversos tipos de aprendizagem estão acontecendo em 

espaços informal, as atividades de lazer ocorrem no tempo livre e o 

acesso a informação por vezes são mais significativos do que os da 

escola. 

 Assim, conforme as autoras, a cultura digital é a relação com a cultura e a 

comunidade digital, dessa maneira, ter a opção de ser empregada em qualquer 

ambiente e em diversas situações. 

 Neste trabalho, considera-seque cultura digital não está limitada apenas 

ao uso de tecnologia no dia a dia, mas pode se dizer que está relacionada com 

os princípios da tecnologia, educação e as pessoas. 

 

2.7 Formação de professores 
 

Novas necessidades e oportunidades vão surgindo no ambiente escolar 

devido às rápidas transformações da tecnologia, bem como das inovações nas 

ciências, economia e na sociedade como um todo fazendo emergir uma nova 

cultura, a cultura digital, com a centralidade nas TDIC. Para que essas TDIC 

sejam efetivamente inseridas no contexto educacional é essencial que os 

professores se apropriem na sua prática pedagógica. 

Conforme Sousa (2015), o conceito de formação de professores tem 

evoluído com o passar do tempo. Com isso, a necessidade de um novo padrão 

de formação tem conduzido a analisar um novo modelo de educação, em novos 

espaços de formação que favoreçam que professores façam uma reflexão crítica 

de suas práticas e com isso aprendam com ela. 
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a formação pode ser entendida como um processo de desenvolvimento 
e estruturação da pessoa, possibilitando maturidade como efeito de 
uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de 
experiências dos sujeitos. Nesse sentido, formação é processo de 
constituição do ser. (SOUSA, 2015, p.69) 

 

Diante deste fato, é factível que os professores quando imergem na 

formação possam melhorar sua prática com princípios, conhecimentos e 

símbolos conquistados no decorrer da vida. Souza (2015) considera que estes 

fatos o introduzem em uma ação que se destina à aquisição de saberes.  

Silva e Hoff (2013, p.170) afirmam que “não basta aos professores 

apenas saber manusear as tecnologias, percebe-se a necessidade de formação 

técnica para se sentirem seguros em relação às “ferramentas”. Assim, os 

profissionais podem ser tornar mais produtivos, inovadores, colaborativos e 

autônomos em sala de aula, tornando-se capazes de participar e promover o 

conhecimento em comunidade educativa de aprendizagem para que assim 

possam contribuir com a educação.  

As autoras Sampaio e Leite (1999, p.52) pontuam outro conceito para a 

formação dos professores com uso da tecnologia, a “alfabetização tecnológica", 

e citam que, a construção desta ideia visa expressar as necessidades atuais e 

os elementos constitutivos da ideia de alfabetização tecnológica na formação do 

professor. Para as autoras  

A definição de alfabetização tecnológica do professor deve ser 
entendida como um conjunto de características/atributos foram 
reunidos de acordo com as ideias e proposições que serviram de 
guia e de estofo a este estudo. Desta forma, deve a alfabetização 
tecnológica do professor ser compreendida no contexto das suas 
limitações histórico-político-sociais. (SAMPAIO; LEITE,1999, p.76, grifo 
nosso) 

 

As autoras defendem que essa alfabetização tecnológica pode aproximar 

o professor da realidade dos alunos, no contexto contemporâneo: 

 

Na alfabetização tecnológica do professor a intenção deve ser a de 
tornar este cidadão um profissional atuante na sociedade, que 
contribui com um trabalho educativo significativo, mais próximo 
da realidade do aluno, conferindo-lhe, assim, sentido aos seus olhos 
e aos olhos da população. (SAMPAIO; LEITE, 1999, p. 73, grifo nosso) 
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A formação desses profissionais é importante também para criar 

ambientes que favoreçam a socialização, disseminação e trocas de experiências 

existentes sobre o uso das TDIC, constituindo comunidades de aprendizagem 

que se retroalimentem continuamente. 

Para contribuir com a formação desses docentes se faz necessária e 

urgente incluir e ampliar o ensino de tecnologia nos currículos da formação 

inicial dos professores, de forma a favorecer sua integração ao dia a dia do 

trabalho do professor. 

 Para os autores Giraffa, Moraes, Machado (2014) só assim os docentes 

se tornariam mais capazes de estimular diferentes habilidades em sua prática 

pedagógica, elaborando condições de aprendizagem que enaltecem o sujeito em 

sua individualidade e auxiliam a criação de projetos metodológicos para os 

alunos.  

 Fantin e Rivoltella (2012, p. 141) destacam alguns pontos importantes 

para considerar na formação dos professores: 

a) Necessidade de formação. Definir as competências do professor na 

esfera da mídia educação, cultura e educação digital. É necessário 

incorporar a dimensão colaborativa na formação do professor que pode 

acarretar na mudança de suas representações sobre as TIC; 

b) Leitura das culturas infantis e juvenis. A formação dos professores 

precisa conter conteúdos e metodologias para que saibam ler as culturas 

infantis e juvenis gerando locais para elaboração de cultura e sua 

didática; 

c) Linguagens. As linguagens da escola e as linguagens da didática de 

forma contextualizada com o que está acontecendo hoje, a interferência 

pedagógica consiste em 3 níveis: nível do alfabeto; nível das linguagens e 

nível dos códigos.  

 É preciso desenvolver nos alunos competências para que 

trabalhem com conteúdos digitais de uma maneira mais elaborada e 

refinada. Além disso, os professores precisam criar condições para que 

os alunos consigam se expressar com as mídias em diferentes 

linguagens, para assim serem autores de conteúdos midiáticos. 
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  Segundo Valente (1999) a formação dos professores com o uso 

das TDIC,   

Envolve muito mais do que provê-lo com conhecimento sobre 
computadores. O seu preparo não pode ser uma simples oportunidade 
para passar informações, mas deve propiciar a vivência de uma 
experiência que contextualiza o conhecimento que ele constrói. É o 
contexto da escola, a prática dos professores e a presença dos seus 
alunos que determinam o que deve ser abordado nos cursos de 
formação. Assim, o processo de formação deve criar condições para o 
docente construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, 
entender porque e como integrar o computador na sua prática 
pedagógica, e ser capaz de superar barreiras de ordem administrativa 
e pedagógica, possibilitando a transição de um sistema fragmentado de 
ensino para uma abordagem integradora de conteúdo e voltada para a 
resolução de problemas específicos do interesse de cada aluno. 
(VALENTE, 1999, p. 02) 
 
 

 Para o autor a formação dos professores é muito mais do que passar 

informação e conhecimento, é expressar que tenham experimentado em seu 

processo de aprendizado as tecnologias. Assim, o processo cria possibilidades 

para o professor elaborar suas oportunidades com a tecnologia. 

 
Dessa forma, o curso de formação deve criar condições para que o 
professor saiba recontextualizar o aprendizado e as experiências 
vividas durante a sua formação, para a sua realidade de sala de aula, 
compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 
pedagógicos que se dispõe a atingir. (VALENTE, 1999, p. 02) 

 

 A formação dos professores só será significativa se contribuir e 

possibilitar mudanças nas atitudes dos professores. Mas, é importante que os 

docentes saibam interpretar o conhecimento adquirido em sua formação para 

assim aplicar em sua rotina. 

 

2.8 Apropriação do uso de TDIC pelos professores 
 

O conceito de apropriação, segundo Rodriguez (2006), “é o ato segundo o 

qual um sujeito toma posse de algo que não lhe pertencia e o torna próprio” 

(p.38). Nesta visão, é possível considerar que a apropriação, no contexto da 

pesquisa, é a possibilidade de conceber, compreender e transformar. 

Conforme Veloso (2011), a apropriação das TIC está relacionada a evolução 

da informatização, que se refere a um conjunto de recursos tecnológicos. Na 
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incorporação das TDIC ao trabalho docente, o profissional deve possuir um 

envolvimento com a competência crítica que estabelece uma adequação aos 

recursos tecnológicos como componente que fortalece e seja capaz de 

incentivar, conceber e aperfeiçoar as maneiras de atuação profissional crítica e 

transformadora. 

Para se apropriarem das TDIC, os professores necessitam de atitude, ou 

seja, “produto da sua vontade pessoal”. (VELOSO, 2011, p.72) O autor destaca 

que “a apropriação das TIC tende, portanto, a acompanhar o processo mais 

amplo de fortalecimento e desenvolvimento profissional, como um dos aspectos 

que compõem tal processo, e não o principal ou o mais importante” (VELOSO, 

2011, p. 72). 

O processo de apropriação se depara com alguns desafios, como: 

Falta de recursos, falta de vontade política, instalações inadequadas, 
resistência dos profissionais, estrutura física, inexistência de 
equipamentos adequados, suprimentos, existência de recursos 
humanos qualificado e interesse da instituição e do gestor. (VELOSO, 
2011, p.73) 

 

Diante dos desafios destacados, os professores devem estar dispostos a 

mudar, ou se adequar a estes desafios, para que possam dispor das TDIC e ter 

a possibilidade de integrá-las em sua rotina. A integração das TDIC ao currículo 

deve ser estimulada, não sendo apenas utilizadas como um componente, apoio 

ou recurso para animar alunos desestimulados com as aulas convencionais. 

 Refletindo sobre a quase ausência das TDIC na formação inicial dos 

professores, os autores Fantin, e Rivoltella (2012, p. 134) mencionam a 

necessidade de aprimorar as competências no contexto pedagógico, pois 

necessitam melhorar suas habilidades, com isso indicam: 

 Introduzir mídia-educação no currículo da formação inicial de todas as 

licenciaturas; 

 Pensar numa formação continuada no horário de trabalho, em forma de 

acompanhamento ao longo do ano e oficinas com temáticas diversificadas; 

 Organizar percursos interdisciplinares para favorecer a colaboração entre 

colegas de diferentes áreas de conhecimentos e/ou disciplinas na escola; 

 Favorecer a sistematicidade e a continuidade da formação; 
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 Organizar comunidades de práticas entre professores e escolas. 

 

 Diante dessas indicações, os autores ressaltam a importância para o 

aperfeiçoamento dos professores para se apropriarem das TDIC. Usar as 

tecnologias, recursos digitais e aplicativos não significa que saibam utilizar 

pedagogicamente as TDIC. Fantin, e Rivoltella (2012, p. 139) constatam que os 

problemas de formação dos professores com a tecnologia estão ligados a 4 

pontos:  

 Formação inicial e continuada; 

 Conteúdos e competências da formação; 

 Metodologias e didática; 

 Modalidades de formação. 

 

Essas questões necessitam de bastante atenção, pois é preciso pensar 

nas políticas públicas de inclusão das tecnologias e a associação das políticas 

de formação do professor no ponto de vista do acesso digital, na qualidade ao 

acesso e nas condições de produções. 

O referencial teórico apresentou os três pilares essenciais para direção 

desta pesquisa: tecnologia digital da informação e comunicação, formação dos 

professores e apropriação das TDIC. Com base nesses três pilares do 

referencial teórico, o capítulo a seguir apresentará a metodologia desta 

pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa tem a abordagem qualitativa, visto que busca entender o 

processo de apropriação das TDIC pelos professores. A abordagem qualitativa 

para Chizzotti (1991) pressupõe “uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo e o objetivo e a subjetividade do sujeito” 

(CHIZZOTTI, 1991, p. 79), o que se assemelha ao caso em investigação esta 

pesquisa. 

 Para tanto, como afirma Chizzotti. 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo, transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 
multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da 
fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 
construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o estudo 
de um fenômeno situado no local em que ocorre, e, enfim, procurando 
tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os 
significados que as pessoas dão a eles.(2014, p. 29) 

 

 Assim como toda análise de campo das ciências humanas, esta pesquisa 

demanda de uma visão com mais subjetividade e de interpretação pertinente, 

dado que os sujeitos analisados possuem como consequência da realidade. 

Distinto da pesquisa quantitativa na qual “os instrumentos de medida são 

fundamentais e o paradigma das ciências naturais, apresenta a matemática e a 

lógica indutiva como fundamentos sólidos de conhecimentos certos" 

(CHIZZOTTI, 2014, p. 29), a pesquisa qualitativa tem como base ferramentas 

que possibilitam localizar dados seguros que suportem significados da realidade. 

 

3.1 Trajetória metodológica de pesquisa 
 

 A seguir é apresentada a trajetória da pesquisa. 

 

 Etapa 1: Levantamento de modelos de Níveis / Estágios de apropriação 

de uso de tecnologias. 
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 Em um primeiro momento, foi realizado o levantamento e análise de 

propostas de modelos de níveis de apropriação das TDIC pelos professores, 

conforme apresentado no capítulo 4 desta pesquisa. 

 

 2 Etapa: Seleção de Matriz 

 

A matriz da CIEB (2017) foi selecionada inicialmente como base para 

elaboração do questionário e para análise documental. Os dados dos resultados 

da matriz dispõem da análise internacional sobre as competências TIC para os 

professores e multiplicadores.  

Na matriz CIEB existem três dimensões:  

1. Pedagógica, 

2. Social, ética e legal,  

3. Cidadã e desenvolvimento e responsabilidade profissional. 

 Em cada dimensão existem quatro elementos/competências necessários 

para uso de TDIC. Nesta pesquisa foi proposto um questionário para avaliação 

de Proposta pedagógica. 

 

 Etapa 3: Detalhamento da matriz 

 

 Para a elaboração da matriz competência do CIEB, empregou-se como 

base a percepção de que as "competências são um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes.” (CIEB, 2017, p. 10) Diante deste fato, ressalta-se que a 

matriz foi avaliada e desenvolvida adaptando-se as competências para os 

docentes e multiplicadores para a prática e a atribuição nas redes educacionais 

brasileiras. 

 As dimensões das matrizes de competências demonstram a capacidade 

fundamental para que os professores possam utilizar de forma efetiva as 

tecnologias, tanto em sala de aula quanto em seu progresso no crescimento 

profissional e atualização. 

 Existem 03 dimensões CIEB (2017, p. 11) e para cada dimensão está 

associada 4 elementos, sendo: 
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 As 03 dimensões para professores são compostas: 

 Pedagógica: Efetivar o uso das tecnologias educacionais para apoiar as 

práticas pedagógicas do professor.  

 Social, ética, legal e cidadã: Usar as tecnologias para discutir a vida em 

sociedade, e debater modos de usar a tecnologia de modo responsável e 

ético.  

 Desenvolvimento e responsabilidade profissional: Usar as tecnologias 

para garantir a atualização permanente do professor, e o seu crescimento 

profissional. 

 Os 04 elementos da CIEB (2017, p. 12) estão estabelecidos da seguinte 

forma: 

 Elemento 01: Prática pedagógica: Ser capaz de incorporar tecnologia às 

experiências de aprendizagem dos alunos e às suas estratégias de 

ensino 

 Elemento 02: Avaliação: Ser capaz de usar tecnologias digitais para 

acompanhar e orientar o processo de aprendizagem e avaliar o 

desempenho dos alunos.  

 Elemento 03: Personalização: Ser capaz de utilizar a tecnologia para 

criar experiências de aprendizagem que atendam as necessidades de 

cada estudante. 

 Elemento 04: Curadoria e criação: Ser capaz de selecionar e criar 

recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 

  Quadro 2 - Matriz professores para uso de TICs 

Não uso Familiarização Adaptação Integração ao 
currículo 

Inovação 

Não 
conhece, 
não usa ou 
precisa de 
ajuda para 
utilizar as 
TDIC em 
seu 
cotidiano 

Começa a 
conhecer e a usar 
as TDIC nas 
estratégias de 
ensino para 
aprimorar suas 
aulas. 
O emprego das 
TDIC está 

Conhece e usa 
com autonomia 
não mais focado 
no ensino, mas 
na aprendizagem 
do aluno. Usa 
ferramentas de 
produção (editor 
de textos, 

Conhece, usa as 
TDIC e pesquisa 
ferramentas, 
software ou 
projetos que 
contribuam com 
a melhoria da 
qualidade da 
educação e que 

Possui 
fluência no 
uso de TDIC e 
usa 
continuamente 
em atividades 
integradas ao 
currículo, a 
formação de 
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no campo 
profissional 
ou pessoal. 

centrado no uso 
pelo professor 
para busca de 
conteúdos e 
preparação de 
aulas. 

planilha, 
apresentações), 
equipamentos 
como projetor 
multimídia, faz 
navegação, 
upload e 
download de 
materiais na 
internet. Usa 
jogos, softwares 
educacionais, 
ambientes de 
aprendizagem. 

envolvam a 
interação com 
seus alunos. 
Usa ferramentas 
da internet, 
mídias sociais, 
ferramentas 
abertas e portais 
educacionais. 

seus pares 
professores.  
Participa de 
projetos para 
além dos 
muros da 
escola.  
Envolve os 
alunos em 
projetos 
autorais, 
colaborativos 
e imersivos. 

Fonte: Adaptado de CIEB (2008 - auto avaliação) 

 O detalhamento sugerido acima foi empregado para a construção do 

questionário. 

 

 

 Etapa 4: Elaboração do questionário 

 

 Para a produção do questionário selecionamos a dimensão pedagógica e 

o elemento prática pedagógica, que trata da capacidade de integrar as 

tecnologias às experiências de aprendizagem dos alunos e às estratégias de 

ensino.  

O instrumento para coleta de dados é composto por três partes. Sendo a 

primeira direcionada para traçar o perfil dos respondentes, a segunda parte 

trata-se da análise do nível de conhecimento e apropriação das TDIC, que será 

realizado a identificação dos estágios/níveis de apropriação das TDIC e a 

terceira sobre a prática pedagógica. O instrumento está no Apêndice desta 

pesquisa. 

 Como um estudo no campo das ciências humanas, esta pesquisa 

emprega a análise de conteúdo. Conforme Chizzotti (2014), existem várias 

maneiras de interpretar o conteúdo extraído de um texto, devido possuir 

métodos para assimilar os “significados temático sou os significados lexicais” 

(p.114). Um conjunto de métodos e técnicas foram construídas diante da análise 

de conteúdo, tais como: 

Palavras-chave, léxicos, termos específicos, categorias, temas, e 
semantemas, procurando identificar a frequência ou Constância dessas 
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unidades para fazer a interferências e extrair os significados inscritos 
no texto a partir de indicadores objetivos. (CHIZZOTTI, 2014, p.115) 

 

 Etapa 5: Aplicação do questionário 

 

 Esta etapa consiste em descrever a aplicação do questionário no público 

alvo, para a coleta de dados. 

 O recurso utilizado para a aplicação do questionário foi o Google 

Formulários. Desse modo, os professores puderam responder virtualmente e 

mantiveram protegido o anonimato. 

 A aplicação do questionário ocorreu em dois momentos. O primeiro foi 

realizado pessoalmente, na universidade no dia 31/10/2018.Na ocasião, a 

pesquisadora pôde apresentar e acompanhar os participantes enquanto 

respondiam o questionário. O segundo momento transcorreu entre os dias os 

dias 01 e 02/11/2018 e refere-se ao envio, por e-mail, do questionário para 

outros professores que responderam no mesmo dia ou no dia seguinte.  

A pesquisa apresenta como principal objetivo analisar e responder: Como 

os professores podem identificar seu grau de apropriação de TDIC? 

 Para contribuir no alcance da proposta questão principal se 

estabeleceram as questões para a verificação da proposta. 

1. Assinale quais dispositivos possui. 

2. Assinale o grau de conhecimento que considera conter das opções 

abaixo. 

3. Assinale as opções de conhecimento que mais se adéqua a sua rotina? 

4. Conhecimento que possui sobre a utilização das seguintes ferramentas 

proporcionadas pelas TDIC 

5. Cite um exemplo de prática que já desenvolveu com as TDIC em sala de 

aula e quais recursos tecnológicos utilizou? 

6. Planeja as práticas pedagógicas de acordo com as orientações 

curriculares (BNCC, Diretrizes curriculares, outras? 

 Etapa 6: Análise dos questionários 
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 Para a efetivação da análise de dados empregou-se os métodos definidos 

pela análise de dados de Bardin (2016, p. 37) que define como "a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações". 

 Nesta etapa, buscou-se responder os objetivos específicos: analisar as 

propostas de modelos de níveis de apropriação das TDIC pelos professores; 

apontar os indicadores de uso de TDIC por professores; desenvolver um 

questionário para análise dos indicadores propostos. 

 Empregou-se o detalhamento da matriz do CIEB para construção do 

questionário e a análise dos dados foram realizadas considerando as matrizes 

de Pasinato e Vosgerau e a matriz do CIEB (2017). 

 

3.2 Sujeitos 
 

 Os sujeitos desta pesquisa são 15 educadores em exercício em escolas 

públicas e privadas do Ensino Básico da cidade de São Paulo. 

 Buscou-se, para essa pesquisa, educadores que atendessem aos 

seguintes critérios: 

 

1. Professores especialistas (para contribuir com uma visão mais crítica). 

2. Professores do ensino básico em exercício 

3. Professores de escola pública ou privada que se voluntária para participar 

desta pesquisa. 

4. Ter disponibilidade de tempo para a realização das atividades. 

5. Concordar com as atividades da pesquisa (cada professor conhecimento 

e concordou com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 O questionário em análise nessa pesquisa foi aplicado em uma instituição 

de ensino superior privado, em São Paulo. A seleção desta instituição se deu por 

dois motivos: 

1. A instituição de ensino em tela possui em seu programa alunos (sujeitos) 

na linha de pesquisa em novas tecnologias da educação. 

2. Os alunos já possuem conhecimento sobre o tema em tela e, portanto, 

podem contribuir com a visão crítica sobre o questionário 
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3.3 O pesquisador 
 

 O pesquisador não trabalha na universidade pesquisada, sendo um dos 

motivos por ter optado por essa instituição. O papel do pesquisador foi de: 

 

 Planejamento e elaboração do questionário. 

 Organização do encontro para aplicação. 

 Análise do encontro para aplicação. 

 Coube ao pesquisador apresentar o questionário informando sobre o que 

se trata e aplicar o questionário presencialmente e virtualmente com os 

educadores. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

4.1 Análise Documental 
 

 

4.1.1 Níveis de apropriação 

 

Nos próximos capítulos destacaremos os níveis de apropriação que 

indicam os estágios, as características e as mudanças em que o professor se 

encontra e passam quando estão se apropriando das TDIC, conforme alguns 

estudos. 

 

4.1.2 Modelo de apropriação Sandholtz, Ringstaff e Dwyer 

 

Os pioneiros no desenvolvimento de modelos ou na descrição de níveis de 

apropriação de tecnologias digitais por professores da educação básica foram os 

autores Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997), responsáveis pelo Projeto Apple 

Classroom of Tomorrow (ACOT), ao analisarem o uso de tecnologias pelos 

professores de escolas públicas dos Estados Unidos nas décadas de 1980 a 

1990. O projeto realizou diversas pesquisas sobre uso, impactos e mudanças ao 

longo da implantação do projeto.  

Dentre os achados apontados pelas pesquisas, destacam-se: 

 

 Os professores não eram analfabetos tecnológicos e sem esperança de 

se apropriarem do uso de tecnologias. Ao longo do projeto eles se 

apropriaram da tecnologia para expressão criativa e trabalho pessoal. 

 As crianças não se tornaram “isolados sociais”. A interação cooperativa e 

relacionada às tarefas entre os alunos nas salas de aula foi mais 

espontânea e extensiva do que nas salas de aula tradicionais. 

 O interesse e o engajamento das crianças pela tecnologia não diminuíram 

com o uso rotineiro.  



 

 As crianças, mesmo as mais jovens, não encontraram o teclado como 

uma barreira para o uso do computador. 

 O uso de software não mostrou ser um fator limitante. Os professores 

assumiram o início da integração da tecnologia no currículo, adaptando as 

ferramentas de produtividade geral para fins educacionais. 

 

Neste sentido, uma pesquisa 

percorrem por níveis no seu processo de utilização de tecnologias. 

Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1991

estágios, com recursos tecnológicos.

Os autores destacam que o uso da tecnologia é 

gradativo e que requer tempo, no qual 

realizarem as modificações que as tecnologias podem sugerir. Conforme o 

modelo de apropriação gradual

 

Quadro 3 - Proposta de Indicadores de Integração das TIC

Fonte: Sandholtz, Ringstaff e

 

4.1.3 Os estágios de apropriação de tecnologias 

 

Alinhado à matriz de 

propõe um modelo em 7 estágios de 

professores, em ordem crescente,

ou refinamento do uso.  

As crianças, mesmo as mais jovens, não encontraram o teclado como 

uma barreira para o uso do computador.  

uso de software não mostrou ser um fator limitante. Os professores 

assumiram o início da integração da tecnologia no currículo, adaptando as 

ferramentas de produtividade geral para fins educacionais. 

, uma pesquisa realizada identificou que 

percorrem por níveis no seu processo de utilização de tecnologias. 

Dwyer (1991) elaboraram um modelo para relatar os cinco 

estágios, com recursos tecnológicos. 

Os autores destacam que o uso da tecnologia é um processo 

e que requer tempo, no qual os professores devem passar

realizarem as modificações que as tecnologias podem sugerir. Conforme o 

de apropriação gradual, no quadro a seguir: 

Proposta de Indicadores de Integração das TIC 

Ringstaff e Dwyer (1991) 

Os estágios de apropriação de tecnologias - Moersh 

Alinhado à matriz de Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1991), Moers

um modelo em 7 estágios de apropriação de tecnologias pelos 

professores, em ordem crescente, da não utilização ao nível de aperfeiçoamento 
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As crianças, mesmo as mais jovens, não encontraram o teclado como 

uso de software não mostrou ser um fator limitante. Os professores 

assumiram o início da integração da tecnologia no currículo, adaptando as 

ferramentas de produtividade geral para fins educacionais.  

realizada identificou que os professores 

percorrem por níveis no seu processo de utilização de tecnologias. 

elaboraram um modelo para relatar os cinco 

um processo simples, 

passar, de modo a 

realizarem as modificações que as tecnologias podem sugerir. Conforme o 

), Moersh (1995) 

apropriação de tecnologias pelos 

da não utilização ao nível de aperfeiçoamento 



67 

 

 

O autor identificou que quando o professor avança de um nível para outro, 

sua prática pedagógica e seus planos de ensino (currículo) também se alteram. 

Sua prática pedagógica altera de “centrado no professor” para “centrado aluno”. 

As atividades aos poucos são modificadas, o uso de livros didáticos e as práticas 

de avaliação. Essas alterações estão ligadas a vários motivos, externos e 

internos à escola, que são proporcionados por meio de programas de formação. 

A ferramenta construída por Moersh (1995) intitula-se Levels Of 

Technology Implementation (LOTI) e destaca os 5 aspectos: 

1. Nível de Implementação de Tecnologia (LOTI) 

2. Uso pessoal do computador (UPC) 

3. Conforto / Habilidade com o uso de computadores 

4. Prática pedagógica atual (CIP) 

5. Conteudista versus ensino centrado no aluno. 

A seguir são detalhados os estágios e suas características. 

 

Quadro 4 - Modelo de Moersh (1995) 

Nível Categoria Descrição 

0 

N
ã

o
 

u
ti

liz
aç

ão
 

 

Falta de tempo. Pouco acesso às tecnologias. O professor não tem 
prioridade no uso de tecnologias, computadores danificados. As 
tecnologias existentes são baseadas em textos, como projeção. 

1 

S
e

n
s

ib
il

iz
aç

ã
o

 

Há a presença de TDIC na escola, mas não envolvida diretamente no 
processo de ensino e aprendizagem. Caracterizam-se pelo uso de 
laboratórios de informática, programas especiais, aulas de letramento 
digital. As aplicações baseadas em computador têm pouca ou 
nenhuma relevância para o programa de ensino do professor. Usado 
quase exclusivamente para tarefas de gerenciamento de sala de aula, 
processamento de textos, chamadas; “embelezamento” de aulas ou 
palestras, apresentação em PowerPoint pelo professor. Neste estágio 
é usual encontrar alunos "abandonados" no laboratório de 
informática.EX: o professor constrói uma página web e disponibiliza 
aos alunos. 

2 

E
x

p
lo

ra
ç

ão
 

As ferramentas baseadas em tecnologia servem como complementos 
do programa  de ensino existente. A tecnologia é empregada como 
atividades de extensão ou como exercícios de enriquecimento do 
ensino por meio de: Jogos educativos; Tutoriais; multimídia e / ou web; 
Apresentações em PowerPoint – informativos, Internet "Pesquisa e 
Relatório" - fatos básicos; Páginas da Web – informativas. 
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Fonte:  Adaptado de Moersh (1995, p.42) 
 

 Neste modelo de sete estágios é identificado o estágio zero, a não utilização, 

e são citados os motivos para tal, partindo ao estágio 1 e os demais. Cabe notar 

que a evolução do professor de um a outro estágio está ligada, embora não 

unicamente, à oferta de infraestrutura tecnológica e de software, fato esse 

característico da época da proposição do modelo, mas que ainda pode ser 

encontrado no cenário brasileiro. Os dois últimos níveis (Expansão e 

Refinamento) estão mais voltados às atividades dos alunos, ao protagonismo, a 

colaboração (dentro e fora da escola) e de resolução de problemas. 

 

3 

In
fu

s
ão

 

Ferramentas baseadas em tecnologia, incluindo bancos de dados, 
planilhas, pacotes gráficos, calculadoras, aplicações multimídia, 
aplicativos de editoração eletrônica, games educacionais são usados 
em “aulas isoladas” ou eventos (por exemplo, um experimento de kit 
de ciência usando planilhas / gráficos para analisar resultados).EX: 
Programas de edição gráfica; Mapas conceituais; Processamento de 
texto; Apresentações – PowerPoint; Bancos de dadosWebQuests; 
Software de simulação. 

4 

In
te

g
ra

ç
ã

o
 

As ferramentas baseadas em tecnologia são integradas ao plano 
pedagógico de forma a fornecer um contexto rico para a compreensão 
dos alunos dos conceitos, temas e processos pertinentes. A tecnologia 
(por exemplo, multimídia, telecomunicações, bancos de dados, 
planilhas, processadores de texto) é percebida como uma ferramenta 
para identificar e resolver problemas  reais relacionados a um tema ou 
a um conceito geral. Alta dependência de materiais "pré-embalados" e 
recursos externos para implementar experiências de aprendizagem 
centradas no aluno.  

5 

E
x

p
a

n
s

ão
 

O acesso à tecnologia é ampliado para além da sala de aula. Os 
professores buscam ativamente aplicativos de tecnologia e redes de 
empresas, agências governamentais (por exemplo, contatando a 
NASA para estabelecer um link para um ônibus espacial em órbita 
através da Internet), instituições de pesquisa e universidades para 
expandir as experiências dos alunos voltadas para resolução de 
problemas e o ativismo estudantil em torno de um tema / conceito 
principal.Alunos criam um empreendimento comercial real; Usando 
câmeras de vídeo, imagens da NASA e dados meteorológicos e 
mapeados relacionados, os alunos ajudam uma pessoa.  

6 

R
e

fi
n

am
e

n
to

 

A Tecnologia é percebida como um processo, produto (por exemplo, 
invenção, patente, novo design de software) e ferramenta para ajudar 
os alunos a resolverem problemas autênticos relacionados a um 
problema real. A tecnologia, neste contexto, fornece um meio contínuo 
para consultas de informações, resolução de problemas e / ou 
desenvolvimento de produtos. Os alunos têm acesso imediato e  uma 
vasta gama de ferramentas baseadas em tecnologia. Computadores 
em sala de aula, na mão dos alunos. 
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4.1.4 Padrões de competência em TIC para professores – UNESCO 

 

O objetivo da UNESCO (2008, p.5) com o desenvolvimento de “Padrões 

de Competência em TIC para Professores” (ICT-CST) é aperfeiçoar a prática 

docente em todas as áreas, desenvolvendo habilidades para o  uso das TIC com 

as visões emergentes na pedagogia, no currículo e na organização escolar. O 

projeto cria um vínculo entre a reforma do ensino de Portugal e o crescimento 

econômico e desenvolvimento social, capaz de melhorar a qualidade da 

educação, reduzir a pobreza e a desigualdade, aumentar o padrão de vida e 

preparar os cidadãos de um país para os desafios do século XXI. Apesar do 

caráter universalista das competências, os Padrões, segundo os autores, devem 

ser um documento vivo e dinâmico, sujeitos a mudanças e ajustes, ao longo do 

tempo.  

Os objetivos do projeto da UNESCO (2008, p. 5) de “Padrões de 

Competência em TIC para Professores” são:  

 

o Constituir um conjunto comum de diretrizes, que os provedores de 

desenvolvimento profissional podem usar para identificar, construir ou 

avaliar materiais de ensino ou programas de treinamento de docentes no 

uso das TIC para o ensino e aprendizagem;  

o Oferecer um conjunto básico de qualificações, que permita aos 

professores integrarem as TIC ao ensino e à aprendizagem, para o 

desenvolvimento do aprendizado do aluno e melhorar outras obrigações 

profissionais; 

o Expandir o desenvolvimento profissional dos docentes para melhorar suas 

habilidades em pedagogia, colaboração e liderança no desenvolvimento 

de escolas inovadoras, usando as TIC;  

o Harmonizar diferentes pontos de vista e nomenclaturas em relação ao uso 

das TIC na formação dos professores. 

 

Os padrões são construídos de forma modular, e estão estruturados em 3 

parâmetros: marco político, diretrizes de implementação e módulos de padrão de 

competência que destacam 3 abordagens que desenham a evolução da:  
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alfabetização, aprofundamento do conhecimento e criação de conhecimento. 

Como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 2 - Matriz Padrões de Competências em TIC para professores. 

Fonte: UNESCO (2009) 

 

Cada abordagem envolve 6 componentes do conjunto educacional: política, 

currículo, pedagogia, TIC, organização e administração, desenvolvimento 

profissional do docente, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 3 - Competências dos professores para o trabalho com as TIC 

Fonte: UNESCO (2009, p.11) 

 

 A seguir será apresentado um exemplo do programa para a abordagem 

alfabetização em tecnologia e os seis componentes para ilustrar o modelo. Os 

modelos podem ser ajustados no documento do projeto. 

 



 

Quadro 5 - Abordagem de alfabetização em tecnologia

Fonte: Unesco 

 

Abordagem de alfabetização em tecnologia 

Unesco – Padrões de Competência em TIC para professores.
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Padrões de Competência em TIC para professores. 
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4.1.5 European Framework for the Digital Competence of Educators 

 

 O relatório do Estudo European Framework for the Digital Competence 

of Educators (DIGCOMPEDU), publicado em 2017, é resultado de mais de uma 

década de pesquisas e debates pelos países da comunidade européia, e 

apresenta o Framework que temcomo objetivo, apoiar os processos em todos 

níveis de ensino e políticas educacionais, esforços regionais e locais para 

promover a competência digital dos educadores, oferecendo um quadro de 

referência, com linguagem e lógica comuns. Este relatório apresenta o 

desenvolvimento da competência digital dos educadores, para promover a 

competência digital de seus cidadãos e impulsionar a inovação na educação, 

para isso os professores carecem de umajunção de tecnologias digitais. 

 Outros estudos compõem o estado da arte sobre as pesquisas 

desenvolvidas e centraram-se no desenvolvimento de estruturas de 

competências digitais para cidadãos (DigComp), organizações educacionais 

(DigCompOrg) e consumidores (DigCompConsumers), dentre outros estudos. 

 O framework apresenta o quadro europeu comum pelo DigCompEdu 

que envolve as competências profissionais, pedagógicas e de ensino dos 

educadores, articuladas às competências digitais, de conteúdo, transversais e de 

temas específicos. É sintetizada a seguir: 

 

Figura 4 - Síntese do framework DigCompEdu 
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Fonte: European comission (2017, p.19) Tradução livre. 

 

 O núcleo do framework é definido pelas áreas 2 - 5 que, juntas, retratam a 

educação digital dos educadores.  

 

4.1.5.1 Estágios 

 

 O Modelo está organizado também prevendo estágios de apropriação 

das TDIC, inspirados na taxonomia de Bloom, que esclarece os níveis cognitivo 

no processo de aprendizado. O modelo está organizado do nível 1, iniciante, ao 

nível 6, inovador. Os estágios são cumulativos e, ainda, indicam um quadro de 

referência para o desenvolvimento progressivo do professor, e é identificado por 

3 níveis de agrupamentos com estágios (A, B, C) do DigCompEdu. 

 

Quadro 6 - Estágios do Modelo DigCompEdu 

Estágios Características 

Novato/Iniciante 
 (A1) 

São conscientes do potencial das tecnologias digitais para melhorar a 
prática pedagógica e profissional. Tem pouco contato com tecnologias e 
no seu uso para planejamento, administração ou comunicação 
organizacional. Precisam de orientação e encorajamento para expandir 
seu repertório e aplicar no domínio pedagógico. 

Explorador  
(A2) 

São conscientes do potencial das tecnologias digitais e estão interessados 
em explorá-los para melhorar a  prática pedagógica. Começam a usar 
TDIC em algumas áreas de competência digital, sem, no entanto, seguir 
uma abordagem consistente.Precisam de encorajamento, insight e 
inspiração, como exemplos e orientação de colegas.  

Integrador  
(B1) 

Experimentam tecnologias digitais em uma variedade de contextos e 
propósitos, integrando-os em muitas de suas práticas. Utilizam as TDIC 
criativamente para melhorar os diversos aspectos do desenvolvimento 
profissional. Buscam expandir suas práticas, no entanto, ainda 
aprendendo quais ferramentas funcionam melhor em quais situações e 
estratégias e métodos pedagógicos. Precisam  de tempo para 
experimentação e reflexão, complementado por encorajamento 
colaborativo e intercâmbio de conhecimentos para se tornarem 
especialistas. 

Expert/ 
Especialista  
(B2) 

Usam uma variedade de tecnologias com confiança, criatividade e 
criticidade para melhorar suas atividades profissionais. Selecionam 
tecnologias para situações particulares, e tentam entender os benefícios e 
desvantagens. São curiosos e abertos a novas ideias, sabendo que há 
muitas coisas que ainda não experimentaram. Usam a experimentação 
como um meio de expandir, estruturar e consolidar seu repertório. São a 
espinha dorsal de qualquer organização quando se trata de práticas 
inovadoras. 

Líder 
 (C1) 

Têm uma abordagem consistente e abrangente sobre o uso de tecnologias 
digitais para melhoria da prática pedagógica. Contam com um amplo 
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repertório de estratégias a partir das quais escolhem as mais adequados 
para qualquer situação. Refletem e desenvolvem suas práticas trocando 
com os colegas e se atualizam sobre novos desenvolvimentos e ideias. 
São uma fonte de inspiração para os outros, a quem eles passam seus 
conhecimentos. 

Pioneiros  
(C2) 

Questionam a adequação do contexto digital contemporâneo e práticas 
pedagógicas, das quais elas mesmas são Líderes.  Estão preocupados 
com as restrições ou inconvenientes dessas práticas e impulsionados a 
inovar ainda mais. Pioneiros experimentam tecnologias digitais altamente 
inovadoras e complexas e /ou desenvolvem novas abordagens 
pedagógicas. Pioneiros são um espécies únicas e raras. Eles lideram a 
inovação e são um modelo para professores mais jovens. 

Fonte: European comission (2017, p. 30, tradução livre) 

 

 Pode-se destacar as seguintes características: 

- Grupamento A (A1 Novato/Iniciante oA2 Explorador), identifica os 

educadores que assimilam novas informações e desenvolvem práticas 

digitais básicas;  

- Grupamento B (B1 Integrador e B2 Expert/Especialista) ilustra os 

educadores que aplicam, ampliam e estruturam as suas práticas digitais 

nos estágios mais altos;  

- Grupamento C (C1 Líder e C2 Pioneiros), compartilham seus 

conhecimentos, criticam a prática e desenvolvem novas práticas. 

  

O modelo proposto pela Comissão Europeia é mais recente do que os 

demais, datado de 2017, e tende a refletir com melhor acuidade o momento 

atual de desenvolvimento tecnológico, incorporando a demanda por capacitação 

docente.   

 A seguir, apresentamos um exemplo da área Engajamento Profissional 

para ilustrar o modelo, áreas, subáreas e suas características: 

 

Quadro 7 - Subáreas de Comunicação Organizacional 

Subáreas Características 

Comunicação 
organizacional 

Usa tecnologias digitais para melhorar a comunicação institucional  com 
alunos, pais e terceiros. Contribui com o desenvolvendo e 
melhoria de estratégias de comunicação. 

Colaboração  Usa tecnologias digitais  para engajar-se em colaboração com outros 
educadores, compartilhando e trocando conhecimentos e experiências e 
inovando pedagogia práticas pedagógicas. 

Prática reflexiva Reflete de forma individual e coletiva, avalia criticamente, desenvolve 
ativamente a própria práticapedagógica com TDIC e a dacomunidade 
educacional. 
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Desenvolvimento 
profissional 
continuado 

Usa fontes digitais erecursos para desenvolvimento profissional  
contínuo. 

Fonte: European comission (2017, p.19) Tradução livre 

 

4.1.5.2 Comunicação organizacional – Detalhamento 

 

A comunicação organizacional tem o objetivo de utilizar as tecnologias 

com o intuito de melhorar e desenvolver estratégias de comunicação com alunos 

pais e terceiros.  

 

Atividades relacionadas 

 

 Utiliza tecnologias digitais para fazer aprendendo recursos e informações 

disponíveis para alunos (e pais). 

 Usa as tecnologias digitais para se comunicar procedimentos 

organizacionais para aprendizes e pais, ex: regras, compromissos, 

eventos. 

 Usa as tecnologias digitais para informar os alunos e pais de forma 

individual, ex: progresso e questões de interesse. 

 Usa tecnologias digitais para se comunicar com colegas na mesma 

organização e além. 

 Utiliza tecnologias digitais para se comunicar com terceiros relevantes 

para o projeto educacional, por exemplo: especialistas convidados, 

lugares a serem visitados. 

 Usa tecnologias para se comunicar através do site da organização ou 

através de tecnologias digitais corporativas, plataformas ou serviços 

contratados. 

 Usa tecnologias contribuir com conteúdo do site ou ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 Contribuir para o desenvolvimento e no aprimoramento das estratégias de 

comunicação organizacional. 
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Quadro 8 - Estágios de comunicação organizacional 

Estágios Progressão Proficiência 

Iniciante 
Faz pouco uso de 
tecnologias para 
comunicação 

Eu raramente uso tecnologias para comunicação 

Explorador 
Faz uso básico de 
tecnologias para 
educação 

Eu uso tecnologias para me comunicar com alunos, 
pais, colegas ou equipe. 

Integrador 

Usa tecnologias para 
comunicação de 
forma efetiva e 
responsável 

Eu uso diferentes ferramentas e canais de 
comunicação dependendo do propósito e contexto.Eu 
me comunico ética e responsavelmente com 
tecnologias, respeitando a etiqueta e políticas . 

Expert 

Usa tecnologias para 
comunicação de 
forma estruturada. 

Eu seleciono o canal, estilo e formato mais apropriado, 
dependendo do propósito e contexto.Eu adapto a 
comunicação de acordo com a audiência. 

Líder 

Discute e avalia 
estratégias de 
comunicação 

Eu avalio, reflito e discuto colaborativamente com as 
tecnologias são usadas para comunicação 
organizacional e individual.Uso tecnologias digitais 
para tornar os  procedimentos administrativos mais 
transparentes para alunos e / ou pais. 

Pioneiro 

Reflete sobre ou 
redesenha estratégias 
de comunicação 

Eu contribuo para desenvolver uma visão coerente ou 
Estratégia de utilização eficaz de tecnologias digitais e 
responsavelmente pela comunicação 

Fonte: European comission (2017, p.35) Tradução livre 

 

 O detalhamento das demais áreas pode ser analisado no Relatório da 

Comissão Europeia.   
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4.1.6 Padrões para Educadores - ISTE 

 

 Os Padrões do International Society for Technology in Education (ISTE) 

publicado em 2017, define competências para o uso das TIC direcionados à 

formação inicial de professores e tem como objetivo apoiar educadores, 

estudantes e líderes. O documento apresenta diretrizes claras para as 

habilidades e conhecimentos necessários e fornece uma estrutura para repensar 

a educação, adaptando-se a uma paisagem tecnológica em constante mudança 

e preparando os estudantes para entrarem em uma economia cada vez mais 

global. 

 O ISTE desenvolve 5 conjuntos de padrões para professores, alunos, 

administradores, Orientadores (Coaches) e profissionais de ciências da 

computação.  Neste documento apresentaremos o padrão para professores. 

 O padrão ISTE identifica 7 áreas para a prática docente com tecnologias: 

Aprendizes, Lideres, Cidadãos, Colaborador, Designer, Facilitador e Analista. A 

seguir são apresentadas ás áreas, a descrição de cada um e os indicadores. 

 

Quadro 9 - Padrões ISTE para professores 

 Áreas 
Característica Indicadores 

E
m

p
o

d
er

am
e

n
to

 p
ro

fi
s

si
o

n
al

 

A
p

re
n

d
iz

 

Os educadores melhoram 
continuamente sua prática 
aprendendo com os outros e 
explorando práticas 
comprovadas e promissoras 
que visam para a melhoria 
da aprendizagem dos 
alunos.  

a. Define objetivos profissionais para explorar e 
aplicar diferentes abordagens pedagógicas e 
reflete sobre a sua eficácia. 
b.  Procura atingir os interesses profissionais 
criando e participando ativamente de redes de 
aprendizagem locais e globais. 
c. Mantem-se atualizado com pesquisas que 
apoiem a melhoria dos resultados de 
aprendizagem dos estudantes, incluindo as 
descobertas  científicas. 

L
íd

er
 

Os educadores procuram 
oportunidades de liderança 
para apoiar estudantes em 
seu empoderamento e 
sucesso e para melhorar o 
ensino e a aprendizagem. 

a. Desenha e amplia uma visão sobre 
aprendizagem com tecnologias e engaja  
steakholders educacionais. 
b.  Advoga o acesso equitativo à tecnologia 
educacional, conteúdos e oportunidades de 
aprendizagem para atender às necessidades de 
todos os alunos. 
c. Desenha  para os colegas a identificação, 
exploração, avaliação, curadoria e adoção de 
novos recursos e ferramentas digitais para 
aprendizagem. 
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C
id

a
d

ã
o

 

Os educadores inspiram 
estudantes a contribuir e 
participar de  forma 
responsável no mundo 
digital. 

a. Cria experiências para que os alunos façam 
algo socialmente positivo, dêemcontribuições 
responsáveis e demonstrem comportamento 
empático online, de forma a criar relacionamentos 
e comunidades. 
b. Estabelece uma cultura de aprendizagem que 
promove a curiosidade e a análise crítica de 
recursos on-line e promove alfabetização digital e 
fluência no uso de mídias. 
c. Orienta os estudantes em práticas seguras, 
legais e éticas com as ferramentas digitais e 
também a proteção dos direitos e propriedade 
intelectual. 
d. Modela e promove o gerenciamento de dados 
pessoais e de identidades digitais e protege a 
privacidade dos dados dos estudantes. 

C
a

ta
liz

ad
o

r 
d

a 
a

p
re

n
d

iz
a

g
em

 

C
o

la
b

o
ra

d
o

r 

Os educadores dedicam 
tempo para colaborar com 
colegas e com os 
estudantes para melhorar a 
prática, descobrir e 
compartilhar recursos, 
ideias e a resolução de 
problemas.  
 

a.Dedica tempo de seu planejamento para 
colaborar com colegas na criação de experiências 
de aprendizagem. 
b. Colabora e “co-aprende” com os alunos para 
descobrir e usar novos recursos digitais e a 
diagnosticar e solucionar problemas tecnológicos. 
c. Usa ferramentas colaborativas para  ampliar as 
experiências  de aprendizagem dos alunos 
envolvendo especialistas e equipes de 
estudantes, seja local  ou globalmente. 
d. Demonstra competência cultural ao se 
comunicar com estudantes, pais e colegas e 
interage com eles como co-colaboradores na 
aprendizagem dos alunos. 

D
e

si
g

n
e

r 

Os eeducadores projetam 
atividades orientadas para o 
aprendizado e 
ambientes que reconhecem 
e acomodam as diferenças 
dos alunos. 
 

a.Usa a tecnologia para criar, adaptar e 
personalizar experiencias de aprendizagem 
que promovam a aprendizagem independente e 
acomode as diferenças e necessidades dos 
alunos. 
b.Cria atividades de aprendizagem  alinhadas ao 
conteúdo de área e usa ferramentas e recursos 
digitais para maximizar aprendizagem ativa e 
profunda. 
c.Explora e aplica princípios de design instrucional 
para criar ambientes inovadores de aprendizagem 
digital que engagem e apoiem a aprendizagem. 

F
a

ci
lit

a
d

o
r 

Os educadores atuam como 
facilitadores da 
aprendizagem do alunos 
usando tecnologias para 
que os alunos atinjam os 
Padrões ISTE 2016 para 
estudantes. 

a.Promove uma cultura em que os alunos  
gerenciem sua aprendizagem, metas e resultados, 
sejam individuais ou de grupo. 
b. Gerencia o uso da tecnologia e das estratégias 
de aprendizagem dos alunos em plataformas 
digitais, ambientes virtuais, espaços ou em 
campo. 
c. Cria oportunidades de aprendizagem que 
desafiem os alunos a usar um processo de design 
e pensamento computacional para inovar e 
resolver problemas. 
d. Modela e nutre a criatividade e a expressão 
criativa para comunicar idéias, conhecimentos ou 
conexões. 
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A
n

al
is

ta
 

Os educadores entendem e 
usam dados para dirigir 
suas instruções e 
apoiar os alunos na 
consecução dos objetivos 
de aprendizagem.  
 

a.Prove formas alternativas para que os alunos 
demonstrem suas competências e refletitam sobre 
sua aprendizagem. 
b. Usa tecnologia para projetar e implementar 
avaliações  formativas e somativas que atendam 
às necessidades do aluno, fornece feedback 
frequente e fornece instruções.. 
c.Usa os dados de avaliação para orientar o 
progresso e se comunicar com 
estudantes, pais e partes interessadas na 
educação para orientar a trajetória dos alunos. 

Fonte:  ISTE, 2017, tradução livre. 

 

4.1.7 Matriz de competências para professores - CIEB 

 

O Centro de Inovação para Educação Brasileira CIEB5 (2017) possui a 

matriz de Competência, resultado de uma análise de propostas internacionais 

sobre competências TDIC para professores e multiplicadores e do debate com 

especialistas da área. A iniciativa busca desenvolver uma matriz mais adequada 

aos educadores brasileiros. A seguir as dimensões da matriz de competências 

CIEB em TIC para professores: 

 

 Pedagógica: Efetivar o uso das tecnologias educacionais para apoiar as 

práticas pedagógicas do professor e melhorar as experiências. 

 Social, ética, legal e cidadã: Usar as tecnologias para discutir a vida em 

sociedade, e debater modos de usar a tecnologia de modo responsável e 

ético.  

 Desenvolvimento e responsabilidade profissional: Usar as tecnologias 

para garantir a atualização permanente do professor, e o seu crescimento 

profissional. 

 

 A matriz CIEB foi organizada em 3 dimensões para cada um dos perfis, 

possuindo como base as referências internacionais analisadas. A cada 

dimensão, estão associados 4 elementos. 

 

                                            
5  O CIEB é uma organização sem fins lucrativos, independente, ativista, articuladora e 
propulsora das mudanças que a educação brasileira precisa para oferecer um ensino com mais 
qualidade, equidade e contemporaneidade. 
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Figura 5 - Definição de Competência 

 
Fonte: CIEB, 2009 

 

4.1.7.1 Matriz de competências CIEB 

 

 TICs como meio de ampliar possibilidades de aprendizado dos alunos e 

garantir seu protagonismo (dimensão pedagógica); 

 Importância de fazer um uso social das TICs educacionais (dimensão 

social, ética e legal); 

 Uso das TICs como meio de desenvolver habilidades profissionais do 

professor e multiplicador (dimensão profissional); 

 A gestão do ambiente escolar é facilitada pelas TICs (dimensão gestão). 

 

 As competências e os elementos são necessários para que os 

professores façam uso de TIC e são apresentados na figura a seguir:  

 

 

 



 

Quadro 10 - Competências CIEB de professores para uso de TICs

Fonte: CIEB, 2017, p.12 

 

Observando o quadro da CIEB

primeiro elemento, os professores já possuem capacidade de incorporar as T

em sua rotina, e ao passar pelos outros elementos os professores promovem a 

inclusão e a utilização de recursos tecnológicos com mais facilidade.

A matriz de competência da CIEB é 

professores possam contribuir com o desenvolvimento das competências

testar a eficácia dos componentes exibidos na matriz.

 A seguir é apresentada uma sugestão de níveis de apropriação para a 

competência Prática pedagógica.

 

4.1.8 Apropriação das 

 

Baseados na proposta 

apropriação da tecnologia da informação e comunicação pelos docentes

Competências CIEB de professores para uso de TICs 

Observando o quadro da CIEB, é possível identificar que, desde do 

os professores já possuem capacidade de incorporar as T

em sua rotina, e ao passar pelos outros elementos os professores promovem a 

inclusão e a utilização de recursos tecnológicos com mais facilidade.

A matriz de competência da CIEB é apenas o começo

professores possam contribuir com o desenvolvimento das competências

eficácia dos componentes exibidos na matriz. 

A seguir é apresentada uma sugestão de níveis de apropriação para a 

competência Prática pedagógica. 

Apropriação das TIC - Pasinato e Vosgerau 

na proposta da pesquisa de Pasinato e Vosgerau (2011)

apropriação da tecnologia da informação e comunicação pelos docentes
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é possível identificar que, desde do 

os professores já possuem capacidade de incorporar as TDIC 

em sua rotina, e ao passar pelos outros elementos os professores promovem a 

inclusão e a utilização de recursos tecnológicos com mais facilidade. 

começo para que os 

professores possam contribuir com o desenvolvimento das competências e 

A seguir é apresentada uma sugestão de níveis de apropriação para a 

da pesquisa de Pasinato e Vosgerau (2011), sobre 

apropriação da tecnologia da informação e comunicação pelos docentes, foram 
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classificados os níveis de uso da tecnologia, interação e recursos utilizados por 

professores, alunos e gestores, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 11 - Proposta de Indicadores de Integração das TIC 

  Professor Aluno Recursos 
Tecnológicos 

Gestão 
Escolar 

Documentos 
Normativos da 

Escola 

0 
N

ã
o

 u
ti

liz
aç

ão
 O professor não 

faz uso da 
tecnologia em 
suas aulas. 

O aluno não 
utiliza a 
tecnologia para 
a sua 
aprendizagem 

Embora haja na 
escola material 
para ser 
utilizado ele 
permanece 
inativo. 

A equipe 
gestora não 
utiliza recursos 
tecnológicos. 

Não faz menção 
ao uso das 
tecnologias. 

1 
F

a
m

ili
a

ri
za

çã
o

 

O professor 
começa a ter 
contato com as 
tecnologias, 
porém não 
possui 
experiência e 
não se interessa 
em utilizá-las na 
sua aula. 

Os alunos 
podem ter 
algum contato 
com alguma 
forma de 
tecnologia: 
computado, 
TV, etc. 

Uso de vídeos 
em sala de aula. 

O gestor 
começa a ter 
contato com as 
tecnologias, 
utilizando-as 
para tarefas 
administrativas 

Apenas 
menciona que 
os recursos 
tecnológicos 
podem ser 
utilizados no 
processo ensino 
e aprendizagem. 

2 
C

o
n

s
ci

en
ti

za
ç

ão
 

Ocorre a 
conscientização 
da importância 
do uso das 
tecnologias. O 
professor passa 
a ter noção do 
uso do 
computador e 
de alguns 
softwares e 
passa a usar 
para 
complementar a 
sua aula. 

Alunos 
interagem mais 
com a 
tecnologia, 
utilizam o 
computador e 
algumas 
formas de 
software. 

Uso de 
processador de 
textos e 
apresentações 
com meios 
tecnológicos 
pelo professor 
somente, em 
sala de aula. 

Ocorre a 
conscientizaçã
o da 
importância do 
uso das 
tecnologias. O 
gestor passa a 
estimular a 
equipe de 
professores a 
utilizar e a 
buscar 
formação para 
o uso dos 
recursos 
tecnológicos. 

Orienta para o 
uso dos 
recursos 
tecnológicos 
como parte 
integrante do 
processo 
ensino-
aprendizagem 
ou indica a 
necessidade de 
formação para 
tal. 
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3 
Im

p
le

m
en

ta
ç

ã
o

 
O professor 
passa a pensar 
na 
aprendizagem 
utilizando um 
meio 
tecnológico. 
Sabe utilizar a 
tecnologia e 
auxilia os 
colegas e 
alunos. 

Alunos passam 
a elaborar seus 
trabalhos no 
computador 
Utilizam a 
internet para 
procurar e 
comparar 
informações, 
quando recebe 
indicações do 
professor para 
tal. 

Uso de 
processador de 
textos, planilhas, 
internet no 
laboratório de 
informática. 

O gestor faz 
uso das 
tecnologias no 
seu dia-a-dia 
utilizando 
processador 
de textos e já 
consegue 
opinar nos 
planos de aula 
de modo a 
orientar para o 
uso das 
tecnologias. 

Estabelece 
horários para o 
uso dos 
laboratórios de 
informática, para 
que os 
professores 
possam utilizá-
las de maneira 
periódica nas 
suas aulas. 

4 
In

te
g

ra
ç

ã
o

 

O professor 
utiliza a 
tecnologia e a 
integra 
curricularmente 
sendo que ela 
se faz 
necessária para 
o seu processo 
de ensino e 
para a 
aprendizagem 
do aluno. No 
seu plano de 
ensino está 
previsto que nos 
momentos que 
o aluno tem 
acesso ao 
computador 
será para dar 
continuidade ao 
trabalho 
realizado em 
sala de aula. 

O aluno integra 
a tecnologia no 
seu cotidiano, 
sabendo 
reconhecer 
locais de busca 
de informação 
e pesquisa ou 
utilização do 
melhor recurso 
para a tarefa 
solicitada pelo 
professor. 

Uso de 
processador de 
textos, planilhas, 
internet, 
softwares 
educativos, 
lousa digital, em 
sala de aula e 
no laboratório 
de informática 
de maneira 
corriqueira e 
contínua. 

O gestor já 
utiliza 
confortavelme
nte os 
recursos 
tecnológicos, 
elabora seus 
relatórios e 
monta 
planilhas a 
partir de 
softwares 
específicos e 
consegue 
sugerir 
atividades para 
os seus 
professores 
integrarem as 
TIC na sua 
prática 
pedagógica. 

Descreve 
algumas 
maneiras de se 
integrar a 
tecnologia 
curricularmente 
mas não 
aprofunda o 
assunto. 
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5 
E

v
o

lu
ç

ão
 

A tecnologia já 
se encontra 
plenamente 
integrada ao 
planejamento 
de ensino do 
professor, que 
consegue, de 
forma 
interdisciplinar, 
articular os 
conteúdos 
curriculares ao 
contexto social 
do aluno, 
utilizando a 
tecnologia como 
um recurso para 
a produção do 
conhecimento. 

O ensino 
centrado no 
aluno faz com 
que ele se 
torne um 
pesquisador e 
agente 
reflexivo da 
produção do 
seu 
conhecimento. 
A 
aprendizagem 
extrapola a 
sala de aula e 
atinge a 
comunidade. 

Todas as salas 
da escola são 
equipadas com 
recursos 
tecnológicos e 
com wi-fi. Cada 
aluno possui um 
computador 
para uso 
pessoal. As 
salas e a escola 
possuem uma 
organização 
física própria 
que estimula o 
processo de 
aprendizagem 
centrado no 
aluno. 

A tecnologia 
faz parte da 
ação gestora 
que promove 
cursos de 
formação 
continuada em 
serviço para 
que todos na 
escola utilizem 
as tecnologias 
constantement
e. Ele informa 
o andamento 
das atividades 
da escola 
periodicament
e e de forma 
digital e utiliza 
as TIC de 
forma 
transparente. 

Relata como a 
integração das 
tecnologias 
pode ocorrer 
curricularmente 
descrevendo o 
seu uso em 
cada disciplina 
ensinada e 
como ela afeta 
na 
aprendizagem 
do aluno. 

Fonte: Pasinato e Vosgerau (2011, p. 15887) 

 

Observando o quadro apresentado por Pasinato e Vosgerau (2011), é 

possível identificar que, somente a partir dos estágios de apropriação 1 e 2, os 

docentes possuem contato com as tecnologias digitais de informação e 

comunicação, e tornam-se conscientes da sua importância, tendo noção das 

potencialidades dos recursos tecnológicos. 

Nos níveis 3 e 4 de apropriação, o professor, no processo de ensino e 

aprendizagem, utiliza, integra e passa a pensar na aprendizagem com as TDIC. 

Ao alcançar o nível 5, o docente as integra às suas práticas, e articula os 

conteúdos curricular com a tecnologia e como recurso para produção de 

conhecimento. 

Embora os professores possuam consciência que as tecnologias digitais 

de informação e comunicação têm uma grande importância em sua rotina, a 

ausência de interesse em incorporar a seu trabalho o potencial que é oferecido 

pelas tecnologias é uma das situações a resistência a utilização das TDIC. 

O autor Veloso (2011 p. 49) cita: 

 

Três elementos básicos que tornam possível a incorporação ao trabalho: 
vontade e interesse dos profissionais em utilizar as tecnologias; 
existência de condições de trabalho adequadas; existência de formação 
profissional voltada para o tratamento deste tema. 
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 Com isso, o autor afirma que é possível incorporar as TDIC na área 

profissional, desde que os professores possuam o desejo de querer capacitar-se 

e estejam inclinados a usarem as tecnologias em seus trabalhos. 
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4.2 Análise dos dados sobre a apropriação e uso de TDIC 
por professores 

 

 Nesta pesquisa, compuseram a base para coletas de dados15 

educadores em exercício em escolas públicas e privadas do Ensino Básico da 

cidade de São Paulo, formados na área da educação e que possuem pós-

graduação ou  estão com o curso em andamento (mestrado ou doutorado).  

 O questionário foi aplicado a uma turma piloto. Sendo que 08 

responderam presencialmente às questões e 07 responderam o questionário a 

distância, uma vez que o material estava disponível em ferramenta digital. 

 Neste capítulo são apresentados e analisados os dados referentes às 

respostas dadas ao questionário elaborado pela pesquisadora para a 

identificação do estágio ou nível de apropriação de tecnologias por professores. 

 Todas as análises fazem associação com níveis de apropriação de 

Pasinato e Vosgerau (2011) e da Matriz CIEB (2017) essenciais para a 

conclusão desta pesquisa. 

 O questionário, disponível no apêndice desta pesquisa, é composto por 

03 partes. 

  

4.2.1 Análise dos entrevistados 

  

 A primeira parte do questionário, tem como objetivo conhecer a formação 

acadêmica dos entrevistados, o tempo de atuação na área da educação e o tipo 

de instituição em que atua em sua maior parte do tempo. 

 Nesta primeira parte da análise, os entrevistados foram questionados 

sobre sua formação inicial. Os resultados apontaram que 12 dos 15 

entrevistados são formados na própria área da educação, e os outros 03 

possuem formação inicial em áreas distintas e que não estão relacionadas à 

educação, conforme ilustra o Gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 - Formação inicial dos professores 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Dos 15 respondentes, 06 declararam possuir formação na área de 

Licenciatura em Letras, 06 responderam que são formados em Pedagogia e os 

outros 03 entrevistados possuem 01 Bacharelado em Fotografia, 01 Bacharelado 

em Comunicação Social e 01 Bacharelado em Design. 

 Os participantes foram questionados se possuem formação continuada 

lato sensu (especialização). Dos participantes 14 apontaram que cursaram 

especialização e apenas 01 dos participantes relatou não possuir formação 

especializada. 

 A questão seguinte, investiga se os respondentes possuem pós-

graduação stricto sensu, os resultados são sintetizados no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 - Pós-Graduação 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os dados indicam que dos 15 participantes, 05 relataram que não 

possuem pós-graduação e 10 responderam que sim. Os 05 que responderam 

não possuir pós-graduação stricto sensu estão em curso no programa de 

mestrado. 

 Questionados sobre o tempo de profissão, os dados apontam que 10 dos 

entrevistados possuem mais de 10 de anos como docente, conforme indica 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 5 - Tempo de profissão docente 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os resultados apontam que dos 15 respondentes, 02 possuem 32 de 

anos de profissão, 03 declararam possuir mais de 20 anos, 05 afirmam possuir 

mais de 10 anos e 05 revelam ter menos de 10 anos de profissão. No geral 10 

dos professores entrevistados relataram possuir mais de 10 de anos de carreira 

na área da educação, assim, a maior parte dos entrevistados podem ser 

considerados experientes na docência. 

 A maior parte dos professores respondentes atuam em escolas públicas, 

na maior parte do tempo de suas jornadas de trabalho, como indicam os dados a 

seguir:  
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Gráfico 6 - Instituição que leciona com maior carga horária 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 09 dos 15 participantes trabalham em escolas públicas, 5 atuam em 

escolas particulares e apenas 1 dos entrevistados respondeu que exerce a 

função em outro segmento da educação (Formação de professores). 

 Os resultados da primeira parte do questionário destacam que, em sua 

maioria, os participantes são formados na área da educação, e cursaram algum 

programa de especialização, possuem pós-graduação stricto sensu ou estão 

com o curso em andamento mestrado.  

 O tempo de carreira na educação corresponde, em sua maioria, mais de 

10 de anos, e a instituição de ensino em que os professores atuam na maior 

parte de seu tempo é em escola pública.  

 

4.2.2 Análise nível de apropriação de TDIC 

  

 As questões desta parte do questionário referem-se, mais 

especificamente, às características de uso das TDIC e correspondem à 

investigação sobre a identificação do nível de apropriação das TDIC pelos 

professores, tema foco desta pesquisa.  

 Os respondentes foram convidados a responder quais dispositivos 

possuem, tendo como opção Desktop (computador de mesa), Notebook 

(computador portátil), Tablet e Smartphone (Celular).  O resultado está 

apresentado no Gráfico a seguir: 
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Gráfico 7 - Dispositivos que os entrevistados possui 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os resultados apontam que todos os 15 respondentes possuem 

smartphone/celular, 11 possuem tablet, 10 possuem desktop e 9 alegam possuir 

notebook. Assim, todos possuem dispositivos tecnológicos. 

 Na próxima questão, os professores foram investigados sobre o grau de 

conhecimento e domínio das TDIC, conforme resultado exposto na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 1 - Grau de conhecimento do professor 
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Utiliza para 
participar de 
redes sociais? 

6   2 1 6 

Utiliza para 
realizar cursos 
à distância? 

6 2  2 3 2 

Utiliza 
softwares 
educacionais 
ou recursos 
digitais em 
suas aulas? 

  3 1 5 4 

Utiliza para ou 
criar blogs/ 
sites ou 
ambientes 
virtuais? 

5   4 6  

Usa portais 
educacionais 
ou ambientes 
de 
aprendizagem 
em sua prática 
pedagógica? 

1   3 4 7 

Usa com 
alunos em sala 
de aula ou em 
laboratório de 
informática? 

 1 3 2 4 5 

Você utiliza as 
tecnologias  
para aprimorar 
suas aulas? 

3  3  3 8 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Quando questionados sobre domínio do uso da internet, os participantes 

apontaram que sabem utilizar a internet, em menor ou maior grau: 

 01 participante respondeu que não usa ou usa tecnologias na educação 

somente com ajuda, com isso pontuamos o nível de apropriação das 

TDIC deste professor com base nos estágios de apropriação das autoras 

Pasinato e Vosgerau (2011), o estágio é o 0 (zero) devido o professor não 

fazer o uso da tecnologia em suas aulas. 

 01 professor destacou que começou a usar e preparar as aulas, este 

professor está no estágio 1 familiarização, quando o professor começa a 

ter contato com as tecnologias, porém não possui experiência. 

 03 professores pontuaram que usam pontualmente na prática pedagógica 

com alunos, assim destacamos que os professores estão no estágio 2 
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conscientização, ocorre quando acontece a importância do uso das 

tecnologias. O professor passa a ter noção do uso do computador e de 

alguns softwares e passa a usar para complementar a sua aula. 

 02 professores responderam que usam com frequência e chega a 

planejar o componente curricular já prevendo o uso de tecnologias, estes 

professores estão no nível 4 integração, que é quando o professor utiliza 

a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 

ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 

 08 professores destacaram que se consideram fluentes e ajudam os 

demais professores no uso de tecnologias, e usam para além da escola, 

estes professores estão no estágio 5 evolução, na qual a tecnologia já se 

encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, 

que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 

 Assim, o conjunto das respostas dos investigados aponta que, 10  dentre 

os respondentes se consideram fluentes no conhecimento e emprego de TDIC 

ou usam com frequência, o que indica que nesse item, os professores estão no 

nível de evolução das TDIC. Cabe destacar que todos os entrevistados se 

encontram no mesmo estágio. 

 Ao questionar se os participantes utilizam a internet para procurar 

conteúdos para suas aulas, os resultados obtidos foram: 

 03 responderam que começaram a usar e usam para preparar suas aulas, 

nos estágios de apropriação elaborado por Pasinato e Vosgerau (2011), 

estes professores se encontram, no estágio 2 conscientização no qual 

ocorre a conscientização da importância do uso das tecnologias. Neste 

sentido o professor passa a ter noção do uso do computador e de alguns 

softwares e passa a usar para complementar a sua aula.  

 02 participantes responderam que utilizam pontualmente as TDIC na 

prática pedagógica com alunos. Podemos destacar o nível destes 



93 

 

 

professores, conforme como o estágio 1 familiarização, no qual o 

professor começa a ter contato com as tecnologias, segundo Pasinato e 

Vosgerau (2011).  

 05 professores pontuaram que usam com frequência e chegam a planejar 

o componente curricular já prevendo o uso de tecnologias. Nesse sentido 

os professores estão no estágio 4 integração, o qual destaca que o 

professor utiliza a tecnologia e a integra curricularmente, sendo que ela se 

faz necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 

aluno. No seu plano de ensino está previsto que nos momentos que o 

aluno tem acesso ao computador será para dar continuidade ao trabalho 

realizado em sala de aula.  

 04 respondentes se consideram fluentes e usam as TDIC com certa 

frequência, ajudam os demais professores, e usam para além da escola. 

Destacamos o estágio destes entrevistados como 5 evolução devido a 

tecnologia já se encontrar plenamente integrada ao planejamento de 

ensino do professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os 

conteúdos curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia 

como um recurso para a produção do conhecimento. 

 Assim, as respostas dos participantes apontam que, em sua maioria, os 

sujeitos se consideram integrados ao conhecimento e emprego de TDIC 

(Estágios 4 ou 5). 

 Quando questionados se utilizam a internet para enviar e-mails, as 

respostas foram: 

 05 professores apontaram que usam a internet para enviar e-mails 

somente no campo pessoal. Com isso destacamos o estágio destes 

professores segundo Pasinato e Vosgerau (2011) como,1 familiarização 

devido o professor ter contato com as tecnologias, não as utilizar na sua 

aula. 

 03 professores pontuaram que usam com frequência e chegam a planejar 

o componente curricular já prevendo o uso de tecnologias. Assim os 

professores estão no estágio 4 integração, o qual destaca que o 

professor utiliza a tecnologia e a integra curricularmente, sendo que ela se 

faz necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 
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aluno. No seu plano de ensino está previsto que nos momentos que o 

aluno tem acesso ao computador será para dar continuidade ao trabalho 

realizado em sala de aula.  

 02 participantes responderam que não usa ou usa tecnologias na 

educação somente com ajuda, com isso pontuamos o nível de 

apropriação das TDIC destes professores com base nos estágios de 

apropriação das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), o estágio é o 0 

(zero) devido o professor não fazer o uso da tecnologia em suas aulas. 

 05 entrevistados se consideram fluentes e com certa frequência, ajudam 

os demais professores no uso, e usam para além da escola. Destacamos 

o estágio destes entrevistados como o 5 evolução devido a tecnologia já 

se encontrar plenamente integrada ao planejamento de ensino do 

professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 

 Assim, o grupo das respostas dos professores indica que, em sua 

maioria, os sujeitos se consideram integrados no conhecimento e emprego de 

TDIC (Estágios 4 ou 5). 

 Questionados se utilizam a internet para participar de redes sociais, os 

dados obtidos foram: 

 06 professores apontaram que usam somente no campo pessoal, com 

isso destacamos o estágio destes professores segundo Pasinato e 

Vosgerau (2011) como, 1 familiarização, quando o professor começa a 

ter contato com as tecnologias, porém não possui interesse em utilizá-las 

na sua aula. 

 02 professores destacam que usam pontualmente na prática pedagógica 

com os alunos, estágio 2 conscientização, no qual ocorre a 

conscientização da importância do uso das tecnologias.Neste sentido o 

professor passa a ter noção do uso do computador e passa a usar para 

complementar a sua aula.  

 01 respondente afirma que usa com frequência e chega a planejar o 

componente curricular já prevendo o uso de tecnologias.Assim este 

professor está no estágio 4 integração, o qual destaca que utiliza a 
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tecnologia e a integra curricularmente, sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno.  

 06 participantes se consideram fluentes e ajuda os demais professores no 

uso, e usam para além da escola, destacamos o estágio destes 

entrevistados como o 5 evolução devido a tecnologia já se encontrar 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que 

consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao 

contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Desta forma, a soma das respostas dos professores indica que, em sua 

maioria, os sujeitos se consideram fluentes no conhecimento e emprego de 

TDIC (Estágios 4 ou 5). 

 Questionados se utilizam as TDIC para realizar cursos à distância, os 

respondentes destacam que: 

 06 professores apontaram que usam somente no campo pessoal, com 

isso pontuamos o nível de apropriação das TDIC destes professores com 

base nos estágios de apropriação das autoras Pasinato e Vosgerau 

(2011), é o 1 familiarização, quando o professor tem contato com as 

tecnologias, porém não utiliza na sua aula. 

 02 participantes responderam que não usam ou usam as tecnologias na 

educação somente com ajuda, com isso pontuamos estágio de 

apropriação das TDIC destes professores o estágio é o 2 

conscientização no qual ocorre a conscientização da importância do uso 

das tecnologias.Nesta perspectiva o professor passa a ter noção do uso 

do computador e passa a usar para complementar a sua aula, mesmo 

solicitando ajuda o professor utiliza as TDIC em suas aulas. 

 02 professores destacam que usam pontualmente na prática pedagógica 

com os alunos, o que corresponde ao estágio 2 conscientização no qual 

ocorre a conscientização da importância do uso das tecnologias. Assim o 

professor passa a ter noção do uso do computador e passa a usar para 

complementar a sua aula.  

 03 participantes afirmam que usam com frequência e chegam a planejar o 

componente curricular já prevendo o uso de tecnologias, estes 
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professores estão no nível 4 integração, quando o professor utiliza a 

tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 

ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 

 02 participantes se consideram fluentes e ajudam os demais professores 

no uso, e usam para além da escola. Estes professores estão no estágio 

5 evolução, no qual a tecnologia já se encontra plenamente integrada ao 

planejamento de ensino do professor, que consegue, de forma 

interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao contexto social do 

aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção do 

conhecimento. 

 Desta forma, o composto de respostas dos envolvidos apresentam que, a 

maior parte, dos indivíduos se consideram fluentes no entendimento e utilização 

de TDIC (Estágios 4 ou 5). 

 Quando questionados sobre domínio do uso softwares educacionais ou 

recursos digitais em suas aulas, os entrevistados apontaram que sabem utilizar 

em menor ou maior grau: 

 03 respondentes alegaram que começaram a usar e preparar as aulas. 

Estes professores estão no estágio 1 familiarização, quando o professor 

começa a ter contato com as tecnologias, porém não possui experiência.  

 01 professor pontuou que usa pontualmente na prática pedagógica com 

alunos, nesta perspectiva destacamos este professor está no estágio 2 

conscientização, ocorre quando acontece a importância do uso das 

tecnologias. O professor passa a ter noção do uso do computador e de 

alguns softwares e passa a usar para complementar a sua aula. 

 05 professores destacaram que usam com frequência e chega ma 

planejar o componente curricular já prevendo o uso de tecnologias, estes 

professores estão no nível 4 integração, quando o professor utiliza a 

tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 
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ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 

 04 professores pontuaram que se consideram fluentes e ajudam os 

demais professores no uso, e usam para além da escola. Estes 

professores estão no estágio 5 evolução, na qual a tecnologia já se 

encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, 

que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 

 Desta forma, o conjunto das respostas dos respondentes apontam que, 

em sua maioria, os sujeitos se consideram fluentes no conhecimento e emprego 

de TDIC (Estágios 4 ou 5). 

 Questionados sobre a criação de blogs/ sites ou ambientes virtuais, os 

respondentes destacam que os criam em sua rotina pessoal e pedagógica. 

 05 professores apontaram que usam somente no campo pessoal. Com 

isso pontuamos o nível de apropriação das TDIC destes professores com 

base nos estágios de apropriação das autoras Pasinato e Vosgerau 

(2011), o estágio é o 1 familiarização, quando o professor tem contato 

com as tecnologias, porém não as utiliza na sua aula. 

 02 professores destacam que usam pontualmente na prática pedagógica 

com os alunos, neste sentido estes professores estão no estágio 2 

conscientização, no qual ocorre a conscientização da importância do uso 

das tecnologias. Assim, o professor passa a ter noção do uso do 

computador e passa a usar para complementar a sua aula.  

 06 participantes afirmam que usam com frequência e chegam a planejar o 

componente curricular já prevendo o uso de tecnologias, estes 

professores estão no nível 4 integração, quando o professor utiliza a 

tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 

ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 
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 Assim, o grupo de respostas dos participantes destacam que, em sua 

maioria, os sujeitos se consideram integrados no conhecimento e emprego de 

TDIC ou estão de familiarizando com essas ferramentas. 

 Ao perguntar se os respondentes usam portais educacionais ou 

ambientes de aprendizagem em sua prática pedagógica, destacam-se utilizam 

com frequência. 

 01 respondente pontuou que não usa ou usa as tecnologias na educação 

somente com ajuda, com isso pontuamos estágio de apropriação das 

TDIC deste professor o estágio é o 2 conscientização no qual ocorre a 

conscientização da importância do uso das tecnologias. Nesta sequência 

o professor passa a ter noção do uso do computador e passa a usar para 

complementar a sua aula, mesmo solicitando ajuda o professor utiliza as 

TDIC em suas aulas. 

 03 professores pontuaram que usam pontualmente na prática pedagógica 

com alunos, assim destacamos estes professores estão no estágio 2 

conscientização, que ocorre quando acontece a importância do uso das 

tecnologias. O professor passa a ter noção do uso do computador e de 

alguns softwares e passa a usar para complementar a sua aula. 

 04 professores destacaram que usam com frequência e chegam a 

planejar o componente curricular já prevendo o uso de tecnologias. Estes 

professores estão no nível 4 integração, que é quando o professor utiliza 

a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 

ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 

 07 respondentes se consideram fluentes e, com certa frequência, ajudam 

os demais professores no uso, e usam para além da escola. Destacamos 

o estágio destes entrevistados como o 5 evolução devido a tecnologia já 

se encontrar plenamente integrada ao planejamento de ensino do 

professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 
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 As respostas destes professores destacam que, em sua maioria, os 

sujeitos se consideram conscientes e ao mesmo tempo integrados no 

conhecimento e na aplicação das TDIC (Estágios 4 ou 5). 

 Quando questionados se utilizam as TDIC com alunos em sala de aula ou 

em laboratório de informática, os entrevistados declaram que utilizam ativamente 

os recursos disponíveis na escola em menor ou maior grau: 

 01 participante respondeu que não usa ou usa tecnologias na educação 

somente com ajuda, com isso pontuamos o nível de apropriação das 

TDIC deste professor com base nos estágios de apropriação das autoras 

Pasinato e Vosgerau (2011), o estágio é o 0 (zero) devido o professor não 

fazer o uso da tecnologia em suas aulas. 

 03 responderam que começaram a usar e usam para preparar suas aulas, 

nos estágios de apropriação elaborado por Pasinato e Vosgerau (2011), 

estes professores se encontram, no estágio 2 conscientização no qual 

ocorre a conscientização da importância do uso das tecnologias. Nesta 

lógica o professor passa a ter noção do uso do computador e de alguns 

softwares e passa a usar para complementar a sua aula.  

 02 professores destacam que usam pontualmente na prática pedagógica 

com os alunos, nesta sequência estes professores estão no estágio 2 

conscientização no qual ocorre a conscientização da importância do uso 

das tecnologias. Assim o professor passa a ter noção do uso do 

computador e passa a usar para complementar a sua aula.  

 04 participantes afirmam que usam com frequência e chegam a planejar o 

componente curricular já prevendo o uso de tecnologias. Estes 

professores estão no nível 4 integração, que é quando o professor utiliza 

a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 

ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 

 02 participantes se consideram fluentes e ajudam os demais professores 

no uso, e usam para além da escola. Estes professores estão no estágio 

5 evolução, na qual a tecnologia já se encontra plenamente integrada ao 
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planejamento de ensino do professor, que consegue, de forma 

interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao contexto social do 

aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção do 

conhecimento. 

 Desta forma os professores são conscientes e integrados com a utilização 

das TDIC em suas práticas. 

 Perguntou-se aos participantes se utilizam as tecnologias para aprimorar 

suas aulas. 

 03 professores apontaram que usam somente no campo pessoal. Com 

isso destacamos o estágio destes professores segundo Pasinato e 

Vosgerau (2011) como 1 familiarização o professor começa a ter contato 

com as tecnologias, porém não possui interesse em utilizá-las na sua 

aula. 

 03 participantes pontuaram que começaram a usar e preparar as aulas, 

estes professores estão no estágio 2 conscientização no qual ocorre a 

conscientização da importância do uso das tecnologias.Neste sentido os 

professores passam a ter noção do uso do computador e de alguns 

softwares e passa a usar para complementar a sua aula.  

 03 professores destacaram que usam com frequência e chegam a 

planejar o componente curricular já prevendo o uso de tecnologias. Estes 

professores estão no nível 4 integração, que é quando o professor utiliza 

a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu 

plano de ensino está previsto que nos momentos que o aluno tem acesso 

ao computador será para dar continuidade ao trabalho realizado em sala 

de aula. 

 08 professores destacaram que se consideram fluentes e ajudam os 

demais professores no uso, e usam para além da escola. Estes 

professores estão no estágio 5 evolução, na qual a tecnologia já se 

encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, 

que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 
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curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 

 Destaca-se, nesta questão, o fato de que os professores utilizam com 

muita frequência as tecnologias para aprimorar sua aulas, devido considerarem 

fluentes para trabalhar e ajudar os colegas com as TDIC. 

 Os resultados da segunda questão com base nos estágios de apropriação 

das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), apontam que, em sua maioria, os 

entrevistados estão no estágio 5 evolução, devido a tecnologia estar 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que consegue, 

de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao contexto social 

do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção do 

conhecimento. O ensino centrado faz o aluno ser capaz de se tornar 

pesquisador e agente da produção do seu conhecimento. 

 Nas competências da CIEB (2017), os entrevistados estão caracterizados 

na dimensão pedagógica e no elemento 4 curadoria e criação, isso é reflexo do 

fato dos participantes possuírem a capacidade de selecionar e criar recursos 

digitais que contribuam para os processos de ensino e aprendizagem e gestão 

de sala de aula. 

 Na questão seguinte, a número 3, os professores deveriam selecionar as 

opções que mais se adequassem à sua rotina, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Opções de conhecimento que mais se adéqua à rotina. 

 
Sim Pouco Não Ás vezes 

Quando utiliza as tecnologias disponíveis na 
escola, solicita ajuda? 3 5 3 4 

Envolve os alunos a buscar fazer seleção de 
conteúdos digitais escolares com o uso da 
TDIC? 

13 1 1 0 

Realiza atividades que envolvam os alunos na 
expressão em múltiplas linguagens? 11 2 1 1 

Utiliza com frequência tecnologias e conteúdos 
digitais nas aulas 13 1 1 0 

Utiliza tecnologias e conteúdos digitais na sala 
de aula? 14 0 1 0 

Alterna as aulas expositivas com tecnologias? 13 2 0 0 
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Utiliza tecnologias e conteúdos digitais de 
acordo com os objetivos de aprendizagem da 
disciplina? 

6 1 2 6 

Utiliza robótica ou programação? 5 4 6 0 

Faz plano de ensino  anual/semestral 
considerando o uso de tecnologias ou 
conteúdos  segundo a aprendizagem dos 
alunos? 

12 1 1 1 

Planeja atividades que envolvam os alunos em 
projetos ativos em que possam criar colaborar e 
apresentar aos colegas? 

13 0 1 1 

Experimenta e desenvolve novos formatos e 
métodos pedagógicos com tecnologias? 11 1 2 1 

Colabora com a aprendizagem dos colegas e 
professores? 12 2 1 0 

Colabora com os cursos ministrando elaborando 
materiais que possam ajudar professores no uso 
de tecnologia na educação? 

9 2 3 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Quando questionados se ao utilizarem as tecnologias disponíveis na 

escola, solicitam ajuda? Dos 15 respondentes: 

 05 responderam que são poucos os momentos que precisam de ajuda. 

 04 alegaram que e às vezes solicitam. 

 03 afirmaram sim, que necessitam de ajuda. 

 03 relataram que não precisam de ajuda para utilizar as tecnologias na 

escola. 

 Neste seguimento, podemos destacar o estágio 1 familiarização, 

segundo os estágios descritos pelas autoras Pasinato e Vosgerau (2011), é 

evidenciado quando o professor começa a ter contato com as tecnologias, 

porém não possui muita experiência em utilizá-las na sua aula. 

 Destaca-se na matriz CIEB (2017), a dimensão pedagógica e o elemento 

1 prática pedagógica, que caracteriza que o professor é capaz de incorporar as 

tecnologias às experiências de aprendizagem dos alunos e às suas estratégias 

de ensino. 

 O segundo item da questão três, questiona se o participante envolve os 

alunos “a buscar e fazer seleção de conteúdos digitais escolares com o uso da 
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TDIC”, ou melhor, se realizam a curadoria de conteúdos educacionais. Os 

resultados apontam que: 

 13 professores envolvem os alunos na busca e seleção de conteúdos por 

meio de tecnologias. 

 01 pouco envolve. 

 01 afirmou que não inclui os alunos a pesquisar com as TDIC.  

 Neste item, os professores estão no estágio 3 implementação segundo 

a matriz das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), que revelam que o professor 

passa a pensar na aprendizagem utilizando um meio tecnológico, sabe utilizar a 

tecnologia e auxilia os colegas e alunos. 

 Segundo a matriz CIEB (2017), a dimensão pedagógica e o elemento 3 

personalização, na qual os professores são capazes de utilizar a tecnologia 

para criar experiências de aprendizagem que atendam às necessidades de cada 

estudante. 

 No terceiro item, os professores foram questionados se realizam 

atividades que envolvam os alunos na expressão em múltiplas linguagens: 

 12 responderam que sim. 

 2 pontuaram que pouco envolvem os alunos. 

 01 apontou que não realiza esse tipo atividades. 

 01 destacou que o faz somente às vezes. 

 Com base nestas informações, é possível destacar que os 12 professores 

envolvem os alunos em atividades relacionadas à curadoria de conteúdos, e, 

com isso, são classificados no estágio 4 integração, descrito pelas autoras 

Pasinato e Vosgerau (2011). O estágio prevê que o professor dá voz aos alunos, 

envolvendo-os em atividades autorais. Além de utilizar a tecnologia e integrá-la 

curricularmente, reconhecendo-a como algo necessário para o seu processo de 

ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu plano de ensino, está previsto 

que os momentos nos quais o aluno tem acesso ao computador serão para dar 

continuidade ao trabalho realizado em sala de aula. 

 A matriz CIEB (2017) sublinha a dimensão pedagógica e o elemento 4 

curadoria e criação, devido os professores serem capazes de selecionar e criar 
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recursos digitais que contribuam para os processos de ensino aprendizagem e 

gestão de sala de aula. 

 Quando questionados, no quarto item, se utilizam com frequência as 

tecnologias e conteúdos digitais nas aulas: 

 13 professores responderam sim 

 01 disse que utiliza com pouca frequência. 

 01 pontuou não utilizar. 

 Conforme os dados acima, identificamos 13 dos 15 respondentes no 

estágio 4 integração, devido ao fato de conhecerem, usarem e buscarem novas 

TDIC para melhoria da qualidade da educação, para interação e trocas com 

seus pares e com os alunos de forma frequente. Nos estágios da matriz das 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011), os respondentes estão no estágio 4 

integração, pois utilizam a tecnologia e a integram ao currículo, fazendo-se 

necessária para o processo de ensino e para a aprendizagem do aluno. 

 Desta forma, segundo a matriz CIEB (2017), evidencia a dimensão 

pedagógica e o elemento 3 personalização, no qual os professores são 

habilitados a empregar a tecnologia para produzir experiências de aprendizagem 

que respondam às necessidades para cada estudante. 

 O quinto item questiona se os professores utilizam tecnologias e 

conteúdos digitais na sala de aula. 

 Dos 15 respondentes, 14 disseram que sim e apenas 01 respondeu que 

não utiliza. O estágio de apropriação destes 14 professores é o estágio 4 

integração, conforme a matriz das autoras Pasinato e Vosgerau (2011). Neste 

estágio, o professor utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela 

se faz necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 

aluno e também a usar e buscar novas TDIC para melhoria da qualidade da 

educação para interação e trocas com seus pares e com os alunos de forma 

frequente. 

 Na matriz do CIEB (2017) os professores estão no elemento 3 

personalização, no qual os professores são qualificados a empregar a 

tecnologia para elaborar experiências de aprendizagem que respondam as 

carências para cada aprendiz.  
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 Questionados se alternam as aulas expositivas com tecnologias (ensino 

híbrido) as respostas foram: 13 dos participantes apontaram que sim e apenas 2 

disseram que em poucos momentos alternam as aulas. Com isso, destacamos o 

estágio de apropriação conforme as autoras Pasinato e Vosgerau (2011), o 4 

integração, devido os professores demonstrarem que utilizam a tecnologia e a 

integram curricularmente sendo que ela se faz necessária para o seu processo 

de ensino e para a aprendizagem do aluno. No seu plano de ensino está previsto 

que nos momentos que o aluno tem acesso ao computador será para dar 

continuidade ao trabalho realizado em sala de aula.  

 Segundo a matriz da CIEB os professores estão no elemento 3 

personalização da dimensão pedagógica, que especifica que os professores 

são capazes utilizar a tecnologia para criar experiências de aprendizagem que 

atendam as necessidades para cada estudante. 

 No sétimo item os professores são questionados se utilizam as 

tecnologias e conteúdos digitais de acordo com os objetivos de aprendizagem da 

disciplina: 

 06 responderam que sim. 

 01 respondeu não. 

 02 disseram que utilizam pouco. 

 06 alegaram que às vezes utilizam. 

 Neste sentido podemos observar que dos 15 professores, 13 afirmam que 

utilizam as tecnologias de acordo com os objetivos, mesmo sendo pouco ou às 

vezes.  

 Com isso, consideramos os professores no estágio 4 integração 

conforme definição das autoras Pasinato e Vosgerau (2011) pois conhecem, 

usam e buscam novas TDIC para melhoria da qualidade da educação, para 

interação e trocas com seus pares e com os alunos de forma frequente. O 

professor neste estágio utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que 

ela se faz necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 

aluno.  

 Na matriz da CIEB os professores pertencem ao elemento 3 

personalização da dimensão pedagógica, está característica pontua que os 
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professores são capazes utilizar a tecnologia para criar experiências de 

aprendizagem que atendam as necessidades para cada estudante. 

 Ao serem questionados no oitavo item se utilizam robótica ou 

programação: 

 05 responderam que sim. 

 04 não. 

 06 pouco. 

 Os resultados apontam que dos 15 respondentes, 11 pontuaram que 

utilizam robótica ou programação em suas práticas pedagógica. 

 Segundo o estágio de apropriação das autoras Pasinato e Vosgerau 

(2011) estes professores se encontram no estágio 5 evolução, a tecnologia já 

se encontra completamente integrada ao planejamento de ensino do professor, 

que consegue, de forma interdisciplinar, unir os conteúdos curriculares ao 

contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Segundo a matriz CIEB (2017) os professores estão na dimensão 

pedagógica, elemento 4 curadoria e criação, os professores serem capazes de 

selecionar e criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 O nono item questiona se o professor faz plano de ensino  

anual/semestral, considerando o uso de tecnologias ou conteúdos, segundo a 

aprendizagem dos alunos, as respostas foram: 

 12 professores apontaram que sim. 

 01 utiliza pouco. 

 01 respondeu não. 

 01 utiliza às vezes. 

 Podemos considerar que estes professores estão no estágio 5 evolução, 

segundo Pasinato e Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já se 

encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que 

consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao 

contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 
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 Na matriz da CIEB os professores pertencem a dimensão pedagógica e 

ao elemento 4 curadoria e criação, devido os professores serem capazes de 

selecionar e criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 Quando questionados no décimo item, se o professor planeja as 

atividades que envolve os alunos em projetos ativos em que possam criar 

colaborar e apresentar aos colegas: 13 participantes pontuaram que planejam 

atividades que envolvam os alunos, 01 respondeu não e 01 entrevistado pontuou 

que às vezes planejas as atividades. 

 Neste sentido, podemos destacar que estão no estágio 5 evolução, 

segundo Pasinato e Vosgerau (2011), pois evidenciam que a tecnologia já se 

encontra integrada ao planejamento de ensino do professor, que consegue, de 

forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao contexto social do 

aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção do 

conhecimento. 

 Na matriz da CIEB os professores pertencem a dimensão pedagógica e 

ao elemento 4 curadoria e criação, devido os professores serem capazes de 

selecionar e criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 O décimo primeiro item da questão três, questiona se os professores 

experimentam e desenvolvem novos formatos e métodos pedagógicos com 

tecnologias, os resultados apontam que: 

 11 afirmaram sim, que experimentam novos formatos com tecnologias. 

 01 respondeu que são poucos os momentos. 

 02 relataram que não experimentam. 

 01 alegou que e às vezes experimenta e desenvolve novos formatos. 

 Neste item destacamos que os professores estão no estágio 5 evolução, 

que é indicado pelas autoras Pasinato e Vosgerau (2011), pois demonstram que 

a tecnologia já se encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do 

professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso 

para a produção do conhecimento. 
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 Na matriz da CIEB os professores pertencem a dimensão pedagógica e 

ao elemento 4 curadoria e criação, devido os professores serem capazes de 

selecionar e criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 O décimo segundo item, questiona se o professor colabora com  a 

aprendizagem dos colegas e professores, os resultados destacam, que dos 15 

participantes 12 disseram que sim, 02 responderam não e apenas 01 pontuou 

que pouco ajuda os colegas. 

 Assim, identificamos que os professores estão no estágio 5 evolução 

segundo a matriz de Pasinato e Vosgerau (2011), pois demonstram que a 

tecnologia já se encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do 

professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso 

para a produção do conhecimento. 

 Na matriz da CIEB os professores pertencem a dimensão pedagógica e 

ao elemento 4 curadoria e criação, devido os professores serem capazes de 

selecionar e criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 O décimo terceiro e último item da questão três, investiga se o 

respondente colabora com os cursos ministrando elaborando materiais que 

possam ajudar professores no uso de tecnologia na educação, dos 15 

entrevistados: 

 09 declaram sim, que colaboram elaborando materiais para auxiliar 

professores com uso de TDIC. 

 02 admitem que são poucos momentos que auxiliam. 

 03 confirmam que não contribuem. 

 01 assegurou que às vezes colabora. 

 Podemos destacar que os respondentes contribuem mesmo que pouco 

ou às vezes com a elaboração de matérias que possam auxiliar com uso das 

TDIC. Com isso apontamos que se encontram no o estágio 5 evolução segundo 

a matriz de Pasinato e Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já se 

encontra plenamente incorporada ao planejamento de ensino do professor, que 

de forma interdisciplinar articular os conteúdos curriculares ao contexto social do 
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aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção do 

conhecimento. 

 Na matriz da CIEB os professores pertencem a dimensão pedagógica e 

ao elemento 4 curadoria e criação, os professores são capazes de selecionar 

e criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 Os resultados da terceira questão com base nos estágios de apropriação 

das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), apontam que em sua maioria os 

entrevistados são fluentes com uso das TDIC, considerando os estágios os 

professores estão no 4 integração e estágio 5 evolução, devido serem 

capazes de selecionar e planejar o uso das TDIC em seu plano de ensino, de 

forma integrada ao currículo. Conhece, usa e busca novas TDIC para melhoria 

da qualidade da educação, para interação e trocas com seus pares e com os 

alunos de forma frequente. Possui fluência no uso de TDIC, para aplicação em 

robótica, programação e faz uso imersivo das TDIC. Desenvolve, publica e 

compartilha estratégias pedagógicas com TDIC.  Ensina os colegas, envolve os 

alunos em projetos colaborativos, autorais, compartilhados, com a expressão de 

suas vozes. 

 Nas competências de professores com o uso de TIC da CIEB (2017), os 

entrevistados estão caracterizados na dimensão pedagógica e no elemento 4 

curadoria e criação, os entrevistados possuírem a capacidade de selecionar e 

criar recursos digitais que contribuam para os processos de ensino e 

aprendizagem e gestão de sala de aula. 

 

 Na questão 4 os participantes foram questionados sobre o  

conhecimento que possuem na utilização das seguintes ferramentas: 
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Tabela 3 -  Conhecimento que possui com ferramentas tecnológicas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Ao questionar os 15 participantes sobre seu conhecimento com e-mail, os 

dados apontam: 

 Os dados demonstram que todos os 15 participantes alegam que 

conhecem e utilizam com muita frequência o recurso. Neste sentido destacamos 

que os participantes estão no estágio 02 conscientização, devido ocorrer a 

conscientização da importância do uso das tecnologias, utiliza de forma básica 

em seu cotidiano, no campo pessoal. Conforme as autoras Pasinato e Vosgerau 

(2011), com proposta de indicadores de integração das TIC.  

 Assim, o conjunto das respostas dos participantes aponta que, em sua 

maioria, se consideram familiarizados no conhecimento e emprego de TDIC. 

 Questionados sobre o conhecimento com Browser (navegadores, google, 

explorer, chrome, firefox, etc.), os resultados indicam: 

 Os 15 professores responderam que conhecem e utilizam com 

frequência. Assim pontuamos que, conforme matriz das autoras Pasinato e 

Vosgerau (2011), estão no estágio 05 evolução, devido demonstrarem que a 

tecnologia já se encontra plenamente integrada e consegue de forma 

interdisciplinar articular os conteúdos curriculares ao contexto social tecnológico 

utilizando a TDIC como recurso para a produção do seu conhecimento.  

 Desta forma destacamos que os respondentes estão fluentes. 

 

 Perguntou-se aos respondentes quanto ao seu conhecimento com Chat e 

conversação online instantânea por meio de ferramentas como, whatsapp, 

hangout, skype e outros, os resultados destacam: 

 02 afirmam que conhecem e utilizam com frequência essas ferramentas. 

Destacamos que se encontram no estágio 04 integração, em que o 

professor utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se 

faz necessária para a aprendizagem do aluno.  

 13 alegam que conhecem e utilizam com muita frequência.Nesta 

perspectiva apontamos que o estágio destes entrevistados, conforme as 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011), corresponde ao estágio 05 

evolução, pois demonstram que a tecnologia já se encontra plenamente 

integrada prática do professor e que consegue, de forma interdisciplinar, 
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articular os conteúdos curriculares ao contexto social tecnológico 

utilizando a TDIC como recurso para a produção do conhecimento. 

 Assim, o conjunto das respostas dos respondentes aponta que, em sua 

maioria, os sujeitos se consideram fluentes no conhecimento e aplicação de 

TDIC. 

 Os professores quando questionados sobre o uso de videoconferência, 

respondem: 

 01 afirmou que conhece, mas nunca utlizou. Este professor conforme as 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011) está no estágio 01 familiarização, é 

quando o professor começa a ter contato com as tecnologias, porém não 

possui experiência e não se interessa em utilizá-las na sua aula. 

 04 alegam que conhece e já utilizarma. Conforme as autoras Pasinato e 

Vosgerau (2011), destacamos que estes professores estão no estágio 02 

conscientização, que ocorre quando há importância do uso das 

tecnologias. O professor passa a ter noção do uso do computador e de 

alguns softwares e passa a usar para complementar a sua aula. 

 05 apontam que conhecem e utilizam com frequência. Assim encontra-se 

no estágio 04 integração, conforme matriz das autoras Pasinato e 

Vosgerau (2011), pois conhecem, usam e buscam novas TDIC para 

melhoria da qualidade da educação, para interação e trocas com seus 

pares e com os alunos de forma frequente. O professor neste estágio 

utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz 

necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 

aluno.  

 06 responderam que conhecem e utilizam com muita frequência. 

Pontuamos que se encontram no estágio 05 evolução conforme as 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já 

se encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do 

professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 
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 Desta forma destacamos que os participantes utilizam as tecnologias de 

forma básica e começam a usá-las para aprimorar sua rotina. 

 Quando questionados se utilizam fóruns ou grupos de discussão, os 

resultados apontam: 

 05 afirmam que conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. Conforme 

matriz das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), o estágio destes 

professores é 01 familiarização, quando o professor começa a ter 

contato com as tecnologias, porém não possui experiência e não se 

interessa em utilizá-las na sua aula. 

 06 apontam que conhecem e utilizam com frequência. O estágio conforme 

matriz das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), é 02 conscientização, 

que ocorre quando há importância do uso das tecnologias. O professor 

passa a ter noção do uso do computador e de alguns softwares e passa a 

usar para complementar a sua aula. 

 05 alegam que conhecem e utilizam com muita frequência. Os 

professores estão no estágio 03 implementação, segundo matriz das 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011), revela que o professor passa a 

pensar na aprendizagem utilizando um meio tecnológico. Sabem utilizar 

as tecnologias e conseguem auxilia os colegas e alunos. 

 Destacamos que os participantes estão integrados devido começarem a 

usar as TDIC para aprimorar sua rotina. 

 Analisaremos a seguir se os professores utilizam ferramentas de criação 

de testes online, os resultados apontam: 

 04 professores assinalaram que conhecem e utilizaram pelo menos uma 

vez. O estágio conforme a matriz das autoras Pasinato e Vosgerau 

(2011), é o 1 familiarização, quando o professor começa a ter contato 

com as tecnologias, porém não possui experiência e não se interessa em 

utilizá-las na sua aula. 

 05 professores afirmam que conhecem e utilizam com frequência. 

Conforme matriz das autoras, o estágio é o 02 conscientização, que 

ocorre quando há importância do uso das tecnologias. O professor passa 

a ter noção do uso do computador e de alguns softwares e passa a usar 

para complementar a sua aula. 
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 06 conhecem e utilizam com muita frequência. O estágio dos 

entrevistados é o 03 implementação, conforme matriz das autoras 

Pasinato e Vosgerau (2011), que revela que o professor passa a pensar 

na aprendizagem utilizando um meio tecnológico. Sabe utilizar a 

tecnologia e auxilia os colegas e alunos. 

 Com base na análise dos dados identificamos que os professores utilizam 

as TDIC no cotidiano, selecionam para aprimorar seus conhecimentos e 

procuram utilizar com os objetivos escolares.  

 Ao questionar os respondentes utilizam ou conhecem projetor multimídia 

(data show), os resultados apontam que: 

 03 conhecem e utilizam pelo menos uma vez. Assim pontuamos que se 

encontram no estágio 02 conscientização, que ocorre quando há 

importância do uso das tecnologias. O professor passa a ter noção do uso 

do computador e de alguns softwares e passa a usar para complementar 

a sua aula. 

 01 conhece e utiliza com frequência. Este professor está no estágio 03 

implementação, segundo a matriz de Pasinato e Vosgerau (2011), 

revelando que o professor passa a pensar na aprendizagem utilizando um 

meio tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia e auxilia os colegas e alunos. 

 11 conhecem e utilizam com muita frequência. Destacamos que se 

encontram no estágio 04 integração, em que o professor utiliza a 

tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz necessária 

para a aprendizagem do aluno.  

 Assim, o grupo de respostas destacam que, em sua maioria, os sujeitos 

estão adaptados ao conhecimento e utilização de TDIC. 

 Perguntamos aos participantes se utilizam o laboratório de informática, as 

respostas indicam: 

 04 participantes afirmam que conhecem e o utilizam com frequência. 

Assim pontuamos o estágio 04 integração conforme definição das 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011), pois conhecem, usam e buscam 

novas TDIC para melhoria da qualidade da educação, para interação e 

trocas com seus pares e com os alunos de forma frequente. O professor 

neste estágio utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que 
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ela se faz necessária para o seu processo de ensino e para a 

aprendizagem do aluno.  

 11 respondentes alegam que conhecem e o utilizam com muita 

frequência. Os professores estão no estágio 05 evolução segundo os 

estágio das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), pois demonstram que a 

tecnologia já se encontra plenamente integrada ao planejamento de 

ensino do professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os 

conteúdos curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia 

como um recurso para a produção do conhecimento.  

 Assim, o conjunto de respostas dos participantes destacam que, em sua 

maioria, estão adaptados no conhecimento e uso do projetor multimídia. 

 Os respondentes foram questionados quanto a utilização do processador 

de textos Word6 ou similar, os resultados foram: 

 02 respondentes responderam que conhecem e utilizam com frequência. 

Com isso pontuamos que estes professores estão o estágio 04 

integração conforme definição da matriz das autoras Pasinato e 

Vosgerau (2011) pois conhecem, usam e buscam novas TDIC para 

melhoria da qualidade da educação, para interação e trocas com seus 

pares e com os alunos de forma frequente. O professor neste estágio 

utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se faz 

necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 

aluno.  

 13 respondentes destacaram que conhecem e utilizam com muita 

frequência. Assim destacamos que se encontram no estágio 05 

evolução, pois demonstram que a tecnologia já se encontra plenamente 

integrada ao planejamento de ensino do professor, que consegue, de 

forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao contexto 

social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção 

do conhecimento. 

                                            
6 Word é um programa da Microsoft, que possui a função de ser um processador de texto para 
computador que inclui um corretor ortográfico e possibilidade de várias fontes. Fonte: 
https://conceito.de/microsoft-office 
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 Deste modo, as respostas dos respondentes apontam que, em sua 

maioria, os entrevistados utilizam, são adaptados e fluentes no conhecimento da 

ferramenta Word. 

 Os professores pontuaram sobre a utilização da ferramenta de 

apresentação PowerPoint7, conforme dados a seguir: 

 01 professor pontua que conhece e utiliza com frequência. Com isso 

pontuamos que estes professores estão o estágio 04 integração 

conforme definição da matriz das autoras Pasinato e Vosgerau (2011) 

pois conhecem, usam e buscam novas TDIC para melhoria da qualidade 

da educação, para interação e trocas com seus pares e com os alunos de 

forma frequente. O professor neste estágio utiliza a tecnologia e a integra 

curricularmente sendo que ela se faz necessária para o seu processo de 

ensino e para a aprendizagem do aluno.  

 14 professores afirmam que conhecem e utilizam com muita frequência. 

Assim destacamos que se encontram no estágio 05 evolução que 

conforme Pasinato e Vosgerau (2011), demonstram que a tecnologia já se 

encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, 

que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento.  

 Desta forma, os dados apontam que, em sua maioria, os participantes 

empregam, são adaptados e fluentes no conhecimento da ferramenta Power 

Point. 

 Questionados a utilização de planilhas eletrônicas como Excel8, os dados 

a seguir apontam: 

 02 conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. Este professor está no 

estágio 03 implementação, revelando que o professor passa a pensar 

na aprendizagem utilizando um meio tecnológico. Sabe utilizar a 

tecnologia e auxilia os colegas e alunos. 

                                            
7 PowerPoint é um programa da Microsoft que utiliza cria e exibi apresentações visuais. 
8 Excel é um programa da Microsoft composto por folhas (abas) seu principal objetivo é realizar 
cálculos aritméticos. Fonte:https://conceito.de/microsoft-office 
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 03 conhecem e o utilizam com frequência. Destacamos que se encontram 

no estágio 04 integração, o professor utiliza a tecnologia e a integra 

curricularmente sendo que ela se faz necessária para a aprendizagem do 

aluno.  

 10 conhecem e o utilizam com muita frequência. Pontuamos que se  

encontam no estágio 05 evolução conforme matriz de Pasinato e 

Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já se encontra 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que 

consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao 

contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Diante dos resultados, os respondentes utilizam, estão apropriados e 

fluentes no conhecimento da ferramenta Excel (ou similar). 

 Os participantes ao serem questionados sobre a utilização de programas 

para criação de vídeos (movie maker, etc), os dados apontam que: 

 06 entrevistados pontuam que conheceme utilizaramm pelo menos uma 

vez. Estes participantes estão no estágio 03 implementação, quando o 

professor passa a pensar na aprendizagem utilizando um meio 

tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia e auxilia os colegas e alunos. 

 05 participantes afirmam que conhecem e o utilizam com frequência. 

Assim pontuamos o estágio 04 integração conforme definição das 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011) pois conhecem, usam e buscam 

novas TDIC para melhoria da qualidade da educação, para interação e 

trocas com seus pares e com os alunos de forma frequente. O professor 

neste estágio utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que 

ela se faz necessária para o seu processo de ensino e para a 

aprendizagem do aluno.  

 03 participantes alegam que conhecem e o utilizam com muita frequência. 

Os professores estão no estágio 05 evolução da matriz de Pasinato e 

Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já se encontra 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que 

consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao 
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contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento.  

 Destaca-se nesta questão o fato que os professores responderam que 

utilizam com maior ou menor grau. 

 Foi questionado aos respondentes se utilizam tablets, os resultados 

pontuam: 

 01 respondente afirma que não conheçe. Este entrevistado está no 

estágio 0 (zero) não utilização, devido não fazer uso da tecnologia 

devido não conhecer a ferramenta. 

 02 respondentes conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. 

Estesentrevistados estão no estágio 03 implementação, conforme matriz 

de Pasinato e Vosgerau (2011), o professor passa a pensar na 

aprendizagem utilizando um meio tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia e 

auxilia os colegas e alunos. 

 04 Conhecem e utilizam com frequência. Com isso pontuamos que estes 

professores estão o estágio 04 integração conforme definição das 

autoras Pasinato e Vosgerau (2011) pois conhecem, usam e buscam 

novas TDIC para melhoria da qualidade da educação, para interação e 

trocas com seus pares e com os alunos de forma frequente. O professor 

neste estágio utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que 

ela se faz necessária para o seu processo de ensino e para a 

aprendizagem do aluno.  

 08 conhecem e o utilizam com muita frequência. Assim destacamos que 

se encontram no estágio 05 evolução conforme matriz de Pasinato e 

Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já se encontra 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que 

consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao 

contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento.  

 Destacamos nesta questão o uso com tablets pelos professores e 

apontamos que sua utilização com a ferramenta está no nível de adaptação e 

integração devido a utilizarem os recursos com frequência. 
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 As respostas dos professores participantes sobre a utilização de lousa 

digital (quadro interativo), apontam: 

 02 professores não conhecem. Com isso pontuamos o estágio de 

apropriação das TDIC destes professores com base nos estágios de 

apropriação das autoras Pasinato e Vosgerau (2011), o estágio é o 0 

(zero) não utilização, devido o professor não fazer o uso da tecnologia 

em suas aulas.  

 03 professores afirmam que conhecem mas nunca utilizaram. Estes 

professores, conforme matriz das autoras Pasinato e Vosgerau (2011) 

estão no estágio 01 familiarização, é quando o professor começa a ter 

contato com as tecnologias, porém não possui experiência e não se 

interessa em utilizá-las na sua aula. 

 03 conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. Assim destacamos que 

os professores estão no estágio 2 conscientização, quando acontece a 

importância do uso das tecnologias. O professor passa a ter noção do uso 

do computador e de alguns softwares e passa a usar para complementar 

a sua aula.  

 01 professor destacou que conhece e o utiliza com frequência. O 

professor está no estágio 3 implementação quando o professor passa a 

pensar na aprendizagem utilizando um meio tecnológico. Sabe utilizar a 

tecnologia e auxilia os colegas e alunos. 

 06 professores conhecem e utilizam com muita frequência. Estes 

professores estão no estágio 5 evolução, na qual a tecnologia já se 

encontra plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, 

que consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos 

curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um 

recurso para a produção do conhecimento. 

 Assinalamos nesta questão, que os sujeitos estão adaptados e integrados 

com a utilização da lousa digital (quadro interativo), devido utilizarem com 

frequência. 
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 Passou-se, então, ao questionamento sobre a utilização de 

armazenamento em nuvem9, o resultado da questão são apresentados a seguir:  

 03 conhecem e utilizam com frequência. Conforme definição das autoras 

Pasinato e Vosgerau (2011), estão no estágio 4 integração, 

carcterizando os professores que, conhecem, usam e buscam novas 

TDIC para melhoria da qualidade da educação, para interação e trocas 

com seus pares e com os alunos de forma frequente. O professor neste 

estágio utiliza a tecnologia e a integra curricularmente sendo que ela se 

faz necessária para o seu processo de ensino e para a aprendizagem do 

aluno.  

 12 conhecem e utilizam com muita frequência. Podemos destacar que se 

encontram no estágio 5 evolução, segundo matriz de Pasinato e 

Vosgerau (2011), pois demonstram que a tecnologia já se encontra 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, que 

consegue, de forma interdisciplinar, articular os conteúdos curriculares ao 

contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Destaca-se nesta questão que os participantes são fluentes quanto ao 

conhecimento e a utilização do armazenamento de dados e compartilhamento 

de informações na nuvem. 

 Quando questionados sobre a utilização de sites educacionais os 

entrevistados apontaram que sabem, utilizam e os conhecem, em menor ou 

maior grau: 

 02 professores conhecem, mas nunca utilizaram. Assim pontuamos que 

se encontram no estágio 02 conscientização, que ocorre quando há 

importância do uso das tecnologias. O professor passa a ter noção do uso 

do computador e de alguns softwares e passa a usar para complementar 

a sua aula. 

 03 professores conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. Este 

professor está no estágio 03 implementação, quando o professor passa 

                                            
9 Armazenamento na nuvem é um método para armazenar, recuperar e compartilhar dados de 
forma simples, confiável e escalável. Fonte:https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-storage/ 
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a pensar na aprendizagem utilizando um meio tecnológico. Sabe utilizar a 

tecnologia e auxilia os colegas e alunos 

 02 professores conhecem e utilizam com frequência. Com isso 

pontuamos que estes professores estão o estágio 04 integração, pois 

conhecem, usam e buscam novas TDIC para melhoria da qualidade da 

educação, para interação e trocas com seus pares e com os alunos de 

forma frequente. O professor neste estágio utiliza a tecnologia e a integra 

curricularmente sendo que ela se faz necessária para o seu processo de 

ensino e para a aprendizagem do aluno.  

 08 professores conhecem e utilizam com muita frequência. Assim 

destacamos que se encontram no estágio 05, pois demonstram que a 

tecnologia já se encontra plenamente integrada ao planejamento de 

ensino do professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os 

conteúdos curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia 

como um recurso para a produção do conhecimento.  

 Os dados apontam que os professores conhecem os sites educacionais e 

utilizam com frequência, assim pontuamos que os professores estão em busca 

de melhoramento para sua prática. 

 Perguntou-se aos respondentes sobre o conhecimento que possuem e a 

utilização das seguintes ferramentas, dropbox10, google docs11 ou Microsoft 

skype12,  os resultados apontam: 

 01 respondente conhece, nunca utilizou.  Com isso pontuamos que este 

professor está no estágio 02 conscientização, que ocorre a 

conscientização da importância do uso das tecnologias. O professor 

passa a ter noção do uso do computador e de alguns softwares. 

 02 respondentes conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. É possível 

identificar para estes entrevistados o estágio 03 implementação, devido 

                                            
10 Dropbox é o local central para armazenar e compartilhar arquivos. Fonte: 
https://www.dropbox.com/pt_BR/features 
11 Google Docs é um serviço para web que permite criar, editar, visualizar e compartilhar 
documentos salvos no drive. Fonte: https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-docs-
app.html 
12 Microsoft Skype é um recurso de sms, vídeo, voz, ligação e compartilhar informações. Fonte: 
https://www.skype.com/pt-br/about/ 
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o professor passa a pensar na aprendizagem utilizando um meio 

tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia.  

 02 participantes conhecem e utilizam com frequência. Estes entrevistados 

encontram-se no estágio 04 integração, devido utilizar a tecnologia com 

frequência e quando possível integra curricularmente. 

 10 participantes conhecem e utilizam com muita frequência. Identificamos 

características do estágio de apropriação 05 evolução, pois os 

entrevistados apontam que a tecnologia já se encontra plenamente 

integrada em sua rotina e utiliza a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Assim, o grupo de respostas pontua que, em sua maioria, os 

respondentes utilizam as ferramentas e estão adaptados no conhecimento para 

o uso. 

 Foi questionado aos participantes sobre seu conhecimento com instagram 

(rede social, para compartilhamento de fotos) os resultados apontam: 

 01 participante afirmou que não conhece. Este entrevistado está no 

estágio 0 (zero) não utilização, devido não fazer uso da tecnologia e 

não conhecer a ferramenta. 

 01 participante afirmou que conhece, mas nunca utilizou. O estágio deste 

participante é 2 conscientização, quando ocorre a conscientização da 

importância do uso das tecnologias. O professor passa a ter noção do uso 

do computador e de alguns softwares. 

 04 respondentes conheceme utilizaram pelo menos uma vez. É possível 

identificar para estes entrevistados no estágio 03 implementação, 

devido o professor passa a pensar na aprendizagem utilizando um meio 

tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia.  

 01 respondente conhece e utiliza com frequência. O estágio deste 

entrevistado é 04 integração, devido utilizar a tecnologia com frequência 

e quando possível integra curricularmente. 

 08 respondentes conhecem e utilizam com muita frequência. 

Identificamos características do estágio de apropriação 05 evolução, pois 

os entrevistados apontam que a tecnologia já se encontra plenamente 
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integrada em sua rotina e utiliza a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Desta forma destacamos, que os respondentes são fluentes, devido 

conhecerem e utilizarem a ferramenta com frequência. 

 Perguntou-se aos professores sobre seu conhecimento e utilização da 

rede social virtual, Facebook, os dados apontam que: 

 02 professores conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. É possível 

identificar que estes entrevistados estão no estágio 03 implementação, 

devido o professor passa a pensar na aprendizagem utilizando um meio 

tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia.  

 03 professores conhecem e utilizam com frequência.Estes professores 

encontram-se no estágio04 integração, devido a utilizarem a tecnologia 

com frequência e quando possível a integra curricularmente. 

 10 professores conhecem e utilizam com muita frequência.Identificamos 

características do estágio de apropriação 05 evolução, pois os 

entrevistados apontam que a tecnologia já se encontra plenamente 

integrada em sua rotina e utiliza a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Desta forma, os dados apontam que, os participantes estão integrados e 

adaptados, devido conhecer e utilizar a rede social virtual, Facebook com 

frequência. 

 Questionados os professores sobre seu conhecimento com a ferramenta 

microblog e rede social Twitter, os dados demonstram que: 

 01 professor não conhece. Este professor está no estágio 0 (zero) não 

utilização, devido não fazer uso da tecnologia devido não conhecer a 

ferramenta. 

 05 professores conhecem e nunca utilizaram. O estágio destes 

entrevistados é 2 conscientização, pois ocorre a conscientização da 

importância do uso das tecnologias. O professor passa a ter noção do 

usodas tecnologias e de alguns softwares, porém não utiliza. 

 03 professores conhecem e utilizaram pelo menos uma vez. É possível 

identificar que estes professores estão no estágio 03 implementação, 
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devido o professor passa a pensar na aprendizagem utilizando um meio 

tecnológico. Sabe utilizar a tecnologia.  

 02 professores conhecem e utilizam com frequência. Estes professores 

encontram-se no estágio 04 integração, devido utilizar a tecnologia com 

frequência e quando possível integra curricularmente. 

 04 professores conhecem e utilizam com muita frequência. Identificamos 

características do estágio de apropriação 05 evolução, pois os 

questionados apontam que a tecnologia já se encontra plenamente 

integrada em sua rotina e utiliza a tecnologia como um recurso para a 

produção do conhecimento. 

 Os resultados demonstram, que os professores conhecem a ferramenta 

microblog e rede social Twitter, porém utilizam com menos frequência.  

 Com base nos resultados da quarta questão, conclui-se que os 

professores não se encontram em um único estágio de apropriação de TDIC em 

sua prática. Foram levantados dados que os professores integram às TDIC em 

suas práticas, articulam os conteúdos com a tecnologia e a usam como recurso 

para produção de conhecimento em práticas relacionadas com as tecnologias. 

Assim, a maior parte dos professores corresponde a dois estágios de 

apropriação: o estágio 4 integração, no qual o professor integra a tecnologia e 

se faz necessária no processo de ensino e para aprendizagem do aluno e o 

estágio 5 evolução devido em sua maioria os entrevistados estar fluentes no 

conhecimento que possui sobre a utilização com as ferramentas proporcionadas 

pelas TDIC. 

 Nesse sentido, destacamos que segundo a matriz da CIEB (2017), na 

medida em que os professores na dimensão pedagógica elemento 4 curadoria e 

criação, dado aos entrevistados possuírem a capacidade de selecionar e criar 

recursos digitais que contribuam para os processos de ensino e aprendizagem e 

gestão de sala de aula. 

 A terceira parte do questionário contém as questões cinco e seis, que 

possui a finalidade de analisar se as TDIC estão empregadas no planejamento e 

na prática pedagógica. 
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 A questão cinco, solicita aos respondentes que cite um exemplo de 

prática que já desenvolveu com as TDIC em sala de aula e quais recursos 

tecnológicos utilizou. 

 Nesta questão pode se compreender que os professores procuram 

desenvolver práticas que favoreçam a autonomia dos seus alunos na execução 

das suas atividades, com isso tornando as aulas mais colaborativas com a 

mediação das TDIC. 

 Os professores mencionaram que em suas práticas pedagógicas com os 

alunos que é frequente o uso das tecnologias e descrevem que  utilizam os 

laboratórios de informática para a elaboração de atividades como: criação de 

pôsteres e apresentações em Power Point. Do mesmo modo que manipulam as 

ferramentas online e os softwares, como Stop Motion, Movie Maker e Scratch 

para vídeo animação, montagem e elaboração de narrativas digitais, criação de 

sites e mapas mentais com o auxílio da plataforma Mindomo nos espaços 

virtuais (blog e páginas em rede social) e os recursos Pixabay, Edmodo e 

Youtube para aulas com exposição de conteúdos. Conforme o relato dos 

respondentes, estas ferramentas são os recursos que os professores possuem 

maior habilidade para usar com seus alunos. 

 Em síntese, é possível identificar que os professores utilizam as 

ferramentas e os recursos com TDIC em sala de aula, de forma correspondente 

ao descrito no estágio 05 evolução, da matriz de Pasinato e Vosgerau (2011). 

Neste sentido a tecnologia já se encontra plenamente integrada ao planejamento 

de ensino do professor, que consegue, de forma interdisciplinar, articular os 

conteúdos curriculares ao contexto social do aluno, utilizando a tecnologia como 

um recurso para a produção do conhecimento. 

 Na questão seis, os participantes foram questionados se planejam as 

práticas pedagógicas de acordo com as orientações curriculares (BNCC, 

Diretrizes curriculares, outras). 

 Os resultados obtidos apontam que dos 15 participantes, 02 afirmam que 

planejam as práticas pedagógicas de acordo com as orientações curriculares, 01 

professor pontuou que planeja as aulas de acordo com as diretrizes curriculares 

do colégio em que atua, 10 professores confirmaram que utilizam a BNCC. Um 

professor não utiliza as BNCC pois ministra aulas no ensino médio (em início de 
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2018) técnico e 03 professores alegam que não utilizam e/ou passarão utilizar a 

BNCC a partir de 2019. Nessa perspectiva, identificamos que os professores 

traçam práticas pedagógicas de acordo com as orientações curriculares, seja as 

orientadas pelo sistema educacional onde atua, seja as Diretrizes curriculares e 

que muito provavelmente passarão a usar a BNCC no ano de 2019. 

 Assim, pontuamos que se encontram no estágio 05 evolução, segundo 

matriz de Pasinato e Vosgerau (2011), dado que a tecnologia já se encontra 

plenamente integrada ao planejamento de ensino do professor, pois engloba de 

forma interdisciplinar e vinculada os conteúdos curriculares ao contexto social do 

aluno, utilizando a tecnologia como um recurso para a produção do 

conhecimento. Integrando o uso de TDIC ao currículo no PPP, documentos 

curriculares e de acordo com as orientações curriculares e BNCC. 

 Pode-se identificar que os respondentes puderam reconhecer no 

questionário aplicado, seu grau de utilização e conhecimento das TDIC, seja  no 

seu cotidiano pessoal e/ou em suas práticas pedagógicas.  

 Em suma os respondentes identificaram que utilizam as TDIC para 

aperfeiçoar seu trabalho e seus conhecimentos, além disso as usam com 

frequência para assuntos pessoais.  

 Com isso, os professores conseguiram identificar seu nível de 

apropriação das TDIC, segundo os estágios das autoras Pasinato e Vosgerau 

(2011). É possível reconhecer que um mesmo sujeito não está no mesmo 

estágio em todos os componentes. A maior parte dos sujeitos está nos estágios 

04 integração e 05 evolução, devido possuírem grande conhecimento com as 

TDIC e utilizar muita frequência, com isso tornando facilitar seu dia a dia. 

Ao final da aplicação presencial do questionário, houve um debate com os 

presentes questionando-os sobre suas percepções sobre a ferramenta em si, o 

questionário. Os respondentes afirmaram que as questões estavam claras e não 

necessitaram auxílio para compreender o que era perguntado. Consideraram a 

usabilidade e navegabilidade de ferramenta boa e adequada. 

 

Considerações  
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Moersh (1995) pontua que quando o professor avança de um nível para 

outro, sua prática pedagógica e seus planos de ensino (currículo) também se 

alteram. Sua prática pedagógica altera de “centrado no professor” para “centrado 

aluno”. As atividades aos poucos são modificadas, o uso de livros didáticos e as 

práticas de avaliação. Essas alterações estão ligadas a vários motivos, externos 

e internos à escola, que são proporcionados por meio de programas de 

formação. 

Nesta pesquisa, entende-se que as tecnologias são um direito humano e 

que o acesso e uso deva instigar a transformação da prática do professor na 

direção de uma prática mais transformadora. 

Alguns fatores podem ser apontados como obstáculos do uso – e 

apropriação de TDIC pelos professores, como o acesso às ferramentas 

tecnológicas e conexão à internet no ambiente de trabalho. Como pontua 

Velloso (2011) o processo de apropriação se depara com alguns desafios, como: 

Falta de recursos, falta de vontade política, instalações inadequadas, 
resistência dos profissionais, estrutura física, inexistência de 
equipamentos adequados, suprimentos, existência de recursos 
humanos qualificado e interesse da instituição e do gestor. (p.73) 

 

Outro importante fator é a formação dos docentes na operação e uso das 

TDIC na prática pedagógica, como pontuam Sampaio e Leite (1999), esse 

processo pode passar pela alfabetização tecnológica, não apenas voltada ao 

uso operacional das tecnologias, mas, para além desse uso, a formação voltada 

ao uso da tecnologia para conferir qualidade social à educação e: 

Na alfabetização tecnológica do professor a intenção deve ser a de 
tornar este cidadão um profissional atuante na sociedade, que 
contribui com um trabalho educativo significativo, mais próximo 
da realidade do aluno, conferindo-lhe, assim, sentido aos seus olhos 
e aos olhos da população. (SAMPAIO; LEITE, 1999, p. 73, grifo nosso) 

 

A formação de comunidades de aprendizagem e de trocas entre os 

professores pode, também, contribuir com sua formação continuada, que se 

retroalimentem continuamente. 

Para contribuir com a formação desses docentes, como já pontuado, se 

faz necessária e urgente incluir e ampliar o ensino de tecnologia para a 

educação  nos currículos da formação inicial dos professores abordando, a um 
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só tempo, o uso social das tecnologias e o enfoque como ferramentas cognitivas 

(Valente, 2014) e ainda, como aponta Grispun (2009), tecnologia na educação 

pode ser vista de várias maneiras, "do mundo da educação, do mundo do 

trabalho, da produção de conhecimentos, da necessidade de novas 

metodologias, ou da filosofia da tecnologia." ( p. 81). 

Assim, entende-se que a apropriação das tecnologias na vida pessoal e 

no fazer pedagógico do professor é um processo, não se dá de imediato, mas 

em níveis ou estágios de apropriação. O uso pessoal, não necessariamente 

acompanha o uso pedagógico, pois, para que chegue à sala de aula, é 

importante que o seja integrado ao currículo, e 

a integração de tecnologias ao currículo se estabelece para além das 
mídias e envolve as mensagens e os contextos; as múltiplas relações 
entre culturas; as diferentes linguagens, tempos e espaços; 
experiências de professores e alunos; negociação e atribuição de 
significados (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 30) 
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5. CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

 O objetivo desta pesquisa foi analisar, como os participantes 

podem identificar seu grau de apropriação de TDIC. Retomamos, aqui, os 

objetivos específicos propostos de forma a esclarecer as camadas encontradas 

na busca pelos caminhos sugeridos pela pesquisadora. Os objetivos específicos, 

foram: 

 Analisar as propostas de modelos de níveis de apropriação das 

TDIC pelos professores; 

 Apontar os indicadores de uso de TDIC por professores; 

 Desenvolver um questionário para análise dos indicadores 

propostos; 

 Os objetivos específicos foram atingidos. Ao realizar a análise 

documental do modelo de apropriação Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997) 

destaca-se que o uso da tecnologia é um processo simples, gradativo e que 

requer tempo, no qual os professores devem passar, de modo a realizarem as 

modificações que as tecnologias podem sugerir, os estágios de apropriação de 

tecnologias. Moersh (1995) pontua que quando o professor avança de um nível 

para outro, sua prática pedagógica e seus planos de ensino (currículo) também 

se alteram, os padrões de competência em TIC para professores. A UNESCO 

(2008) caracteriza que deve ser elaborado deforma a atingir as demandas atuais 

por competências prévias que considerem um universo de professores 

iniciantes, mestres, inovadores mais qualificados ou outros atores ou funções da 

comunidade escolar. A European Framework for the Digital Competence of 

Educators (2017) apresenta a competência digital dos educadores com objetivo 

de ajudar os estados membros nos seus esforços para promover a competência 

digital de seus cidadãos e impulsionar a inovação na educação, para isso os 

professores carecem de uma junção de tecnologias digitais, os padrões para 

educadores - ISTE (2017) define competências para o uso das TIC direcionados 

à formação inicial de professores e tem como objetivo apoiar educadores, 

estudantes e líderes com diretrizes claras para as habilidades e conhecimentos, 

amatriz de competências para professores - CIEB (2017) as competências e os 



130 

 

 

elementos são necessários para que os professores façam uso de TIC e a 

Apropriação das TIC das autoras Pasinato e Vosgerau (2011) é um instrumento 

de avaliação /autoavaliação da incorporação das tecnologias no contexto escolar 

e na formação de professores para o uso com as TDIC e para estruturar as 

equipes gestora. 

 Os modelos pesquisados e analisados ofereceram suporte para pontuar 

os níveis de apropriação que indicam os estágios, as características e as 

mudanças em que o professor se encontra e passam quando estão se 

apropriando das TDIC. 

 Quanto a questão problema deste estudo que busca apontar os 

indicadores de uso de TDIC por professores, os resultados destacam, nesta 

análise, que o uso das TDIC pelos professores é constante. Por meio da 

aplicação do questionário foi possível identificar que os professores utilizam as 

TDIC em sua rotina pessoal e em suas práticas pedagógicas constantemente. E, 

com isso, consideramos que os objetivos foram atingidos por meio da análise e 

compilação das diferentes teorias e propostas de organização dos estágios ou 

níveis de apropriação de TDIC por professores. 

 O uso de TDIC em educação tem sido um fato cada vez mais frequente, 

em distintas áreas e sistemas de ensino. No entanto, o processo de formação 

inicial ou continuada dos professores não é constatado. É importante que os 

professores possuam interesse em se apropriar das TDIC, pois se ele não 

acreditar nas possibilidades dos recursos tecnológicos, dificilmente os incluirá 

em suas práticas pedagógicas. 

 É preciso repensar no campo da formação dos professores para o uso de 

TDIC, considerando a diversidade dos espaços que se aprende e gerando a 

transformação dos espaços. Um programa de formação para uso de TDIC 

contribui para mudanças na concepção do ensino e aprendizagem, devido a 

variação e a utilização de recursos tecnológicos, essas opções modificam as 

funções dos sujeitos envolvidos. Nesta visão, a sabedoria não é algo concluído, 

mas algo a ser produzido constantemente. Assim, Morán (2004) destaca que o 

professor efetua a função de moderador do aprendizado e o aluno deixa de ser 

passivo e assume efetivamente o controle das TDIC. 
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 Ademais, desta pesquisa pode contribuir com uso do questionário para 

identificar o nível de apropriação de TDIC pelos professores e pautar de 

programas de formação docente pelas secretarias de educação ou  mesmo para 

pautar políticas públicas. 

 Contudo, para que os níveis de apropriação sejam efetivamente 

empregados, sugerimos a continuação dessa análise utilizando o questionário 

para uma pesquisa de campo mais ampla, na qual cada nível possa ser 

observado, e com isso permitindo ao investigador observar as particularidades 

que podem estar presentes em cada sujeito e nos estágios, podendo assim, 

auxiliar o docente nesse processo de ensino e aprendizagem com as TDIC  
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TÍTULO DO PROJETO: OS NIVEIS DE APROPRIAÇÃO DAS TDIC PELOS 
PROFESSORES 
 
Prezado (a) Sr (a) 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará os 
níveis de apropriação das TDIC pelos professores . 

Você foi selecionado por ser aluno (a) do mestrado do programa 
Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Neste estudo, consiste em analisar e identificar através do questionário os 
níveis de apropriação das TDIC que os professores do ensino básico possuem, 
o documento trará um relato dos indicadores de uso de TDIC pelos professores. 

Sua participação é muito importante e voluntária e, consequentemente, 
não haverá pagamento por participar deste estudo. Em contrapartida, você 
também não terá qualquer gasto.  

As informações obtidas neste estudo serão confidenciais, sendo 
assegurado o sigilo sobre a participação em todas as fases da pesquisa e 
quando da apresentação dos resultados em publicação científica ou educativa, 
uma vez que os resultados serão sempre apresentados como retrato de um 
grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a participar ou a responder 
algumas das questões a qualquer momento, não havendo prejuízo pessoal se 
esta for sua decisão.  

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e 
responsabilidade do pesquisar responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, 
após esse período, será destruído.  

Os resultados dessa pesquisa servirão para contribuir com sua formação 
no aprendizado escolarizado, além de favorecer sua inclusão social e digital.  

Para todos os participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da 
pesquisa, serão observadas, aos termos da lei, a responsabilidade civil.  

Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço 
do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento.  
 
Pesquisadora: Joyce Aparecida Lima 

Rua XXXXXXXXX 

Fone: XXXXXXXX 

São Paulo, _____de ______________________________de _______________ 

 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar 

deste estudo. 
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Nome do participante (em letra de forma) Assinatura do participante 
 
 
Nome do responsável legal (em letra de forma)  Assinatura do responsável 
 
 
Eu, Joyce Aparecida Lima, comprometo-me a cumprir todas as exigências 
e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço pela sua 
colaboração e confiança.  
 
_________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador. 
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2 - QUESTIONARIO REALIZADO COM OS PROFESSORES 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 

O presente questionário faz parte da dissertação de Joyce Lima, aluna no 

programa de pós-graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, tendo por objetivo analisar os níveis de apropriação das 

TDIC pelos professores. Os dados coletados são confidenciais e de uso 

exclusivo para apuração do objetivo da pesquisa. Agradecemos a todos 

profissionais que responderam, pois estarão contribuindo efetivamente, nesta 

análise. 

 

Parte I – Informação pessoal 

 

Nome:___________________________________________________________                                                          

Quanto tempo de profissão:__________________________________________ 

Ano/série:_________________Disciplina(s):_____________________________ 

Tipo de escola que leciona com maior carga horária: 

Pública   Privada   Outros_________________________ 

 

Parte II –Utilização das TDIC 

 

1. Assinale quais dispositivos possui. 

Desktop Notebook Tablet 
Smartphone/ 

Celular 

    

 

2. assinale o grau de conhecimento que considera conter das opções 

abaixo. 

 

 Uso 
soment

Não uso 
ou uso 

Comecei 
a usar. 

Uso 
pontualm

Uso com 
frequência e 

Me 
considero 
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e no 
campo 
pessoal 

tecnologia
s na 
educação 
somente 
com ajuda 

Uso para 
preparar 
minhas 
aulas. 

ente na 
prática 
pedagógi
ca com 
alunos 

chego a 
planejar 
meu 
componente 
curricular já 
prevendo o 
uso de 
tecnologias 

fluente e 
ajudo os 
demais 
professore
s no uso.  
Uso para 
além da 
escola. 

Sabe utilizar 
internet? 

      

Utiliza a 
internet para 
procurar 
conteúdos 
para as aulas? 

      

Utiliza para 
enviar e-
mails? 

      

Utiliza para 
participar de 
redes sociais? 

      

Utiliza para 
realizar cursos 
à distância? 

      

Utiliza 
softwares 
educacionais 
ou recursos 
digitais em 
suas aulas? 

      

Utiliza para ou 
criar blogs/ 
sites ou 
ambientes 
virtuais? 

      

Usa portais 
educacionais 
ou ambientes 
de 
aprendizagem 
em sua prática 
pedagógica? 

      

Usa com 
alunos em sala 
de aula ou em 
laboratório de 
informática? 

      

Você utiliza as 
tecnologias  
para aprimorar 
suas aulas? 

      

 

3. assinale as opções de conhecimento que mais se adéqua a sua rotina? 

 Sim Pouco Não Ás vezes 

Quando utiliza as tecnologias disponíveis na 
escola, solicita ajuda?     
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Envolve os alunos a buscar fazer seleção de 
conteúdos digitais escolares com o uso da 
TDIC? 

    

Realiza atividades que envolvam os alunos na 
expressão em múltiplas linguagens?     
Utiliza com frequência tecnologias e conteúdos 
digitais nas aulas     
Utiliza tecnologias e conteúdos digitais na sala 
de aula?     
Alterna as aulas expositivas com tecnologias? 

    
Utiliza tecnologias e conteúdos digitais de 
acordo com os objetivos de aprendizagem da 
disciplina? 

    

Utiliza robótica ou programação? 
    

Faz plano de ensino  anual/semestral 
considerando o uso de tecnologias ou 
conteúdos  segundo a aprendizagem dos 
alunos? 

    

Planeja atividades que envolvam os alunos em 
projetos ativos em que possam criar colaborar e 
apresentar aos colegas?     

Experimenta e desenvolve novos formatos e 
métodos pedagógicos com tecnologias?     
Colabora com a aprendizagem dos colegas 
professores?     
Colabora com os cursos ministrando elaborando 
materiais que possam ajudar professores no uso 
de tecnologia na educação? 

    

 

4. Conhecimento que possui sobre a utilização das seguintes ferramentas  

proporcionadas pelas TDIC. 

 Não 
conheço 
 

Conheço, 
nunca 
utilizei. 

Conheço e já 
utilizei pelo 
menos uma 
vez. 

Conheço e 
utilizo com 
frequência. 

Conheço e 
utilizo com 
muita 
frequência. 

E-mail      

Browser (internet, 
google, explorer, 
chrome, firefox, 
etc.) 

     

Chat e 
conversação 
online ( Whats app, 
hangout, skype 
outros) 

     

Videoconferência      

Fóruns ou grupos 
de discussão 

     

Ferramentas de 
criação de testes 
online 

     

Projetor multimídia 
(datashow) 
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Laboratório de 
informática 

     

Word      

Power point      

Excel      

Programas para 
criar videos (movie 
maker, etc) 

     

Tablets      

Lousa digital      

Armazenamento 
em Nuvem 

     

Sites educacionais      

Dropbox, Google 
Docs ou Microsoft 
Skydrive 

     

Instagram      

Facebook      

Twitter      

 

Parte III - TDIC no planejamento e na prática pedagógica. 

 

5. Cite um exemplo de prática que já desenvolveu com as TDIC em sala de aula 

e quais recursos tecnológicos utilizou? 

 

6. Planeja as práticas pedagógicas de acordo com as orientações curriculares 

(BNCC, Diretrizes curriculares, outras? 

 


