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RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado teve como finalidade investigar a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em cinco escolas públicas e uma escola 

particular de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) e refletir sobre a sua importância e 

motivação em termos de aprendizagem. A revisão bibliográfica incidiu sobre as relações: 

comunicação; plataformas de aprendizagem; professor-TIC, escola-TIC e aluno-TIC; 

estudo de caso sobre o uso da Plataforma Moodle e uso do vídeo como aprendizagem; 

contextos de utilização das TIC nas escolas; e a importância da formação de professores. 

A investigação pautou-se na realização de questionários aplicados nas escolas 

selecionadas na cidade de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) e os estudos de caso foram 

desenvolvidos com um grupo de alunos de uma das escolas selecionadas. Os resultados 

da investigação evidenciam a motivação para a utilização das TIC e o reconhecimento da 

importância dos recursos tecnológicos no ensino. Entretanto, muitos professores 

questionados mencionaram como principais razões para a não utilização dos recursos 

tecnológicos: a falta de interesse e de conhecimento para o uso das TIC; o fato de que não 

se sentem preparados para utilizar as TIC; a limitação de equipamentos técnicos nas 

escolas; a ausência de iniciativa por parte das escolas; não possuírem formação específica 

para utilizar as tecnologias. Em relação ao uso das TIC, os profissionais da rede pública 

não possuem uma formação específica, ou, se possuem, cursaram durante a sua formação 

inicial. Os profissionais da rede particular, por sua vez, estão associados à formação em 

serviço, indicando recebimento de incentivo por parte da instituição particular. Ao 

concluir o trabalho, sugere-se: que o estudo realizado seja alargado de modo a se 

conseguir uma amostra representativa no âmbito do Estado para se obter uma maior 

visibilidade do uso das TIC; que os estudos realizados na área das TIC devam ser 

atualizados constantemente; que os gestores escolares devam investir de modo que ocorra 

uma constante atualização de equipamentos; que a formação continuada de professores 

seja entendida como prioridade por parte de todos os envolvidos no processo educativo.  

 

 

Palavras-chave: Educação. Comunicação. Tecnologias. Ensino. Aprendizagem. 

 

 

  



RESUMEN 

 

 

Esta tesis de maestría tuvo como objetivo investigar el uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en cinco escuelas públicas y una escuela privada 

en Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) y reflexionar acerca de su importancia y motivación 

para el aprendizaje. La revisión de la literatura incidió sobre las relaciones: comunicación; 

plataformas de aprendizaje; profesor-TIC, escuela-TIC y alumno-TIC; estudio de caso 

sobre el uso de la Plataforma Moodle y el uso del video como aprendizaje; contextos de 

uso de las TIC en escuelas; y la importancia de la formación de los profesores. Se 

desarrolló la investigación guiada por cuestionarios aplicados a las escuelas seleccionadas 

en la ciudad de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), y los estudios de casos se desarrollaron 

con un conjunto de alumnos de las escuelas seleccionadas. Los resultados de la 

investigación indican la motivación para el uso de las TIC y el reconocimiento de la 

importancia de los recursos tecnológicos en la enseñanza. Sin embargo, muchos 

profesores encuestados han mencionado como las principales razones para la no 

utilización de los recursos tecnológicos: el desinterés y el desconocimiento sobre el uso 

de las TIC; el hecho de que no se sienten preparados para utilizar las TIC; la limitación 

de los aparatos técnicos en las escuelas; la falta de iniciativa por parte de las escuelas; no 

tener formación específica para el uso de las tecnologías. En cuanto al uso de las TIC, los 

profesionales de la red pública no tienen formación específica o, si tienen, cursaron en su 

formación inicial. Profesionales de la red privada, a su vez, están asociados con la 

capacitación en servicio, lo que indica el recibimiento de incentivo de la institución 

privada. Al concluir el trabajo, se sugiere: que el estudio se amplíe para lograr una muestra 

representativa en el ámbito de estado (Minas Gerais) para obtener mayor visibilidad del 

uso de las TIC; que los estudios en el área de las TIC deben ser actualizados 

constantemente; que los administradores escolares deben invertir de manera que se 

produzca una constante actualización de los aparatos; que la formación continua de los 

profesores sea una prioridad por parte de todos en el proceso educacional. 

 

 

Palabras clave: Educación. Comunicación. Tecnologías. Enseñanza. Aprendizaje. 

  



ABSTRACT 

 

 

This Master's dissertation aimed to investigate the utilization of Information and 

Communication Technologies (ICT) in five public schools and one private school in Ouro 

Preto (Minas Gerais, Brazil) and to reflect on its importance and motivations for them. 

The literature review addressed the following relationships: communication; learning 

platforms; teacher-ICT, school-ICT, and student-ICT; case studies on the utilization of 

the Moodle platform and on the use of video for learning; contexts of ICT usage in 

schools; and the importance of teacher training. The investigation was based on an 

assessment using questionnaires in six selected schools in the city of Ouro Preto (Minas 

Gerais, Brazil) and the case studies were developed along with a group of students of the 

selected schools. The research results show the motivation for the use of ICT and the 

recognition of the importance of these technological resources in education. However, 

many consulted teachers mentioned the following as the main reasons for not employing 

these technological resources: lack of interest and knowledge for the use of ICT; the fact 

that they do not feel prepared to use ICT; limitation of technical equipment in schools; 

lack of initiative on the part of schools; not having specific training to use these 

technologies. Regarding the use of ICT, public education professionals do not have 

specific training for it or, if they have, it happened in their initial teacher training. Private 

education professionals, in turn, are associated with in-service training, indicating they 

receive incentives from their private institutions. Concluding this work, it is suggested: 

that the study should be extended to achieve a representative sample within the State in 

order to obtain a greater visibility for the use of ICT; that studies about the ICT must be 

updated constantly; that school managers should invest on constant updating of 

equipment; that the continuing education of teachers should be understood as a priority 

by all those involved in the educational process.  

 

 

Keywords: Education. Communication. Technologies. Education. Learning. 
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INTRODUÇÃO   

 

 

A vida em sociedade transcorre ao longo dos tempos através de transformações 

provocadas, em grande parte, pela própria humanidade e pelas suas interferências. Assim, 

entende-se que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são os meios para gerar e 

implementar alterações com consequências sociais, culturais e educativas. Já não se pode 

contestar sua influência em todos os setores da sociedade contemporânea e tais alterações 

impõem novos desafios para toda a sociedade e, em especial, para a educação. Segundo Ponte 

e Serrazina (1998), 

 

já não existem dúvidas de que as TIC são um instrumento chave no processo de 

ensino-aprendizagem, fator de motivação dos alunos, catalizador positivo na 

mudança das metodologias de aprendizagem, melhorando a exploração dos 

conteúdos curriculares e introduzindo o fator de criatividade neste processo (p. 7). 

 

Nesta perspectiva, Escola (2011) considera que 

 

na sociedade, na cultura e na educação, os novos territórios da educação ganham um 

papel nuclear, o universo educativo vem sendo modificado pela introdução da 

televisão, informática e internet e este processo tem sido geral, desde a educação 

infantil até a universidade e sem que os professores de uma forma geral tenham 

percebido e, portanto, impondo um importante desafio que é gerir este universo da 

informação (p. 346). 

 

De tal modo, a escola tem um papel fundamental na promoção do acesso às 

tecnologias, de modo que estas ferramentas promovam a concretização da aprendizagem. No 

entanto, a instituição enfrenta vários desafios e um deles está associado ao fato de 

compreender que as TIC lhe dão a oportunidade de passar de um trabalho baseado na 

produção de informação para um funcionamento no qual predomine a construção das 

aprendizagens colaborativas e a partilha do conhecimento, atendendo a vários contextos 

sociais, às experiências e aos interesses dos alunos. 

Por conseguinte, é imprescindível que o funcionamento da escola esteja em 

conformidade com as características da sociedade contemporânea, entretanto, percebe-se 

certas resistências ou limitações quanto à utilização integral das TIC no processo de ensino-

aprendizagem.  
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Hoje, se vive um momento de grande reflexão sobre o uso das TIC que tem levado a 

conclusões otimistas ou pessimistas sobre o seu uso. Tanto num quanto em outro caso, o que 

não dá para desconhecer é que as tecnologias são produto e produtoras de alterações sociais 

que se refletem sobre as formas de pensar e fazer educação, pois “ou a tecnologia está a 

serviço do homem, libertando-o, ou está a serviço de alguns para escravizar outros, ou ainda, 

estaremos todos condenados a servi-la” (RODRIGUES, 1999, p. 108). 

Consciente da presença das tecnologias no nosso cotidiano, centramos a nossa 

investigação no processo de ensino-aprendizagem mediado pelo uso das TIC na Educação 

Básica na região de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil). O estudo prático foi delimitado em 

uma amostra de seis escolas, sendo uma particular e cinco públicas. Nesta investigação 

pretendemos conhecer a opinião dos professores em relação ao uso das TIC no processo de 

ensino-aprendizagem e, ainda, a opinião dos gestores das escolas quanto à disponibilidade das 

tecnologias e à formação dos professores para a utilização das mesmas. Pretende-se 

contribuir, dessa forma, para a reflexão sobre a importância da utilização das TIC no Ensino 

Básico.  

A fundamentação dos pressupostos será completada com a revisão bibliográfica sobre 

o tema em estudo e com a análise e apresentação dos dados estatísticos. Desse modo, esta 

dissertação está organizada em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, buscamos um entendimento do conceito de comunicação. Para 

tanto, tomou-se como base a tese de doutorado Comunicação e Educação em Gabriel Marcel, 

de Escola (2002) e as considerações de McLuhan (2007) sobre o processo evolutivo da 

comunicação humana.  

No segundo capítulo, encontra-se uma reflexão sobre técnica e tecnologia educativa e 

a caracterização sobre as funcionalidades das plataformas de aprendizagem, bem como sua 

integração na educação a distância e presencial.  

No terceiro capítulo, apresenta-se uma análise da integração das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no currículo do Ensino Básico, fazendo referências à formação 

dos professores e a estudos de caso sobre o uso da Plataforma Moodle e o uso do vídeo como 

recursos de aprendizagem. 

A metodologia de investigação adotada nesta dissertação é apresentada no quarto 

capítulo através da descrição dos percursos metodológicos, da identificação e justificativas 

sobre a estratégia da pesquisa, bem como os procedimentos na geração dos dados. 
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O quinto e último capítulo refere-se ao tratamento estatístico dos dados e discussão da 

investigação.  

 

 

1. COMUNICAÇÃO  

 

 

A comunicação está no alicerce da existência humana, portanto, é a origem do próprio 

homem enquanto ser social que se constrói, como ser social e cultural, a partir das relações 

que estabelece. Dessa forma, a comunicação é condição essencial nas relações sociais e é 

imprescindível para a existência humana enquanto sociedade. 

Desde os tempos remotos, o homem procurou estabelecer formas de se comunicar, 

seja pela pintura, pelos sons, pela literatura. Assim, as formas de comunicação tornaram-se 

cada vez mais sofisticadas ao logo da história da humanidade. 

Pode-se perceber que, nas últimas décadas, as formas de comunicação transformaram-

se de forma substancial. Neste sentido, o advento da internet propiciou uma verdadeira 

revolução nas formas de comunicação, não sendo possível predizer exatamente de que modo 

continuará a transformar a comunicação em escala mundial. 

Desse modo, é possível afirmar que, ao longo do século XX, ocorreu significativa 

mudança nas formas de comunicar entre as pessoas, e que as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) vêm acelerando cada vez mais esse processo.  

O termo comunicação traz consigo uma diversidade de definições. No entanto, vamos 

nos ater à sua origem etimológica. Assim, comunicação é uma palavra derivada do termo 

latino “communicare”, que significa “partilhar, participar algo, tornar comum”.1 

No meio acadêmico, a abordagem do conceito de comunicação tem sido tema de 

calorosos debates. Em função da relevância à qual se reveste a palavra comunicação, buscou-

se uma maior compreensão do seu significado na tese de doutorado, Comunicação e 

Educação em Gabriel Marcel (ESCOLA, 2002, p. 23), na qual consta a seguinte 

consideração:  

 

[...] nunca, como hoje, se falou tanto de comunicação, no entanto, dada a polissemia 

e ambiguidade do conceito, bem como as áreas disciplinares onde esta é usada como 

paradigma interpretativo, torna-se extraordinariamente difícil saber aquilo que 

designa. Objecto de estudo de várias disciplinas científicas, torna-se um âmbito 

                                                           
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1995. 
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pluridisciplinar, abrindo-se a perspectivas filosófico-antropológicas, biológicas e 

etológicas, sociológicas e históricas, cibernética e informacional, linguística e 

semiológica, psicológica, o que torna dramaticamente complexa a sua abordagem, 

bem como a fixação de um sentido unívoco. 

 

Entendemos que a transcrição do pensamento de Escola (2002) é de extrema 

importância, uma vez que a comunicação tem se tornado um dos temas de discussão cada vez 

mais frequentes nas sociedades da comunicação. Nesse sentido, compreende-se que 

comunicação é tudo e, se pensarmos em seus diferentes campos de aplicação, tais como as 

mídias, a comunicação científica e técnica, a internet, as telecomunicações, a comunicação 

intercultural, os sistemas de transporte,  enfim, teríamos uma extensa lista. 

No contexto desta reflexão, é relevante fazer uma apreciação das alterações sociais que 

a comunicação foi sofrendo ao longo do tempo. Apresenta-se, assim, alguns dos eventos que 

marcaram a história da comunicação.  

 

 

1.1 Evolução da comunicação  

 

 

A comunicação é um ato essencial do homem, no entanto, as rápidas e exponenciais 

mudanças nas formas de comunicar-se alteraram de forma substancial a maneira como o 

homem realiza tal ação.  

Desde os primórdios, o homem busca a comunicação. A própria natureza humana, a 

racionalidade e a articulação da linguagem nos impõem a necessidade de processos 

simbólicos e representativos. 

Acredita-se que os homens das cavernas, com seu cérebro ainda rudimentar, deviam se 

comunicar por meio de gestos, posturas, gritos e grunhidos, tal como os demais animais não 

dotados da habilidade de expressão mais refinada. 

Pode-se dizer que, em um determinado momento desse passado, esse homem aprendeu 

a relacionar objetos e seu uso e a criar utensílios para caça e para proteção, passando tal 

conhecimento aos demais através de gestos e da repetição do processo, o que resultou em uma 

forma primitiva e simples de linguagem. 

Com o passar do tempo, essa comunicação adquiriu contornos mais claros e evoluídos 

e, desse modo, facilitou-se a comunicação, não só entre os povos de uma mesma tribo, como 

entre tribos diferentes. As primeiras comunicações escritas (desenhos) de que se tem notícias 
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são das inscrições nas cavernas (8.000 anos a.C.). Surgiu, assim, os primeiros sinais do 

aparecimento da escrita que era, além de pictórica, ideográfica, ou seja, utilizava símbolos 

simples para representar tanto objetos materiais como ideias abstratas.2  

Uma das mais significativas contribuições dos sumerianos está ligada ao 

desenvolvimento da chamada escrita cuneiforme. Nesse sistema, ressalta-se a impressão dos 

caracteres sobre uma base de argila que era exposta ao sol e, logo depois, endurecida com sua 

exposição ao fogo. Essa civilização mesopotâmica produziu uma extensa atividade literária, 

com a criação de poemas, códigos de leis, fábulas, mitos e outras narrativas. É a língua escrita 

mais antiga da qual existem testemunhos gráficos. As primeiras inscrições procedem de 3.000 

a.C. 

Um estágio moderno da comunicação humana foi a descoberta da tipografia, ou seja, 

da arte de imprimir, pelo alemão Johann Guteberg, em 1445. Essa invenção multiplicou e 

barateou os custos dos escritos da época e inaugurou a era da comunicação social. 

Em paralelo ao aparecimento da escrita, ocorreu o processo evolutivo da comunicação 

humana. Encontram-se, na teoria de Herbert Marshall McLuhan (2007), estudos sobre os 

impactos das tecnologias e os efeitos dos meios de comunicação na sociedade e nos 

indivíduos. Esse autor destacou-se por privilegiar o estudo do meio ao invés da mensagem. 

McLuhan classificou a evolução da comunicação humana, baseada nos meios, em três 

grandes etapas: 

 

- A primitiva: foi a fase pré-tecnológica, na qual o ser humano utilizava todos os seus 

sentidos para se relacionar e comunicar-se com o mundo ao redor. Nesse contexto, a 

comunicação oral era totalmente dominante, ou seja, a palavra era passada de pessoa para 

pessoa. Pouco se produzia em registros escritos; 

- Etapa tipográfica: caracterizou-se pela invenção da prensa de Gutenberg (e o consequente 

surgimento da imprensa), que revolucionou a comunicação e, dessa maneira, ampliou a leitura 

e difundiu o conhecimento. Tornou-se a expansão da cultura e deu mais linearidade ao 

conteúdo; 

- Etapa do reenvolvimento verbivocovisual: é o mundo contemporâneo do desenvolvimento 

tecnológico, que possibilitou o surgimento dos meios de comunicação de massa. A 

                                                           
2 A escrita foi inventada pelos sumérios, cerca de 3.500 anos a.C. (HOHLFELDT, 2001, p. 63). Teria nascido da 

necessidade de se conservarem registros das transações comerciais. Por volta do ano 2.500 a.C., os sumérios já 

usavam a escrita cuneiforme. 
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globalização da comunicação possibilitou a convivência social entre pessoas de diferentes 

lugares do mundo. 

 

Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica tem sido 

determinado, sobretudo, pelos progressos das tecnologias digitais de comunicação e 

informação. Essas novas tecnologias – assim chamadas quando comparadas às tecnologias 

anteriores –, quando difundidas socialmente, alteram as qualificações profissionais e a 

maneira como as pessoas vivem cotidianamente, trabalham, informam-se e comunicam-se 

com outras pessoas e com todo mundo.  

Neste sentido, pode-se dizer é que a comunicação se encontra, hoje, plenamente 

consagrada. Apesar disso, faz-se necessário assinalar os diferentes tipos de comunicação nos 

processos de ensino-aprendizagem.  

 

 

1.2 A comunicação nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

 

A comunicação é um processo que envolve a troca de informações e que utiliza, como 

suporte, sistemas simbólicos de caráter verbal, não verbal e/ou mediado, ou seja, um processo 

de comunicação no qual esteja envolvido algum tipo de aparato técnico que faz a 

intermediação entre os locutores. Distinguem-se, por isso, várias formas de se comunicar, a 

comunicação presencial e não presencial (online). 

No âmbito da primeira, duas ou mais pessoas encontram-se em presença física no 

mesmo espaço e comunicam-se através de gestos e/ou palavras. Na segunda, duas ou mais 

pessoas comunicam-se através de mensagens enviadas utilizando-se a rede global de 

telecomunicações: telegrafia, telefonia, radiodifusão, teledifusão e internet, entre outras, 

envolvendo transmissão de áudio, de vídeo e de dados. 

A análise do processo comunicativo à luz dos esquemas lineares/informativos 

concentra-se na ideia fundamental de que a comunicação é um processo de transmissão de 

mensagens entre dois polos (emissor e receptor). Pode-se acrescentar, ainda, que se trata de 

um processo intencional cujo objetivo é obter um determinado efeito observável e possível de 

ser avaliado.  
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Para compreender melhor essa ideia, analisou-se a obra de Cloutier (1975) intitulada 

“A era de EMEREC na hora dos self media”. A palavra EMEREC resulta da junção das 

palavras émetteur (emissor) e récepteur (receptor), personificando o duplo caráter de cada 

indivíduo que se comunica, o homo communicans que se encontra “alternadamente em cada 

um dos polos da comunicação e, até mesmo, em ambos os polos simultaneamente. [...] O 

Emerec personifica o carácter de emissor e receptor de cada homo communicans” (BATISTA, 

2007, p. 40). Neste ponto de vista, o processo de comunicação não assume uma forma linear, 

onde as funções de emissor e receptor estão dissociadas, mas adota uma forma concêntrica, na 

medida em que o ponto de partida é o ponto de chegada, portanto, o conceito de feedback é 

inerente ao emissor e ao receptor.  

Este esquema inclui, ainda, um terceiro elemento, o medium, que funciona como 

intermediário que transforma e modela as mensagens, transpondo-as no tempo e no espaço. 

Emerec é, pois, “o homem que comunica com os seus semelhantes, com as máquinas que cria, 

com o seu meio ambiente” (CLOUTIER, 1975, p. 14).  

Desta forma, entende-se que já é consenso entre os estudiosos as consequências da 

evolução das novas tecnologias centradas na comunicação de massa3 e na transmissão do 

conhecimento, que têm apresentado significativas mudanças no ensino. Neste sentido, a 

aprendizagem a distância, sobretudo baseada na internet4, parece ser a grande inovação 

educacional do início do novo milênio.   

O conceito de virtual é, atualmente, um termo de investigação em discussão, estudado 

por alguns teóricos como Levý (1996) e Kerckhove (1995), que se caracteriza por diferentes 

facetas, das quais, neste trabalho, considera-se como um ambiente viabilizado pela 

mediatização da tecnologia. 

Assim, os AVA, criados a partir de recursos das Novas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (NTIC), são plataformas utilizadas na internet para a realização de cursos a 

distância online, adaptando o espaço de sala de aula para o ambiente virtual. Em alguns casos, 

                                                           
3 “A comunicação de massa pressupõe a urbanização massiva, fenômeno que ocorre em especial ao longo do 

século XIX, graças à segunda Revolução Industrial, dificultando ou mesmo impedindo que as pessoas possam se 

comunicar diretamente entre si ou atingir a todo e qualquer tipo de informação de maneira pessoal, passando a 

depender de intermediários para tal. Esses intermediários tanto implicam pessoas que desenvolvam ações de 

buscar a informação, tratá-la e veiculá-la – os jornalistas – quanto de tecnologias através das quais se distribuem 

essas informações. Todo esse conjunto constitui um complexo que recebe a denominação genérica de meios de 

comunicação de massa ou media” (HOHLFELDT, 2003, p. 62). 
4 A popularização da internet, nos anos de 1990, permitiu a construção de ambientes virtuais de aprendizagem 

através dos quais a comunicação entre os participantes pôde acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, na 

modalidade de um para um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos (MORAES, 2004). 
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do mesmo modo, são aplicados como ferramentas de apoio ao ensino presencial, 

desenvolvidos por instituições de ensino. 

Bassani (2006, p. 8) caracteriza os AVAs da seguinte maneira: 

 

Entende-se que um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é caracterizado por 

um conjunto de ferramentas computacionais que permitem a criação e o 

gerenciamento de cursos a distância, potencializando processos de interação, 

colaboração e cooperação. Tecnicamente, um AVA é um sistema computacional 

implementado por meio de uma linguagem de programação, que reúne, num único 

software (neste caso chamado de plataforma), possibilidades de acesso online ao 

conteúdo de cursos. Oferece, também, diversos recursos de comunicação/ 

interação/construção entre os sujeitos que participam do ambiente. Sendo assim, os 

ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados para ampliar espaços de 

interação em cursos na modalidade presencial, como também para gerenciar cursos 

ofertados na modalidade semipresencial e/ou totalmente a distância. 

 

Na educação com suporte em ambientes virtuais, o papel do professor é o de gerir as 

situações facilitadoras da aprendizagem, articular diferentes pontos de vista, instigar o diálogo 

entre os alunos e a produção conjunta, a busca de informações e a expressão do pensamento 

do aluno, orientando-o em suas produções e na recuperação e na análise dos registros e suas 

respectivas reformulações. 

De tal modo, os AVAs oferecem possibilidades de gerenciamento de atividades 

acadêmicas, permitindo a criação de turmas, inscrição de alunos, publicação e acesso a 

conteúdos dos mais variados tipos, como textos, avaliações, elementos multimídia, entre 

outros. Fornecem, ainda, recursos para a comunicação entre os usuários dos AVAs de forma 

assíncrona e síncrona. 

Muitos AVAs possuem, ainda, opções de personalização no layout da plataforma, bem 

como o uso de elementos gráficos conforme as propostas didáticas do curso. Segundo Santos 

(2009, p. 19), esse ambiente de aprendizagem pode ser, assim, caracterizado:    

 

[...] os AVAs agregam interfaces que permitem a produção de conteúdos e canais 

variados de comunicação, e também o gerenciamento de bancos de dados e controle 

total das informações circuladas no, e pelo ambiente. Essas características permitem 

que um grande número de sujeitos geograficamente dispersos pelo mundo possa 

interagir em tempos e espaços variados.  

 

Com base na experiência em AVAs, especificamente na Plataforma Moodle, pela 

Universidade Federal de Ouro Preto, no curso de Licenciatura em Geografia oferecido pelo 
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Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD)5, os principais recursos tecnológicos, 

geralmente utilizados nos AVAs, podem ser agrupados em quatro categorias:  

 

- Informação e documentação: apresenta as informações institucionais do curso, vincula 

conteúdos e materiais didáticos, faz uploud e download de arquivos e oferece suporte ao uso 

do ambiente; 

- Comunicação: facilita a comunicação síncrona e assíncrona; 

- Gerenciamento pedagógico e administrativo: permite acessar as avaliações e o 

desempenho dos alunos, consultar a secretaria virtual do curso etc.; 

- Produção: permite o desenvolvimento de atividades de resolução de problemas dentro do 

ambiente. 

 

Figura 1 – Principais categorias de um AVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Santos (2009, p. 45) 

 

Segundo Behar (2009), o AVA é um espaço na internet formado pelos sujeitos e suas 

interações e formas de comunicação que se estabelecem através de uma plataforma. Entende-

                                                           
5 Disponível em: <http://www.moodle.ufop.br/course/view.php?id=5317>.  
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se por plataforma uma estrutura tecnológica composta pelas funcionalidades e pela interface 

gráfica que compõem o AVA. 

No meio acadêmico já são conhecidos diversos tipos de AVAs em uso, criados por 

instituições nacionais ou desenvolvidos no exterior e traduzidos. Tais AVAs apresentam 

formatos e custos que variam e adaptam-se às necessidades dos clientes. Entre os mais 

conhecidos, encontram-se os listados por Oliveira e Mendes (2009) e apresentados no quadro 

a seguir: 

 

 

 

 

Quadro 1 – Principais AVAs utilizados no mundo 

Moodle OLAT TelEduc 

Blackboard Sakai CLE WordCircle 

ATutor Learn Loop AulaNet 

Ilias Lon-Capa Eureka 

Claroline .LRN Lotus LMS 

Dokeos Site@School WebCT 

Fonte: adaptado de Oliveira e Mendes (2009, p. 47) 

 

Neste sentido, entende-se que um AVA permite ao aluno realizar atividades na 

plataforma e buscar informações complementares ao processo de ensino-aprendizagem.  

O AVA constitui-se como um novo meio de interação entre os sujeitos. Dolle (1993) 

define “meio” como um sistema formado por sujeitos, objetos e regras. Conforme 

representado na Figura 2, os sujeitos ou pessoas são usuários do ambiente (neste caso, alunos, 

professor e tutor), os objetos artificiais referem-se aos recursos disponibilizados nos 

ambientes, tais como conteúdos, fóruns, bate-papos e outros. As regras institucionais regem as 

relações interindividuais no ambiente, como também a forma de utilização das ferramentas 

disponibilizadas. 

 

Figura 2 – Esquema de representação do meio 
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                              Pessoas ou sujeitos  

  

       MEIO                                           

                                                     Naturais         Regras instituições  

                               Objetos                                                                

                                                     Artificiais  

 

Fonte: adaptado de Dolle (1993, p. 37) 

 

Assim, entende-se que um AVA favorece a interação dos sujeitos participantes, além 

do acesso e da possibilidade de leituras variadas. O aprendiz interage com o conteúdo digital e 

também se comunica com outros sujeitos a partir do uso das ferramentas de comunicação 

síncronas e assíncronas em modalidades variadas que têm como foco principal a 

aprendizagem.  

Levando-se em consideração que a aprendizagem torna-se mais significativa quanto 

maior for o grau de interação e de comunicação entre os participantes do processo, novas 

técnicas e tecnologias vêm sendo desenvolvidas visando obter o máximo de aproximação nas 

atividades realizadas no ciberespaço. Dessa forma, Tori (apud KENSKI, 2014, p. 89) afirma 

que:  

 

O resultado é que, enquanto vemos muitos cursos tradicionais sustentando-se única e 

exclusivamente na proximidade natural de suas salas de aula presenciais, a educação 

mediada pelas tecnologias não pára de evoluir e de criar condições para a efetiva 

redução de distâncias. Esse avanço tecnológico pode ser utilizado não apenas em 

cursos a distância, mas em cursos presenciais. 

 

Mesmo reconhecendo as potencialidades dos AVAs, torna-se necessário considerar 

seus limites, tanto tecnológicos e de suporte, como no que diz respeito à democratização do 

acesso à informação, sobretudo ao conhecimento. 

Para utilizar um AVA de uma instituição é necessário ter recursos para tal, assim, a 

ausência de recursos e de políticas de democratização do acesso às tecnologias configura-se 

como um problema social para a democratização do acesso e da formação profissional, 

especialmente na formação de professores dos espaços públicos de aprendizagem.  

Assim sendo, deve-se pensar em políticas públicas que privilegiem a socialização de 

interfaces livres e gratuitas para que mais e melhores interações possam surgir na sociedade 

da informação e do conhecimento.  
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1.3 Comunicação síncrona e assíncrona 

 

 

A partir do momento no qual as tecnologias de comunicação e informação começaram 

a expandir-se pela sociedade, ocorreram muitas mudanças nas maneiras de ensinar e de 

aprender. Independente do uso mais ou menos intenso de equipamentos mediáticos nas salas 

de aula, professores e alunos têm contato durante todo o dia com as mais variadas mídias.  

Devido à importância dos AVA, é relevante conhecer as interações dos alunos em 

ambientes proporcionados por redes síncronas e assíncronas, bem como sua relação com a 

aprendizagem.  

Dois tipos de ferramentas podem ser usados para promover a partilha de conhecimento 

por meio de conversações, ou seja, ferramentas de comunicação síncrona, que são familiares 

aos usuários da internet como Internet Relay Chat (IRC), popularmente conhecido por chat, e 

sistemas de mensagens instantâneas; e sistemas de comunicação assíncrona, tais como correio 

eletrônico, fóruns de discussão e listas de discussão. 

A forma síncrona permite a comunicação entre as pessoas em tempo real, ou seja, o 

emissor envia uma mensagem para o receptor que a recebe quase instantaneamente. No 

ambiente Moodle, pode-se destacar, como exemplo desse tipo de comunicação, o chat, que é 

um meio de comunicação síncrona, no qual toda comunicação é gerada em tempo real, 

característica que o transforma em um ambiente convidativo a uma maior informalidade, e 

que apresenta condições para que os fluxos dos diálogos ocorram com uma naturalidade 

próxima à da língua falada. Desse modo, os ambientes síncronos, tendo como principal 

caraterística a interatividade gerada pela “quase” presença dos participantes, criam um clima 

social propício à construção de comunidades de aprendizagem que partilham metas comuns.  

O sentimento de presença e de pertença a um grupo que partilha uma tarefa é 

demonstrado por Morais (2000, p. 334-335) ao afirmar que:  

 

O tipo de interacção desenvolvido indica que a estratégia referida responde à 

necessidade dos alunos interagirem uns com os outros e proporciona novas formas 

de sentirem a aula, na qual podem cultivar modos de participação e de se 

relacionarem enquanto que na interacção com a tarefa evidencia-se a disponibilidade 

dos alunos colaborarem com os colegas na execução das tarefas propostas, na 

interacção não relacionada com a tarefa mostra-se o desejo dos alunos manifestarem 

a sua existência na aula como elementos de um grupo, a turma, no qual a interacção 
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manifestada através da comunicação constitui um elo de união entre os seus 

membros.  

 

Segundo Lapadat (2000), os ambientes síncronos são caracterizados pelo uso de 

contribuições breves e rápidas que são, muitas vezes, superficiais, orientadas socialmente, 

ambíguas e que aparecem em uma sequência linear cronológica e não por sequência de 

assunto. Por este motivo, a transcrição impressa de uma sessão síncrona pode parecer 

fraturada e incoerente a uma pessoa não participante na sessão.  

A combinação da função social de um chat educacional estruturado com discussões 

mais refletidas em um ambiente de comunicação assíncrona e com todos os recursos de 

informação proporcionados pela web pode constituir um conjunto de ferramentas que, 

sustentado por teorias de aprendizagem construtivista, oferece uma plataforma de 

aprendizagem que conduz os alunos a uma visão profunda dos temas em estudo e, assim, 

conjuntamente com os outros alunos e professores, à promoção dos processos de partilha e de 

construção do conhecimento.  

Portanto, a educação suportada por um ambiente de aprendizagem baseado na web 

vem questionar as problemáticas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem, especialmente, 

ao papel do aluno, do professor e das próprias dimensões da sala de aula, pois suas 

potencialidades permitem ampliar o tempo e o espaço de sala de aula e permitem, com isso, a 

continuação dos assuntos e o aprofundamento da reflexão sobre os mesmos para além da sala 

de aula presencial.  
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2 TECNOLOGIA EDUCATIVA 

  

 

2.1 Técnica e tecnologia  

 

 

Na atualidade, percebe-se uma disseminação geral das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), que estão presentes e influenciam a vida nas mais variadas dimensões, 

sejam elas sociais, políticas, econômicas ou culturais. Contudo, não se pode negar o 

relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber 

humano, nesse sentido, referindo-se a uma nova forma de linguagem e de comunicação, a um 

novo código, a uma linguagem digital.   

 Na área da Educação, que é o domínio deste estudo, as teorias tecnológicas ligadas à 

educação também designadas por Paradigma Tecnológico da Educação, conforme Bertrand e 

Valois (1994 apud SOUTO, 2010, p. 32), têm sido formalizadas através da Tecnologia 

Educativa, estando-lhe associados os processos pedagógicos e de comunicação.  

 Neste capítulo, procura-se abordar a Tecnologia Educativa como área de 

fundamentação da Comunicação Educativa. Para tanto, faz-se, assim, uma contextualização 

do seu conceito. Em razão do seu caráter polissêmico, abordam-se algumas das perspectivas 

que foram sendo adotadas por alguns estudiosos, como Cabrero (2001) e Postman (1994). A 

técnica tem sua gênese na utilização de objetos que se transformaram em instrumentos 

naturais e que se tornam mais complexos no transcorrer da evolução da sociedade humana. 

 A teoria (Theoreo) e a técnica (Techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, 

entre os séculos VI e IV a.C., desenvolveu-se a explicação racional para as questões 

pertinentes à natureza e ao mundo dos homens. Theoreo, para os gregos, significava ver com 

os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a atividade experimental. Techné estava 

ligada a um conjunto de conhecimentos e de habilidades profissionais. Desta forma, o 

conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos 

mecânicos, e não o trabalho manual em si.  

Platão conceituou o termo “técnica” e atribuiu-lhe o significado de uma realização 

material e concreta. Aristóteles (384-322 a.C.) não foi muito além dessa conceituação, pois 

entendia a Techné como um conhecimento prático que objetivava um fim concreto. Segundo 

o dicionário de filosofia de Nicola Abbagnamo (2000, p. 958), a técnica “[...] compreende 



 
 

31 
 

todo um conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer”. Já a 

tecnologia, de acordo com o mesmo dicionário, “é o estudo dos processos técnicos de um 

determinado ramo de produção industrial ou de demais ramos”.  

Pode-se assegurar que a sociedade da comunicação remonta às rápidas e exponenciais 

constituições das estruturas de informação do século XX. No início do século XVIII, com o 

início da Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica, o trabalho do homem passa a ser 

mais ágil, uma vez que conta com inovações. Já na metade do século XIX, a eletricidade 

tornou-se a mola mestra que afetaria definitivamente os meios de produção e de comunicação. 

Por conseguinte, com a Terceira Revolução Industrial, oportunizou-se o nascimento da 

sociedade da informação. Tal fato justifica-se devido à sua dependência em relação à 

tecnologia e à ciência.6 

Na interpretação de Escola (2011, p. 63), 

 

A técnica, móbil da Revolução Industrial, configurou uma nova civilização 

nascente a ponto de a adjetivar como seu traço essencial. Os novos valores 

que aí se anunciam e confirmarão são faustianos e prometaicos.  

 

 

 A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades para tratar 

dessa realidade diversa e complexa impõe novas concepções de educação, de escola e de 

ensino.  

 Nesse sentido, a tecnologia7 na sociedade é um fato evidente e imprescindível para a 

aplicabilidade na resolução de problemas e de alternativas de solução em todos os campos da 

vida moderna e a sua aplicação não foge ao campo educativo. 

 Assim, entende-se que a escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de 

maneira satisfatória às reivindicações da modernidade. E se tais inovações da tecnologia são 

necessárias, portanto, é de fundamental importância que a escola aprenda os conhecimentos 

referentes a elas para poder repassá-los para sua clientela, pois é preciso que o ambiente 

escolar propicie esses conhecimentos, habilidades e os novos valores imprescindíveis ao 

educando para que este possa, então, exercer plenamente a sua cidadania.  

                                                           
6 Segundo Correia (1999), a ciência, enunciados (leis, teorias) que permitem conhecer a realidade e modificá-la, 

e a técnica, que promove a transformação do real consistindo em operações que visam satisfazer determinadas 

necessidades, combinam-se e formam um plano, uma concepção, um desígnio a ser realizado.  
7 Salienta-se que a tecnologia resulta de uma interação dinâmica da ciência e da experiência (técnica), surgindo 

como uma nova fonte de conhecimentos. Para especificar um pouco melhor e de acordo com Quintanilha (1986), 

não é um “fazer por fazer” nem uma “prática pela prática”, mas, antes, uma aplicação de técnicas apoiadas num 

corpo teórico de conhecimentos. 
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 Desta forma, entende-se que, em atinência a esses novos valores e com o 

desenvolvimento de um novo contexto educacional, é possível inferir que esta nova 

contextualização não combina com uma escola linear que entende a incorporação das 

tecnologias como meros instrumentos de uma educação ultrapassada.  

Em consonância com tal reflexão, é conveniente citar o questionamento de Papert 

(1994, p. 13):  

 

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão 

radical como Dewey, a Informática, em todas as suas diversas manifestações, está 

oferecendo aos Inovadores novas oportunidades para criar alternativas. A pergunta 

que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em essência, a 

educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança 

primeiro melhorará as vidas dos filhos dos ricos e poderosos e apenas lentamente e 

com um certo grau de esforço entrará nas vidas dos filhos do resto de nós? 

 

Portanto, compreende-se que questões dessa natureza exigem a reflexão do papel da 

escola neste momento histórico, no qual a tecnologia não pode se constituir em um mero 

instrumento para uma educação que se deseja fazer significativa. 

 

 

2.2 A tecnologia na educação   

 

 

Nenhuma outra tecnologia introduziu tantas alterações em tão pouco tempo e com 

tanta profundidade, em todas as áreas da atividade humana, como a TIC, intensificada, nas 

últimas décadas, com o uso do computador e da rede mundial de computadores – a internet. O 

contexto mundial proporciona um verdadeiro desafio no que se refere à forma de assimilar as 

mudanças que estão ocorrendo com o desenvolvimento das telecomunicações, da informática 

e de suas interações com o sistema educacional. 

Assim, entende-se que a educação e a tecnologia não são termos teóricos e abstratos, 

mas dimensões com conteúdo de práticas e existência vivenciadas por meio da história e 

retomadas, hoje, em novas perspectivas em face dos desafios impostos pelos padrões de 

valores do homem moderno e pelas transformações tecnológicas que o envolvem. 

Por conseguinte, a educação no mundo atual tende a ser tecnológica e, portanto, exige 

entendimento e interpretação das tecnologias. Estas, por serem complexas e práticas, 



 
 

33 
 

reclamam ao homem novos elementos essenciais para sua formação, reflexão e compreensão 

do ambiente social no qual ele está inserido. 

Desta forma, entende-se que as novas tecnologias são, na Educação Contemporânea, 

ferramentas importantes no desempenho de práticas e de procedimentos didático-pedagógicos 

que viabilizam a inserção positiva, produtiva e atuante do cidadão na sociedade.  

A Educação, como elemento integrante da sociedade e socialmente adaptada, não 

poderia ficar à parte desses processos. Esta importância permite entender o novo paradigma 

tecnológico, quer seja revolucionando as práticas pedagógicas tradicionais, ou mesmo 

instituindo novas formas de procedimentos educacionais. 

O relatório da UNESCO, Educação – Um tesouro a descobrir, chama a atenção para o 

impacto que as TIC podem ter na renovação do sistema educativo, recomendando, assim,    

 

que os sistemas educativos devem dar respostas aos múltiplos desafios da sociedade 

da informação, perspectiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e de uma 

cidadania adaptada às exigências do nosso tempo (DELORS; EUFRÁZIO, 1998, p. 

59). 

 

Neste contexto, entende-se que, em um mundo em constante mudança, a educação 

escolar tem de ser mais do que uma mera assimilação certificada de saberes, muito mais do 

que preparar consumidores ou treinar pessoas para a utilização das TIC. 

A escola deve assumir o papel de formar cidadãos para a complexidade do mundo e 

dos desafios que ele propõe. Deve, ainda, preparar cidadãos conscientes para analisar 

criticamente o excesso de informações e a mudança a fim de lidar com as inovações e as 

transformações sucessivas dos conhecimentos em todas as áreas. Nesse sentido, Kenski 

(2014, p. 64) considera que “a sociedade excluída do atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico está ameaçada de viver em estado permanente de dominação, subserviência e 

barbárie”.  

Há mais de uma década, diversos países têm procurado elaborar políticas públicas que 

orientem a inserção da nação nessa nova sociedade. No Brasil, um programa foi lançado em 

1999 tratou da elaboração de um documento com a participação de profissionais de diversas 

áreas do conhecimento e vários setores públicos e privados, do terceiro setor e de instituições: 

o Livro verde. Nele, são apresentadas as bases para a discussão de um novo projeto de 

sociedade em todas as áreas: educação, mercado de trabalho, serviços, identidade cultural, 
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governo, entre outras.8 Segundo o Livro verde, no que concerne à educação e à função de 

educar para a sociedade da informação: 

 

Trata-se de investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes 

permitam ter uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões 

fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas 

em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos 

simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de 

formar os indivíduos para “aprender a aprender” de modo a serem capazes de lidar 

positivamente com a contínua e acelerada transformação da base tecnológica 

(TAKAHASHI, 2001, p. 45).  

 

Deste modo, considera-se que a utilização das TIC enquanto recurso educativo impõe 

alterações profundas na relação pedagógica e exige um novo perfil de professor. No entanto, 

considera-se pertinente esclarecer que não concordamos com posturas e discursos extremistas, 

que valorizam de forma excessiva o componente instrumental, que verbalizam enfaticamente 

a necessidade de uma alfabetização digital ou domínio tecnológico e que assumem a 

tecnologia como um fim em si mesmo.  

Para nós, a tecnologia na educação deve ser assumida na perspectiva de Kenski (apud 

PONTE, 2007, p. 67). A esse respeito, o autor afirmou: 

 

A sociedade e as tecnologias não seguem um rumo determinista. O rumo depende 

muito dos seres humanos e, sobretudo, da sua capacidade de discernimento coletivo. 

O problema com que nos defrontamos não é o simples domínio instrumental da 

técnica para continuarmos a fazer as mesmas coisas, com os mesmo propósitos e 

objetivos, apenas de uma forma pouco diferente. Não é tornar a escola mais eficaz 

para alcançar os objetivos do passado. O problema é levar a escola a contribuir para 

uma nova forma de humanidade, onde a tecnologia esteja fortemente presente e faça 

parte do cotidiano, sem que isto signifique submissão à tecnologia.   

 

Ainda segundo Ponte (2004, p. 59), 

 

As novas tecnologias podem desempenhar um papel importantíssimo, quer como 

ferramenta de trabalho quer como meios de descoberta e de formação de conceitos, 

quer como instrumentos de resolução de problemas. Mas ao introduzir as TIC sem 

criar condições para a renovação da escola, corremos o risco de ter salas de aula com 

toda a tecnologia do século XXI e alunos sentados, passivos [...]; a aprender como 

faziam no século XIX, isto é, corremos o risco de ter as “novas” tecnologias ao 

serviço das velhas pedagogias. 

 

As considerações anteriormente destacadas confirmam que a tecnologia por si só não 

proporciona uma educação de qualidade. Usar a tecnologia em favor de mudanças positivas é 

                                                           
8 Disponível em: <www.socinfo.gov.br>.  

http://www.socinfo.gov.br/
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saber explorar as potencialidades dessas ferramentas e, acima de tudo, proporcionar que cada 

membro do processo de aprendizagem também possa utilizar as TIC de maneira com que 

desenvolva sua autonomia e a organização da aprendizagem. 

Considera-se que os recursos tecnológicos utilizados na educação devem ser usados 

para apoiar a construção do conhecimento de um sujeito social, que assume a busca pela sua 

aprendizagem e que se veja como responsável pelo seu processo educativo, como sujeito 

autônomo. 

Segundo Papert (1997, p. 54), o aspecto mais importante do conhecimento que as 

crianças devem ter sobre a tecnologia é aquilo que nomeou como “fluência tecnológica”, isto 

é, a capacidade de utilizar a tecnologia através da tentativa e do erro que advêm do esforço 

para nos expressarmos de forma autônoma em uma série de situações diferentes. Assim como 

podemos ter conhecimento de outra língua ou ser fluentes nela, podemos ter conhecimentos 

sobre a tecnologia, bem como ser ou não fluentes na sua utilização. 

De tal modo, as inovações tecnológicas podem contribuir de maneira decisiva no 

sentido de transformar a escola em um lugar de exploração de culturas, de realização de 

projetos, de investigação e debate. 

Várias são as críticas possíveis no que diz respeito à utilização das TIC na educação, o 

papel fundamental que se atribui às tecnologias na construção do conhecimento é marca 

fundamental dos discursos circulantes, no entanto, a utilização dessas tecnologias não pode 

estar dissociada da formação dos professores.  

Para encarar os desafios propostos pelo uso das TIC na educação, a chamada 

sociedade da informação exige um profissional cada vez mais atualizado e que seja capaz de 

analisar as necessidades em diferentes contextos educacionais e de desenvolver conteúdos e 

materiais didáticos para diferentes públicos, em diferentes momentos.  

Em conformidade com Ponte (2007), considera-se que são necessários educadores que 

admitam as diferentes formas de interação com o conhecimento, sejam elas feitas com a 

utilização de livros, vídeos ou, ainda, por meio de conversas. Os conhecimentos não precisam 

mais ser pensados de forma isolada. 

Diferentes estratégias educacionais precisam ser pensadas, criadas e recriadas, de 

acordo com cada grupo de estudantes que será atendido, para que o processo de ensino- 

aprendizagem seja realmente efetivo. As tecnologias da educação podem auxiliar nesse 

processo de recriação, uma vez que o estudo dessas tecnologias poderá proporcionar aos 
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educandos um leque de possibilidades, ao abrangerem novos meios e métodos de ensino e 

tornarem o processo de formação ainda mais dinâmico. 

Nesse sentido, Kenski (1998, p. 50) sugere que: 

 

Não é possível pensar na prática docente sem pensar, antecipadamente, na pessoa do 

docente que está em pauta e em sua formação que, como vimos, não se dá apenas 

durante o seu percurso nos cursos de formação de professores, mas 

permanentemente, durante todo o seu caminho profissional, dentro e fora da sala de 

aula. Antes de tudo a esse professor devem ser dadas oportunidades de 

conhecimento e de reflexão sobre sua identidade pessoal como profissional docente, 

seus estilos e seus anseios. Em uma outra vertente, é preciso que este profissional 

tenha tempo e oportunidades de familiarização com as novas tecnologias educativas, 

suas possibilidades e limites para que, na prática, faça escolhas conscientes sobre o 

uso das formas mais adequadas ao ensino de um determinado tipo de conhecimento, 

em um determinado nível de complexidade, para um grupo específico de alunos e no 

tempo disponível. Ou encaminhe sua prática para uma abordagem que dispense 

totalmente a máquina, e os alunos aprendam até com mais satisfação. As atividades 

de narrativa oral e de escrita não estão descartadas. A diferença didática não está no 

uso ou não-uso das novas tecnologias, mas na compreensão das suas possibilidades. 

 

É relevante considerar tal consideração de Kenski, pois os docentes precisam ter 

possibilidades de escolha, visto que não é possível escolher sem conhecer as possibilidades. 

Assim, faz-se necessário que todo educador tenha em seu currículo acadêmico um contato 

com as possibilidades que as TIC trazem para a educação. É, a partir desse contato, que o 

docente poderá alargar suas possibilidades de utilizar ou não as tecnologias e perceber até que 

ponto elas são positivas no processo educativo de seus alunos. 

Portanto, acredita-se que ter formação tecnológica não significa que temos a 

obrigatoriedade de utilizar as TIC em todos os momentos do processo educativo. Além disso, 

independentemente dos motivos, no processo educativo, é preciso respeitar o ponto de vista 

dos educandos. É, ainda, imprescindível saber discernir quando, como e com quem utilizá-las, 

pois as TIC também são características de educadores com formação tecnológica. Não utilizá-

las pode ser considerado sinônimo de não saber utilizá-las. 

 

 

2.3 As plataformas de aprendizagem  

 

 

 Sejam artefatos, métodos ou técnicas, as inovações humanas são tecnologias que 

surgem para facilitar as tarefas do dia a dia. De tal modo, a começar pela própria etimologia 
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da palavra, a tecnologia é vista como uma arte aplicada que, associada ao processo 

sistematizado de formação de conhecimento, resulta em inovações. 

 No contexto educacional, à medida que as concepções de educação do professor, das 

exigências do mundo do trabalho e da própria prática educacional orientada de forma 

intencional e sistemática evoluem, surgem novos desafios para as instituições de ensino, uma 

vez que a sociedade passa a demandar mais inovações também nos meios didáticos 

pedagógicos. 

 Neste sentido, percebe-se que a velocidade por meio da qual as TIC se renovam 

desafia os educadores, que devem estar atentos para o que se apresenta como tecnologia 

alternativa ao processo formativo, mas, além disso, precisam se dedicar à análise e à 

fundamentação pedagógica da nova proposta para que não apenas seja adotada a tecnologia 

mais moderna, mas que também ajude a atender, de maneira ainda mais eficaz, os objetivos 

do processo de ensino-aprendizagem.    

 Consequentemente, os avanços tecnológicos, associados às mudanças dos paradigmas 

educacionais, levam ao surgimento de novas concepções de ensino-aprendizagem que se 

traduzem, muitas vezes, em projetos audaciosos nos quais a tecnologia assume um papel de 

destaque para atender a alunos que não veem, não ouvem, não falam e não aprendem mais 

como as crianças, os adolescentes e os jovens das gerações anteriores.   

 Nesse contexto, situam-se as plataformas de ambiente virtuais a distância que 

adquirem real importância na aprendizagem. Como já mencionado no primeiro capítulo, 

existem diversas plataformas disponíveis que facilitam a criação de ambientes de 

aprendizagem. Nelas estão embutidos contornos tecnológicos e pedagógicos para o 

desenvolvimento de metodologias educacionais, utilizando canais de interação web aptos a 

oferecerem suporte para a atividade educacional de forma virtual.  

 Assim, a partir das fontes consultadas, apresentam-se, neste capítulo, algumas das 

plataformas mais utilizadas no Brasil. Ao adotar o proposto por Gil (2002), optou-se pelo 

estudo de caso, dentro dos parâmetros indicados pelo autor, que indica como análise de quatro 

a dez objetos de pesquisa. Para o autor, a análise inferior a quatro permite baixo nível de 

informação e a superior a dez pode levar ao excesso de informação. 

 De tal modo, optou-se por selecionar as cinco plataformas mais citadas nas fontes de 

pesquisa e utilizadas pelas instituições de ensino no país. Assim, foram escolhidas para a 

análise as seguintes plataformas: Eureka, E-ProInfo, TelEduc, WebCT e Moodle.   
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Com o intuito de identificar suas funcionalidades, estabeleceram-se os seguintes 

critérios de análise: distribuição, princípios pedagógicos, aprendizagem colaborativa, 

interatividade, multimídia, usabilidade e acessibilidade.  

 Nesta pesquisa, a Plataforma Moodle foi utilizada como estudo de caso, conforme se 

apresentará no terceiro capítulo. Por isso, adiante serão retomadas as discussões sobre as 

funcionalidades deste Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 A análise das plataformas mais utilizadas ficou, assim, organizada:  

 

 

Figura 3 – Apresentação do site da Plataforma Eureka 

 

Fonte: http://eureka.pucpr.br (Acesso em 2014) 

 

O Eureka é um AVA do Laboratório de Mídias Interativas (LAMI), da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Esse AVA informa ter o objetivo de promover 

educação e treinamento a distância por meio da internet. Seu diferencial em relação às outras 

plataformas analisadas é a utilização de áudio do texto escrito em todas as telas acessadas.  

Além disso, a condição da locução é nítida. Tal fato o enquadra em uma acessibilidade 

parcial ao deficiente visual, que pode ouvir o texto, porém a não utilização de leitor de tela 

prejudica o uso para esse perfil de usuário. O layout do design destaca-se pelo uso de 

ilustrações e de informações bem distribuídas, pois são facilmente localizadas, em três 

ambientes, com predomínio do azul em fundo branco. No ambiente, encontram-se três áreas 

com objetivos diferenciados: 

http://eureka.pucpr.br/
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- O primeiro espaço refere-se ao sistema, é utilizado para definição de perfil de usuário e para 

o acesso às salas;  

- O segundo espaço contém funcionalidades referentes ao Eureka como um todo, é acessível a 

partir de qualquer sala do sistema; 

- O terceiro espaço refere-se mais particularmente às salas e às atividades. Essa parte é 

também atrelada à escolha do perfil. Dependendo do perfil, diferentes funcionalidades e 

conteúdos serão disponibilizados.  

 

 

Figura 4 – Apresentação do site da plataforma e-ProInfo 

 

Fonte:  http://eproinfo.mec.gov.br/acesso (Acesso em 2014) 

 

O e-ProInfo é um software público, desenvolvido pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e licenciado por meio da 

General Public License (GPL). Oferece projetos colaborativos e outras ferramentas, como 

tira-dúvidas, agenda, diário, biblioteca, aviso, correio eletrônico e chat.  

Este AVA não permite acesso a deficientes auditivos e visuais. Para ter acesso a outras 

informações, o usuário precisa ser cadastrado no ambiente. Tem baixa usabilidade, muitos dos 

links apresentados nessa plataforma não funcionam, a tela não aparece inteira e há pouca 

informação ao usuário visitante. Em relação ao design, é construído em azul e amarelo fortes, 

sobre fundo branco. O menu é um diferencial em relação aos demais analisados: apresenta-se 

de forma horizontal, com cada função acompanhada de uma ilustração. 

http://eproinfo.mec.gov.br/acesso
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Figura 5 – Apresentação do site da plataforma TelEduc 

 

 

Fonte: http://www.teleduc.org.br/ (Acesso em 2014) 

 

 Segundo uma informação divulgada no site, o TelEduc foi concebido com alvo no 

processo de formação de professores para informática educativa. Baseando-se na metodologia 

de formação contextualizada, foi desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Informática 

Aplicada à Educação (Nied), da Universidade de Campinas (Unicamp), de São Paulo. Com 

mais de quatro mil instituições cadastradas, foi criado de forma participativa, tendo suas 

ferramentas idealizadas e projetadas de acordo com as necessidades relatadas por seus 

usuários. Apresenta funcionalidades em três grupos, a saber: ferramentas de coordenação, 

administração e comunicação. Oferece fácil navegação, exibe informações em relação à 

arquitetura da informação e situa bem o usuário em um menu administrativo identificado com 

destaque à esquerda da tela. Oferece grupos de discussão e itens relativos à interatividade, tais 

como: correio eletrônico, mural, portfólio, diário de bordo, bate-papo e enquete.  

A plataforma não informa sobre o uso de qualquer sistema multimídia e só avança em 

informações mais relevantes, como conteúdo dos cursos, por exemplo, para os usuários 

cadastrados. Com interface construída em ambientes para leitura – o principal no meio da tela 

–, apresenta os serviços oferecidos (downloads, fórum e comunidade). As ferramentas de 

coordenação têm como objetivo principal organizar as ações no curso, informar aos alunos as 

http://www.teleduc.org.br/
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intenções da proposta e contribuir para melhor organização e compreensão da dinâmica de 

trabalho. As ferramentas de comunicação só podem ser acessadas dentro do ambiente 

(correio, bate-papo, fóruns de discussão e mural).   

Todavia, com o desenvolvimento de novas versões, já é possível enviar e-mail externo 

aos destinatários, porém a resposta só pode ser dada a partir do acesso ao ambiente. As 

ferramentas de administração têm como objetivo dar apoio ao gerenciamento do curso através 

do suporte e da administração e não são visíveis aos alunos. 

 

Figura 6 – Apresentação do site da plataforma WebCT 

 

 

Fonte: www.elc.uga.edu/webct/entryPageIns.dowebct (Acesso em 2014) 

 

Desenvolvido pelo grupo de Murraw W. Goldberg, da University of British Columbia, 

o Web Course Tools (WebCT) fornece um conjunto de ferramentas que facilita a criação de 

cursos educacionais. O ambiente contém uma série de ferramentas educacionais, como 

sistema de conferência, chat, correio eletrônico, acompanhamento do aluno, suporte para 

projetos colaborativos, autoavaliação, questionários, distribuição e controle de notas, 

glossário, controle de acesso, calendário do curso, geração automática de índices e pesquisa 

etc. 

A interface para autoria de cursos no WebCT contém opções para criar páginas (ou 

importar páginas de texto ou HTML existentes) e incorporar ferramentas educacionais dentro 

das páginas. Após a criação de uma página, o autor deve indicar a localização relativa dessa 

http://www.elc.uga.edu/webct/entryPageIns.dowebct
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página no curso. A organização das páginas pode ser hierárquica, para acesso imediato a 

qualquer tópico, subtópico ou página individual; ou linear, para definir um caminho 

sequencial através do curso.   

Além de ferramentas educacionais que auxiliam o aprendizado, a comunicação e a 

colaboração, o WebCT também fornece um conjunto de ferramentas administrativas para 

auxiliar o autor no processo de gerenciamento e melhoria contínua do curso. 

 

Figura 7 – Apresentação da Plataforma Moodle 

 

Fonte:  http://moodle.org/login/index.php (Acesso em 2014) 

 

O Moodle, de acordo com o seu site oficial (www.moodle.org.br), é um software para 

gestão da aprendizagem e do trabalho colaborativo, desenvolvido em php e com banco de 

dados MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access, Interbase, através da colaboração da comunidade 

virtual. Foi concebido em 2001, pelo educador e cientista Martin Dougiamas, e baseou-se nos 

princípios do “construtivismo social”.9  

Distribui-se sob licença da Open Source e é livre para carregar, usar, modificar e até 

mesmo distribuir. Para cumprir as normas de acessibilidade, o Moodle disponibiliza 

informações sobre as imagens e outros tipos de conteúdo a fim de que possam ser lidos por 

                                                           
9 O construtivismo afirma que a aprendizagem é especialmente efetiva quando se realiza tendo em vista a 

partilha com outros. Essa experiência pode ser, por exemplo, uma frase pronunciada; uma mensagem na internet 

ou elementos mais complexos como uma pintura, uma casa ou uma aplicação informática. O conceito de 

construtivismo social amplia as ideias expostas e as direciona a um grupo social que constrói a sua aprendizagem 

conjuntamente, criando em colaboração uma cultura de partilha de conteúdos e significados. Quando nos 

submergimos em uma cultura como essa, vamos aprender continuamente como ser uma parte desta cultura em 

muitos níveis (TEODORO; ROCHA, 2007, p. 24).  

http://moodle.org/login/index.php
http://www.moodle.org.br/
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leitores de telas. No Brasil, de acordo com informação de seu endereço na web, o Grupo 

Baggio suporta o Projeto Moodle, instalando, customizando e configurando o Moodle em 

seus servidores ou em instituições/empresas. Presente em 206 países e com 47 mil sites 

instalados e registrados, o aplicativo é a plataforma de ambiente de ensino-aprendizagem mais 

utilizada no mundo.  

Para a comunidade brasileira, apresenta-se em amarelo claro e com três ambientes 

para leitura, há oferta de trabalhos colaborativos e destaque à interação de fórum de discussão, 

gestão de conteúdos, blogs e wikis. A plataforma não demonstra uso de sistema multimídia, 

mas diz oferecer possibilidade de videoconferência e certificado digital. Permite, ainda, 

acesso ao visitante. 

Conforme análise apresentada sobre as possibilidades de uso das plataformas de 

ensino-aprendizagem, observou-se que esses AVAs investem prioritariamente em tecnologias 

com ênfase em ferramentas de colaboração, ainda que não informem com clareza quais 

recursos multimídia, de fato, disponibilizam.  

 Entretanto, considera-se que quanto à análise das plataformas para AVA, podem ser 

apresentadas inovações, pois, de modo geral, elas não refletem o equilíbrio indispensável 

entre o aspecto pedagógico e o tecnológico referenciado pelos defensores da Educação a 

Distância e também não exploram todas as potencialidades oferecidas pela web 2.0. 

A esse respeito, Rosenberg (2007, p. 22) faz as seguintes considerações: 

 

Para criar valor no futuro, o e-learning terá que ser reinventado. Ao mesmo tempo 

em que se busca prover o ensino formal com mais opções e cuidados, assim também 

será necessário, para os ambientes virtuais de aprendizagem e suas respectivas 

plataformas, intensificar a qualidade da informação, primar por soluções 

colaborativas para o desenvolvimento de um espírito de comunidade, afim de que a 

construção do ensino-aprendizagem virtual apresente comprovadamente, eficácia a 

todos os participantes, com acessibilidade universal. 

 

Nesse sentido, percebe-se que a utilização dos ambientes de aprendizagem oportuniza 

a organização de espaços potencializadores do processo de aprendizagem. Contudo, a 

apropriação desses recursos somente contribuirá com a qualificação do ensino à medida que 

houver planejamento adequado e comprometimento recíproco das equipes diretivas e dos 

docentes, propiciando condições para o desenvolvimento de mudanças nas práticas 

pedagógicas. 
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3 A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO NO CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO 

 

 

3.1 Currículo e as Tecnologias da Informação e Comunicação   

 

 

Nas últimas décadas, presenciou-se uma acelerada revolução tecnológica que, ao 

passar dos anos, vem demandando o surgimento de um novo perfil de profissionais. Assim, 

essa nova exigência legitimou que, na escola, o modo como vinha sendo conduzido o 

processo de ensino-aprendizagem fosse mais intensamente questionado. 

Esse questionamento diz respeito às necessidades de alargamento de competências 

para trabalhar com as mais diversas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e 

também acompanhar a crescente rapidez com que novos mecanismos tecnológicos são 

criados.  

Neste sentido, as inovações tecnológicas têm implicado em mudanças nas mais 

diversas áreas, não sendo diferente no contexto escolar, por conseguinte, configurando um 

novo panorama para o processo de ensino-aprendizagem escolar.    

Estas inovações derivadas da grande revolução tecnológica que se processou nas 

últimas décadas se desvelam na conformação de novas formas de interação favorecidas pelas 

potencialidades das mídias e, sobretudo, pela internet, as quais se caracterizam pela 

composição de uma cultura eletrônica alimentada por linguagens e por gêneros digitais. 

Desta forma, torna-se evidente a necessidade da inserção e a integração das mídias ao 

currículo10 no âmbito escolar e é importante destacar a formação de novos espaços de 

interação e as novas formas de ensino-aprendizagem associadas às diversas possibilidades de 

trabalhar com as TIC e as mídias na sala de aula, pois oportunizam estratégias diversificadas 

para incorporação à prática pedagógica. Assim, Almeida (2007, p. 160) considera que: 

                                                           
10 O entendimento da palavra currículo tem adquirido diferentes sentidos ao longo do tempo, sendo ela associada 

a conteúdos escolares, experiências de aprendizagem, objetivos e avaliação, correspondendo aos elementos da 

prática pedagógica. Todo e qualquer currículo representa uma seleção da cultura, como os autores da chamada 

Sociologia do Currículo argumentam. Essa seleção se faz a partir de certas posturas e interesses. Todo currículo 

constitui um território de lutas e de conflitos em torno de valores e significados. O currículo é um espaço 

produtivo no qual são atribuídos significados e construídas identidades sociais (SILVA, 1997). 
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[...] o domínio instrumental de uma tecnologia, seja ela qual for, é insuficiente para 

que o professor possa compreender seus modos de produção de forma a incorporá-la 

à prática. É preciso criar situações de formação contextualizada, nas quais os 

educadores possam utilizar a tecnologia em atividades que lhes permitam interagir 

para resolver problemas significativos para a sua vida e trabalho, representar 

pensamentos e sentimentos, reinterpretar representações e reconstruí-las para poder 

recontextualizar as situações em práticas pedagógicas com os alunos.  
 

Segundo García-Valcárcel e Munõz-Repiso (2003), é necessário que os professores 

descubram o potencial curricular das TIC e sua formação para que possam promover um uso 

crítico desses meios ao invés de uma subordinação a eles. Mas, com tal intuito, é preciso 

atentar-se a quatro objetivos: 

 

- Dar a conhecer as novas tecnologias da informação (o que são e como funcionam); 

- Analisar sua articulação com os processos de ensino-aprendizagem (vantagens e 

desvantagens da aplicação da tecnologia no currículo); 

- Permitir que o futuro professor adquira habilidades mínimas no manejo de hardware e de 

software; 

- Permitir uma mudança de atitudes do futuro professor em direção à inovação educativa, 

numa mudança de atitude através do conhecimento. 

 

Para Sacristán (2000, p. 15), “quando definimos currículo, estamos descrevendo a 

concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá‐las num momento 

histórico e social determinado, para um nível de modalidade de educação, numa trama 

institucional etc.”. O autor acrescenta que: 

 

O currículo é muitas coisas ao mesmo tempo: ideias pedagógicas, 

estruturação de conteúdos de uma forma particular, detalhamento dos 

mesmos, reflexo de aspirações educativas mais difíceis de moldar em termos 

concretos, estímulo de habilidades nos alunos etc. (p. 173).  

  

O currículo, então, é um meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus caminhos 

e a orientação para a prática. Não se pode pensar numa escola sem pensar em seu currículo e 

em seus objetivos. A tecnologia precisa integrar a prática pedagógica do professor e o 

currículo que será desenvolvido. Os recursos tecnológicos são ferramentas complementares às 

atividades de ensino usuais e que, devido à sua flexibilidade e abrangência, favorecem a 

constituição de redes de conhecimento. 
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Não se pode propor, todavia, esta nova atitude apenas de forma burocrática e 

mecânica, como sugeria a teoria tradicional. É necessário perceber todo o contexto em que se 

insere e as consequências na prática pedagógica e na formação do educando. 

 

As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e 

socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das práticas 

que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao mesmo tempo: conteúdos (culturais 

ou intelectuais e formativos), códigos pedagógicos e ações práticas através dos quais 

se expressam e modelam conteúdos e formas (SACRISTÁN, 2000, p. 16). 

            

Fagundes, Sato e Maçada (2002) afirmam que a utilização dos meios telemáticos 

possibilita a interatividade do aluno com a sua realidade e com o mundo, assim, favorecendo 

uma nova dimensão ao currículo. Considerando essa ideia, recorremos novamente a Sacristán 

(2000, p. 299), uma vez que este autor defende que: 

 

[...] a conveniência de superar as fronteiras sempre artificiais dos conhecimentos 

especializados, a necessidade de integrar conteúdos diversos em unidades coerentes 

que apóiem também uma aprendizagem mais integrada nos alunos, para os quais 

uma opção desse tipo possa oferecer realmente algo com sentido cultural e não 

meros retalhos de saberes justapostos [...]. 

 

Essa concepção de currículo requer a instituição de cursos de formação inicial e 

continuada de professores pautados em modelos e propostas curriculares que possibilitem 

vivências de um currículo “[...] com as atividades reais que os professores realizam e terão 

que realizar nos contextos escolares, ou essa formação pode ficar, no mínimo, isolada do 

exercício da profissionalidade” (SACRISTÁN, 2000, p. 272). É importante destacar que esse 

modelo de currículo requer novas formas de organização dos cursos de formação inicial e 

continuada no sentido de valorizar os saberes e as experiências dos professores com as novas 

exigências da sociedade do conhecimento, visto que essa sociedade requer novos perfis de 

pessoas e profissionais. Nesse contexto, acredita-se que o currículo organizado por projetos 

interdisciplinares aliados à utilização das TIC é uma das propostas a ser contemplada no 

currículo integrado de formação de professores. 
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3.2 Formação de professores em Tecnologias da Informação e Comunicação e o 

uso do computador  

 

 

Os profissionais da educação defrontam-se, hoje, com exigências de ordens distintas 

no sentido de incorporarem à sua prática em sala de aula às TIC.11 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM) recomendam o uso dessas tecnologias e, assim, determinam: 

“as Tecnologias da Comunicação e da Informação e seu estudo devem permear o currículo e 

suas disciplinas” (BRASIL, 1999, p. 134).  

No tocante ao uso dos computadores, os PCNs, estabelecidos para a Educação 

Fundamental, nos seus terceiro e quarto ciclos, destacam um papel importante dessa 

ferramenta:  

 

A incorporação de computadores no ensino não deve ser apenas a informatização 

dos processos de ensino já existentes, pois não se trata de aula com efeitos especiais. 

O computador permite criar ambientes de aprendizagem que fazem surgir novas 

formas de pensar e aprender [...]. Utilizar recursos tecnológicos não significa utilizar 

técnicas simplesmente, e não é condição suficiente para garantir a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. Por isso, é fundamental criar um ambiente de aprendizagem em 

que os alunos possam ter iniciativas, problemas a resolver, possibilidades para 

corrigir erros e criar soluções pessoais. Além disso, quando o professor utiliza um 

recurso tecnológico, como fonte de informação ou como um recurso didático para a 

atividade de ensino, está também possibilitando que os alunos aprendam sobre as 

práticas sociais que utilizam tecnologia e desenvolvam habilidade e atitudes para se 

relacionarem com a tecnologia na vida. As Tecnologias da Comunicação e 

Informação podem ser utilizadas para realizar formas artísticas; exercitar habilidades 

matemáticas; apreciar e conhecer textos produzidos por outros; imaginar, sentir, 

observar, perceber e se comunicar; pesquisar informações curiosas etc., atendendo a 

objetivos de aprendizagem ou puramente por prazer, diversão e entretenimento. Por 

isso, na medida do possível, é importante que os alunos possam fazer uso dos 

computadores tendo propósitos próprios, fora do horário de aula ou quando 

terminarem a proposta feita pelo professor (BRASIL, 1998, p.147-155). 

 

Nos referidos documentos, encontram-se as diretrizes que norteiam o Ensino Básico e 

que exercem influência na forma de atuar do docente, no entanto, é da relação cotidiana com 

os alunos que vem a demanda. 

                                                           
11 A expressão Tecnologias da Comunicação e da Informação está sendo usada aqui com referência a uma parte 

dos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações: “Os meios eletrônicos que incluem as 

tecnologias mais tradicionais, como rádio, televisão, gravação de áudio e vídeo, além de sistemas multimídias, 

redes telemáticas, robótica e outros”. Apesar de os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) trazerem um 

conceito mais amplo das TIC, compreendendo “[...] os diferentes meios de comunicação (jornalismo impresso, 

rádio e televisão), os livros, os computadores etc.” (BRASIL, 1998, p. 135). 
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É importante considerar que muitos dos nossos alunos são representantes de uma 

geração que incorporou tecnologias, como o computador e o telefone celular, à sua rotina, seja 

no lazer, na comunicação pessoal ou nas tarefas da escola.12 

Segundo Trahtemberg (2000, p. 6), “o professor deverá acompanhar ao aluno no 

processo de organizar a realidade e a informação que o cerca, para que este possa fazer uso 

produtivo delas e construir seu próprio conhecimento. Os professores são capazes de lidar 

com esses desafios?”.13  

O uso das TIC apresenta-se ou até mesmo impõe-se, neste momento, como uma área 

ainda inexplorada, desconhecida para muitos educadores, ainda que fácil e cheia de 

possibilidades para outros. Neste contexto, Ponte (2000) destaca que o processo de 

apropriação das TIC, além de ser necessariamente longo, envolve duas facetas que não se 

podem confundir: a tecnologia e a pedagogia.14 Assim, não é de se admirar as atitudes dos 

professores em relação às TIC:  

 

Alguns olham-nas com desconfiança, procurando adiar o máximo possível o 

momento do encontro indesejado. Outros usam-nas na sua vida diária, mas não 

sabem muito bem como as integrar na sua prática profissional. Outros, ainda, 

procuram usá-las nas suas aulas sem, contudo, alterar as suas práticas. Uma minoria 

entusiasta desbrava caminho, explorando incessantemente novos produtos e ideias, 

porém defronta-se com muitas dificuldades como também perplexidades (PONTE, 

2000, p. 2). 

 

Neste sentido, entende-se que o uso do computador na escola poderá ou não acontecer 

na medida em que isso será determinado pelos professores e pelo currículo. Do mesmo modo, 

os professores e o currículo determinarão a sua forma de uso, a riqueza e a pobreza desse uso. 

Da própria proposta educacional da escola dependerá a forma de uso do computador e das 

tecnologias digitais a ele associadas.  

O problema do uso das tecnologias não é como introduzir na aula recursos 

sofisticados, mas como integrá-los ao currículo de modo que enriqueçam o processo de 

aprendizagem dos alunos (GARCÍA-VALCÁRCEL; MUÑOZ-REPISO, 2003), bem como 

                                                           
 12 Entendemos que as questões relacionadas à exclusão digital, apesar de serem extremamente pertinentes, não 

serão discutidas aqui por não constituírem o foco deste capítulo. 
13 No original: “El profesor deberá acompañar al alumno en el proceso de organizar la realidad y la información 

que lo rodea, para que pueda hacer un uso productivo de ellas y construir su próprio conocimiento. ¿Pueden los 

profesores lidiar con estos retos?”. 
14 Mudar a educação não é um processo rápido e fácil. As mudanças na educação dependem de vários fatores e 

Moran (2007, p. 16-17) assevera que são necessários “professores maduros, intelectuais, pessoas curiosas, 

entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. Depende, inclusive, dos alunos, uma vez que alunos 

curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do professor, 

tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros na caminhada do professor-educador”. 
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tirá-los do discurso e trazê-los para a prática, principalmente, instaurando diferenças 

qualitativas significativas nas práticas pedagógicas adotadas. 

Nunca é muito lembrar que o uso dessas tecnologias por si só não poderá transformar 

o processo de aprendizagem. É consenso entre os estudos da área educacional que:  

 

[...] o computador não é por si mesmo portador de inovação nem fonte de uma nova 

dinâmica no sistema educativo. Poderá servir e perpetuar com eficácia sistemas de 

ensino obsoletos. Poderá ser um instrumento vazio em termos pedagógicos que 

valoriza a forma, obscurece o conteúdo e ignora processos (CABRAL, 1990, p. 14).  

 

Os computadores, como qualquer outro recurso tecnológico que possa ser utilizado na 

escola,  

 

não fazem mágicas, não fazem milagres, [...] são apenas ferramentas a serem usadas 

de acordo com a tarefa em vista e de acordo com as circunstâncias. É assim que 

devem ser tratados, como ferramentas (CASTRO, 1994, p. 220). 

 

Na opinião de Ponte e Serrazina (1998, p. 10), “o sucesso da integração das novas 

tecnologias na escola depende em larga medida do que for feito no campo da formação de 

professores”. A esse respeito, Perrenoud (2000) considera que a utilização das TIC é uma das 

dez competências mais importantes de um professor que, “mais do que ensinar, trata-se de 

fazer aprender (...), concentrando-se na criação, na gestão e na regulação das situações de 

aprendizagem” (p. 139). 

Com relação à formação adequada dos professores, Kenski (2003) ressalta que os 

programas aligeirados de preparação docente para o uso das TIC são falhos, instruem sobre o 

uso das máquinas sem outro tipo de apoio para criar novas possibilidades pedagógicas, o que 

gera insatisfação tanto para professores como para alunos. A autora cita estudos que apontam 

para um período de capacitação que compreende até quatro ou cinco anos para que o 

professor possa, de fato, desenvolver novas habilidades de ensino utilizando a tecnologia 

como ferramenta.  

Em sua opinião, não é suficiente os professores terem o conhecimento instrucional de 

como operar novos equipamentos para utilizar esse meio como auxiliar para transformar a 

escola. Dada a complexidade do meio tecnológico, as atividades de aproximação entre 

docentes e tecnologia devem ocorrer, de preferência, nas licenciaturas e nos cursos de 

Pedagogia. 
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Portanto, a escola precisa fomentar e desenvolver práticas pedagógicas que utilizem as 

tecnologias digitais, assim como o comprometimento com a formação do professor, 

promovendo uma educação contextualizada e significativa, preparando os alunos para serem 

cidadãos participativos desta realidade, isso porque os indivíduos que dela fazem parte e nela 

vivem experimentam situações diárias relacionadas ao uso dessas tecnologias. Assim, temos 

de fazer das tecnologias elementos presentes no cotidiano escolar, do mesmo modo como 

acontece fora deste ambiente. Nesta perspectiva: 

 

Torna-se urgente que o mundo de dentro entre em sintonia com o mundo de fora da 

escola, de forma que os jovens-alunos possam construir significações, processo que 

depende da singularidade de cada um da cultura em que está inserido, das interações 

que realiza com outros, da estrutura de sua própria rede de significados (BONILA, 

2005, p. 14).  

 

Todavia, é relevante considerar que resistências e dificuldades são limitações comuns 

no caminho de quem busca uma sustentação mais qualificada ao seu trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, a apropriação das TIC, por parte dos professores, deve estar amparada em um 

material de apoio que o instigue e ajude-o a apropriar-se das mesmas. No entanto, essa 

apropriação não é passível de uma simples leitura dos textos disponíveis sobre o assunto. Para 

que os professores realmente assimilem esses novos conteúdos e saibam como utilizá-los é 

necessário uma nova postura. As dificuldades dos professores com o uso de tecnologias 

educacionais são antigas e, certamente, decorrem da sua própria formação inicial.15 

                                                           
15 “Na realidade brasileira, ainda é bastante comum os professores terem pouca familiaridade com computadores 

e não reconhecerem nos recursos mais tradicionais ─ televisão, rádio, videocassete etc. ─ suas potencialidades 

como instrumentos para incrementar as situações de aprendizagem na escola. Esse fato, muitas vezes, determina 

práticas pouco inovadoras e explica algumas dificuldades na implantação de propostas incluindo a tecnologia na 

escola. É fundamental que o professor tenha conhecimento sobre as possibilidades do recurso tecnológico para 

poder utilizá-lo como instrumento para a aprendizagem. Caso contrário, não é possível saber como o recurso 

pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, isso não significa que o professor deva se 

tornar um especialista, mas que é necessário conhecer as potencialidades da ferramenta e saber utilizá-las para 

aperfeiçoar a prática de sala de aula. A participação em projetos de capacitação é necessária e condição para o 

sucesso de práticas pedagógicas que incorporem as tecnologias. A formação dos professores é alicerce 

fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. É preciso que o professor compreenda as 

transformações que estão ocorrendo no mundo e a necessidade da escola acompanhar esse processo. [...] A 

discussão sobre a incorporação das novas tecnologias na prática de sala de aula é muitas vezes acompanhada 

pela crença de que elas podem substituir os professores em muitas circunstâncias. A tecnologia traz inúmeras 

contribuições para a atividade de ensino e para os processos de aprendizagem dos alunos, mas não substitui o 

professor e, muito menos, os processos criativos do próprio estudante na produção de conhecimento. O professor 

continua sendo quem planeja e desenvolve situações de ensino a partir do conhecimento que possui sobre o 

conteúdo, sobre os processos de aprendizagem, sobre a didática das disciplinas e sobre a potencialidade da 

ferramenta tecnológica como um recurso para a aprendizagem. Mesmo os programas educativos para 

computador não se constituem como soluções prontas e auto-suficientes para o ensino. Nenhum software 

funciona automaticamente para promover aprendizagens, pois é necessário que a sua utilização esteja atrelada a 

um contexto de ensino e aprendizagem, ou seja, à colocação de problemas cognitivos considerando aquilo que o 

aluno já sabe. É sempre o professor quem define quando, por que e como utilizar o recurso tecnológico a serviço 
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Por isso, entende-se que características como responsabilidade, dinamismo e visão 

crítica de sua prática pedagógica, bem como capacidade de lidar com novas situações, estão 

entre as posturas deste novo professor que busca capacitação para utilizar as TIC em sala de 

aula. A esse respeito, Pimentel (2009, p. 18) considera que:   

 

Atrelada a esta concepção de mudança do paradigma está a compressão de que o 

papel do profissional de educação na atualidade é o de estimular os alunos a 

aprenderem a buscar e selecionar as fontes de informações disponíveis para a 

construção do conhecimento, analisando-as e reelaborando-as. 

 

Neste contexto, Almeida (1997) considera que o professor deve estar preparado para 

desenvolver competências, tais como estar aberto a aprender a aprender; atuar e participar de 

temas emergentes no contexto de interesses dos alunos; promover o desenvolvimento de 

projetos cooperativos/colaborativos; assumir uma atitude de investigador do conhecimento e 

da aprendizagem do aluno, propiciar a  reflexão, o espírito crítico e o pensar sobre o pensar; 

dominar recursos tecnológicos e ser capaz de identificar as potencialidades desses recursos na 

prática pedagógica.  

Assim, parece claro o papel que se pretende para o professor de uma escola que 

incorpore, no seu trabalho educativo, as tecnologias digitais – e tal incorporação não pode ser 

recusada pela escola. O professor que adota o uso das tecnologias em sala de aula com 

tecnologias deverá responsabilizar-se por uma mediação pedagógica, sua função de 

“informador” não seria mais necessária. 

Para Masetto (2000, p.144-145), a mediação pedagógica representa a atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da 

aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 

aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte "rolante" que ativamente colabora 

para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. 

De acordo com Moran (2006), os alunos estão prontos para a utilização da internet e o 

professor pode perceber, aos poucos, que a internet está passando de uma palavra da moda 

para uma realidade em algumas escolas e nas suas famílias.  

Assim, entende-se que a formação do profissional capaz de implantar mudanças 

demanda outras especificidades. Entretanto, elas só se tornam evidentes quando o professor, 

                                                                                                                                                                                     
do processo de ensino e aprendizagem. O professor é sempre o responsável pelos processos que desencadeia para 

promover a construção de conhecimentos, e nesse sentido é insubstituível” (BRASIL, 1998, p. 154-55). (Grifo 

nosso). 
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após o término de um curso de capacitação, retorna à sua escola para recontextualizar, na sua 

prática pedagógica, aquilo que aprendeu.  

Portanto, a natureza inovadora das práticas pedagógicas com as TIC, se não for 

acompanhada por ações de formação que promovam uma atividade prática e reflexiva dos 

professores, não tem capacidade, por si só, de operar grandes mudanças nas práticas 

pedagógicas dos docentes.   

 

 

3.3 As potencialidades das Tecnologias da Informação e da Comunicação no 

ensino  

 

 

Quando se analisa o tema das TIC, pode-se afirmar que essas tecnologias vieram no 

sentido de facilitar a vida na sociedade contemporânea.16 As TIC correspondem a todas as 

tecnologias que interferem nos processos comunicativos. Para Coll e Monereo (2010), há uma 

diferenciação entre as tecnologias e, assim sendo, identificam que:  

 

Entre todas as tecnologias criadas pelos seres humanos, aquelas relacionadas com a 

capacidade de representar e transmitir informação – ou seja – as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – revestem-se de uma especial importância, porque 

afetam praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as formas e 

práticas de organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar 

essa compreensão e de transmiti-la para outras pessoas (COLL; MONEREO, 2010, 

p. 17). 

 

No contexto escolar, as TIC não podem ser instituídas exclusivamente para fins 

instrumentais ou simplesmente com função instrucionista. Acreditamos que o seu uso deva 

adequar-se ao objetivo maior, ou seja, promover a qualidade do ensino e, por meio de suas 

amplas possibilidades, desenvolver práticas pedagógicas que não sejam restritas em 

transmissão, repetição e memorização de conteúdos. 

                                                           
16 Sem fazer apologia aos avanços tecnológicos, Porto (2006, p. 48) ressalta que: “Esta nova linguagem 

tecnológica, que interconecta e aproxima os indivíduos, também treina múltiplas atitudes perceptivas e solicita 

constantemente a imaginação, investindo na afetividade e nas relações como mediação primordial no mundo. 

São possibilidades de linguagens tecnológicas que podem incorporar-se à escola para ensinar o respeito ao 

diferente, a vencer obstáculos, a trabalhar coletivamente, entre outros aspectos. Não pressupõe uma didática 

nova, mas uma postura que se apoia na inter-relação entre professor e alunos como sujeitos que se organizam, 

decidem e buscam superar obstáculos, tendo em vista os conteúdos curriculares, intermediados com as 

tecnologias e situações da cotidianidade”. 



 
 

54 
 

No entanto, Kenski (2003) reconhece que, na maioria das escolas brasileiras, as 

tecnologias digitais de comunicação e de informação “[...] são impostas, como estratégia 

comercial e política, sem a adequada reestruturação administrativa, sem reflexão e sem a 

devida preparação do quadro de profissionais que ali atuam” (KENSKI, 2003, p. 70). 

Analisar o papel que a tecnologia tem desempenhado na vida implica não somente 

explorar as características técnicas dos meios, mas buscar entender as condições sociais, 

culturais e educativas de seus contextos. Nesta perspectiva, torna-se primordial perceber as 

possibilidades que se estabelecem com o uso das modernas – algumas já nem tão modernas 

assim – tecnologias.  

Sobre o assunto, Lévy (2000, p. 26) assegura que:  

 

Uma técnica não é nem boa, nem má (isto depende dos contextos, dos usos e dos 

pontos de vista), tampouco neutra (já que é condicionante ou restritiva, já que de um 

lado abre e de outro fecha o espectro de possibilidades). Não se trata de avaliar seus 

“impactos”, mas de situar as irreversibilidades às quais um de seus usos nos levaria, 

de formular os projetos que explorariam as virtualidades que ela transporta e de 

decidir o que fazer dela.  

  

No entanto, as TIC podem ser pensadas como transformadoras do processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que são consideradas como uma ferramenta imprescindível para a 

aquisição de competências básicas.     

Neste contexto, Almeida e Moran (2005, p. 71) afirmam que o papel da tecnologia 

pode ser um aliado extremamente importante ao permitir “a cada pessoa resolver os 

problemas do quotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação do seu contexto”. 

 Diante das questões apresentadas, salienta-se que a tecnologia apresenta-se como 

potencializadora de ações e de espaços interdisciplinares no contexto escolar e, por isso, 

entende-se que é sempre recomendável as discussões acerca das contribuições e 

complementaridades que os recursos tecnológicos podem proporcionar ao trabalho 

pedagógico, demonstrando ser também um aliado às práticas de ensino.  

Baseando-se nas perspectivas anteriormente referidas sobre as potencialidades das TIC, 

permitimo-nos apresentar, na sequência deste estudo, dois estudos de caso desenvolvidos em 

uma das escolas que participaram da investigação. O primeiro refere-se ao uso da “Plataforma 

Moodle como recurso de ensino-aprendizagem” e, no segundo, apresenta-se “O uso do vídeo 

como recurso de aprendizagem”. Ambos os estudos são iniciados com uma fundamentação 

teórica seguida da metodologia aplicada, da análise dos resultados e, por fim, de uma breve 

consideração sobre o estudo de caso.  
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3.3.1 A Plataforma Moodle como recurso de ensino-aprendizagem 

 

 

Nos últimos tempos, tem-se percebido um crescente interesse pela utilização de 

tecnologias como ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, portanto, as 

práticas de ensino tradicionais devem ser repensadas. 

Entretanto, Sampaio e Leite (1999) destacam que é necessário que professores e 

alunos conheçam, interpretem, utilizem e dominem criticamente a tecnologia para não serem 

por ela dominados. Assim, o professor pode ter como foco uma prática de sala de aula que 

inclua o uso das TIC como instrumento de apoio ao ensino-aprendizagem, seja presencial ou a 

distância.  

De acordo com Gadotti (2000), as consequências da evolução das tecnologias da 

informação, centradas na comunicação de massa e na difusão do conhecimento, ainda, não se 

fizeram sentir plenamente no ensino, pelo menos na maioria das nações, mas a aprendizagem 

a distância, sobretudo a baseada na internet, parece ser a grande novidade educacional neste 

início de novo milênio. Assim, acredita-se que a internet, quando usada para fins educacionais 

na modalidade de ensino a distância ou presencial, tem demonstrado benefícios. 

Merece destaque o que afirma Duso (2009, p. 64) a esse respeito: “Atividades 

organizadas em ambientes virtuais de aprendizagem propiciam a flexibilidade de horários, de 

local e de ritmo de aprendizado, podendo contribuir para a percepção de que o conhecimento 

está disponível e não depende do lugar e do momento”. Portanto, entende-se que o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) possibilita aos alunos a oportunidade de decidirem quanto 

aos próprios caminhos de acesso às informações, distanciando-se de padrões tradicionais de 

ensino e garantindo aprendizagens significativas. 

Documentos oficiais, como os PCN e os PCNEM, recomendam o uso das tecnologias: 

"É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como 

instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas 

tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e 

futuras” (BRASIL, 1998, p. 96). 
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O Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem demonstrado interesses no tocante a 

essa modalidade de ensino. Por isso, o Governo Federal tem introduzido leis federais que 

admitem o uso legal de cursos na modalidade a distância.17 Entre muitas ações, destaca-se a 

criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB)18, um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade 

de acesso à formação universitária, usando a metodologia da educação a distância. Nessa 

modalidade de ensino, as universidades oferecem cursos por meio de plataformas, em código 

de fonte aberta (open source), como é o caso do Moodle.19  

As plataformas de gestão do ensino-aprendizagem (LMS-learning management 

system) permitem consubstanciar, na prática, a “conscientização de que a aprendizagem ativa 

e a intensificação da relação professor-aluno deve manter primado sobre o tradicional ensino 

passivo e de que os hábitos de aprendizagem ativa, autônoma ou não, devem ser imanentes ao 

indivíduo ao longo de toda a vida” (AZEVEDO, 2005, p. 103). 

Assim, os professores do futuro devem apresentar uma série de competências relativas 

à utilização das TICs. Dessa forma, destacam-se os argumentos de Rios y Cebrián (2000) 

relativamente ao uso das TIC, uma vez que: 

 

- Favorece o acesso à grande quantidade de informação e de forma mais rápida; 

- Favorece a autoaprendizagem ao permitir a individualização da aprendizagem; 

- Permite produzir simulações que favoreçam os alunos na tomada de decisões; 

- Permite melhorar a aprendizagem com a utilização de novas tecnologias junto com recursos 

e meios educativos tradicionais (livro, quadro etc.); 

- Considera que nem todos os alunos processam e aceitam a informação da mesma forma; 

- Permite a um grande número de estudantes acessar a informação pela apresentação em 

diferentes suportes (escrita, audiovisual, programas de informática etc.); 

- Ajuda a motivar a realização de um trabalho mais criativo na aula; 

- Permite criar formas de trabalhar o conhecimento similares às usadas na futura vida 

profissional.  

 

                                                           
17 Art. 1o. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade 

semipresencial, com base no art. 81 da Lei n o. 9.394, de 1996, e no disposto nesta Portaria.  [...] §2o Poderão ser 

ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% da 

carga horária total do curso. 
18 Disponível em: <http://www.uab.mec.gov.br>. 
19 A palavra Moodle surgiu do acrônimo para Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment. 

http://www.uab.mec.gov.br/
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Os benefícios das tecnologias são, como percebido, inquestionáveis. Os PCNs 

apresentam as transformações trazidas pelas TIC como potencializadoras das práticas 

pedagógicas. A problemática encontra-se nas formas de seus usos e não nos fins de sua 

criação (BRASIL, PCNs, 2002). Portanto, é necessário considerar que as TIC trazem 

vantagens ao processo de ensino-aprendizagem, mas devem ser pensadas como instrumentos 

de auxílio ao trabalho do professor, e não como substitutas dele. O uso dessas tecnologias é, 

na opinião de Lévy (1999, p. 163), importante, pois “não se trata de usar as tecnologias a 

qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 

civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura 

dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo os papéis de professor e de aluno”.  

Ainda sobre o uso destas tecnologias, de acordo com Nóvoa (2009, p. 1), deve-se estar 

consciente de que: 

 

[...] é preciso reagir a duas perigosas ilusões. Por um lado, a ilusão tecnológica, a 

ideia de que sofisticados utensílios (quadros interativos, computadores etc.) iriam 

resolver os problemas da educação. Não resolvem. São auxiliares extraordinários. 

Mas apenas isso. Por outro lado, a ilusão gestionária, organizacional, que se 

transforma rapidamente numa nova burocracia, asfixiante e insensata. 

 

O professor continua sendo a figura essencial no processo de ensino-aprendizagem. O 

educador deste novo século deve estar receptivo à introdução de novas formas de pensar e de 

ensinar em uma sociedade cada vez mais informatizada. No entanto, para Escola (2007, p. 

315): 

 

[...] independentemente do reconhecimento das novas exigências que as TIC 

colocam aos educadores neste trânsito para a sociedade do conhecimento, o lugar do 

professor continua inquestionável e em nada ameaçado, pois se se multiplicam as 

fontes e as possibilidades de pesquisa de informação, a reconversão do aluno em 

explorador ativo no ciberespaço, exige mais do que nunca sua presença, ensinando 

aos alunos a difícil tarefa de avaliar e gerir a informação que chega. 

 

Ao contrário do que se chegou a pensar, que as novas tecnologias iriam substituir os 

professores, “o aparecimento delas e a disseminação pela sociedade vieram reforçar o papel 

da escola e dos profissionais de educação, dada a necessidade de prover as novas gerações 

com competências necessárias para manipulá-las e explorar corretamente” (RAMAL, 2002, p. 

191). 
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Neste sentido, apresenta-se um relato de experiência com a Plataforma Moodle na 

disciplina de Geografia, ministrada no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, 

Brasil), em 2013, e as mudanças ocorridas a partir de tal experiência. 
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Estudo de caso 1: a utilização da Plataforma Moodle no Colégio Arquidiocesano de 

Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) 

 

 

É prática do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) a 

realização de cursos de formação continuada de professores, bem como a participação em 

encontros de professores nos quais são discutidas as tendências da educação e os pressupostos 

teóricos que sustentam as constantes mudanças observadas no processo de ensino-

aprendizagem a partir da introdução das TIC. 

Em 2011, após perceber a necessidade de introduzir novas ferramentas que pudessem 

auxiliar professores, alunos e a coordenação administrativa com um canal de comunicação 

constante e eficaz, foi implantada, pela administração da escola, a Plataforma Moodle.20 Com 

a implantação dessa plataforma, foi proposto o desenvolvimento de uma atividade na 

disciplina de Geografia, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil). 

 

 

a) Metodologia aplicada à pesquisa 

 

 

Para a concretização desta investigação procedeu-se à elaboração de um plano de 

trabalho, organizado em várias etapas. Assim, a metodologia aplicada priorizou a combinação 

do ensino presencial com o ensino a distância, aproveitando-se a flexibilidade das tecnologias 

e, ao mesmo tempo, mantendo-se os benefícios das aulas presenciais. Nesse sentido, foram 

definidas algumas etapas e os elementos necessários em cada uma delas: 

 

- Instalação da Plataforma Moodle; 

- Instalação dos módulos de cada unidade didática; 

- Disponibilidade dos materiais de estudo na disciplina; 

- Realização de teste de funcionamento; 

- Apresentação e instruções para o uso da Plataforma Moodle; 

- Apresentação e orientação das atividades propostas; 

- Resolução de questões com base na leitura dos textos; 

                                                           
20 Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/course/view.php?id=38>. 

http://arquidiocesano.com/moodle/course/view.php?id=38
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- Participação nos fóruns de discussão; 

- Envio de trabalhos no formato Power Point (slideshow); 

- Aplicação do questionário como instrumento de recolha de dados. 

 

As atividades foram desenvolvidas com os alunos das duas unidades do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil). No primeiro momento, apresentou-se o 

trabalho a ser realizado e, também, discutiu-se sobre a importância de se utilizar essas 

tecnologias para fins didáticos, especificamente, pelas potencialidades oferecidas pela 

Plataforma Moodle como mais um mecanismo de apoio ao ensino presencial. 

Entre as ferramentas já mencionadas, priorizou-se a utilização do fórum, por ser um 

mecanismo de discussão que pode ser estruturado de diversas maneiras (discussão geral, 

discussão única, ausência de resposta etc.). Além disso, as respostas podem incluir anexos 

(imagem, .pdf, .doc, vídeo, áudio e zip). Nesta pesquisa, o fórum foi utilizado com o 

propósito de se estabelecer um diálogo entre alunos das duas unidades do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), o que permitiu a troca de experiências e 

a discussão acerca dos temas propostos em sala de aula.  

 

 

b) Análise dos resultados 

 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 205), a análise de dados é um processo de busca e 

de organização sistemática de “[...] materiais que foram acumulados, com o objetivo de 

aumentar a sua própria compreensão. Esse processo se consubstancia em diferentes fases: 

organização dos dados, divisão dos dados em unidades manipuláveis, procura de padrões e 

descoberta de aspectos importantes”.  

Assim, após a instalação da Plataforma Moodle, foi realizado o cadastro dos 59 alunos 

do primeiro ano do Ensino Médio das duas unidades do Colégio Arquidiocesano de Ouro 

Preto (Minas Gerais, Brasil). No primeiro módulo da disciplina de Geografia, foram 

propostos aos alunos dois fóruns de discussão com base nos textos disponibilizados. Essa 

atividade foi parte significativa da experiência de aprendizagem, pois os alunos tiveram a 

oportunidade de desenvolver a compreensão de um tema por meio de discussões realizadas 

entre eles mesmos e o professor. Os alunos puderam, ainda, interagir em uma discussão com o 
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tema proposto. A distância geográfica foi quebrada por meio do uso da tecnologia, como 

mostra o registro de 182 acessos dos 59 alunos cadastrados. 

 

Gráfico 1 - Registro de acesso dos alunos aos fóruns de discussão 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

b.1) Atividades de apresentação em Power Point 

 

 

No segundo módulo, foi proposta aos alunos a realização de uma atividade em grupo, 

nos moldes de atividades realizadas em sala de aula, no ensino presencial. O trabalho 

consistiu em produzir um material no formato Power Point (slideshow), usualmente, utilizado 

por esses alunos. 

Divididos em cinco grupos, formados segundo o interesse pelos temas apresentados, 

os alunos fizeram a escolha da mídia (televisão, rádio, jornal, revista e site de informações) e, 

nela, pesquisaram características das propagandas divulgadas, postando, em seguida, as 

atividades no link aberto na Plataforma Moodle. Vale destacar que cada aluno ficou 

responsável por postar uma atividade, considerando-se que tal procedimento garantiria a 

presença de todos. Dos 59 cadastrados, registrou-se o envio de 42 trabalhos, como se 

acompanha no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Quantificação dos trabalhos enviados pela Plataforma Moodle 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

As atividades postadas foram apresentadas pelos grupos, que realizaram o debate 

conforme os temas estabelecidos. Foi possível perceber que era perfeitamente possível a 

realização de atividades inicialmente presenciais em um AVA. Diante dos dados apresentados 

no gráfico, entendeu-se que os objetivos da disciplina foram alcançados e que a experiência 

motivou os alunos e também o professor. 

Para esta pesquisa foi aplicado um questionário, visando a aferir o funcionamento 

geral das ferramentas e possíveis dificuldades de acesso reveladas pelos alunos. O 

questionário foi aplicado assim que as atividades foram encerradas. Dessa forma, foi possível 

fazer uma análise geral do desenvolvimento de todas as etapas desenvolvidas na disciplina de 

Geografia na Plataforma Moodle. Com relação à disponibilização dos conteúdos priorizaram-

se textos relacionados às mídias. 

A inclusão dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem foi realizada por meio do 

suporte técnico do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil). Os 

seguintes indicadores foram avaliados no teste:  

 

- Preparo dos alunos e uso dos recursos; 

- Aprendizagem dos alunos e uso dos recursos tecnológicos; 

- Atuação dos alunos; 

- Atendimento aos alunos;  

- Avaliação da disciplina pelos alunos.  

 

No desenvolvimento do trabalho, em conformidade com a metodologia proposta, 

foram alcançados resultados concretos, a seguir analisados. A partir do cadastro dos alunos, a 
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Plataforma Moodle foi apresentada com mais detalhes nas aulas presenciais, tendo os recursos 

virtuais utilizados nas aulas presenciais com o auxílio do Moodle.  

A disponibilização de material didático na Plataforma Moodle foi um dos recursos que 

mais atraíram os estudantes. Alguns, porém, questionaram que, como não possuíam 

computador e internet em casa, apenas poderiam acessar o AVA na escola, durante as aulas de 

Geografia ou durante o tempo livre, no Laboratório de Informática. Grande parte dos alunos 

identificou o uso da Plataforma Moodle como agradável e afirmaram terem gostado da 

dinâmica, pois, para muitos, era uma forma de aprendizagem inovadora. 

A partir das respostas apresentadas pelos alunos, foi possível visualizar os resultados 

obtidos. O Gráfico 3  mostra que os alunos estão bem preparados quanto ao uso dos recursos 

apresentados na Plataforma Moodle, considerando que os inquiridos responderam que já 

conheciam os recursos tecnológicos usados na disciplina. De acordo com os dados presentes 

nesse gráfico, observa-se que os alunos apresentam domínio no tocante ao uso dos recursos 

tecnológicos necessários para a disciplina. Dessa forma, é possível afirmar que o uso da 

tecnologia pode ser perfeitamente utilizado no desenvolvimento de novas atividades que 

visem ao aprimoramento do ensino-aprendizagem do educando.  

 

Gráfico 3 – Uso dos recursos tecnológicos 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Por meio desta pergunta sobre o “aprendizado do aluno”, buscou-se apurar o nível de 

conhecimento dos alunos em relação ao uso dos recursos necessários para o desenvolvimento 

das atividades. Dessa forma, o uso da tecnologia não pode ser considerado como obstáculo 

para a implementação de novas modalidades de ensino, conforme comprovado no quarto 

gráfico. 
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Gráfico 4 – Aprendizagem do aluno no AVA 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O Gráfico 5 evidencia que a maioria dos alunos produziu as tarefas e enviou-as no 

tempo estabelecido. No entanto, cabe informar que uma parcela dos alunos não produziu e 

não enviou as tarefas no tempo hábil. Como solução para essa questão, houve a necessidade 

de estender os prazos de envio das referidas atividades.  

 

Gráfico 5 – Atuação do aluno 1 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O Gráfico 6 apresenta resultados sobre o que os alunos consideraram como elemento 

dificultador do bom desenvolvimento das atividades propostas em cada módulo. Verificou-se 

ainda que a falta de tempo foi apontada como o principal aspecto de dificuldade ao 

desenvolvimento das atividades. Outros elementos foram informados, mas não considerados 

como significativos em relação às dificuldades. Assim, verificou-se ser necessária uma 

atenção especial ao apresentar os conteúdos em cada disciplina, considerando-se que os 

alunos possuem uma grade curricular que contempla diferentes conteúdos e diferentes 

propostas de trabalho. 
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Gráfico 6 – Atuação do aluno 2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Constata-se, por meio da primeira questão, que o plano de ensino foi considerado 

como importante para o aprendizado do aluno. Tal informação reforça a tese de que o 

planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia 

de ensino. 

 

Gráfico 7 – Atuação do aluno 3 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Entre as atividades propostas, o fórum de discussão foi considerado importante.  

Percebeu-se que a interação e o debate foram os aspectos que mais motivaram os alunos no 

decorrer desta atividade, conforme os dados presentes no gráfico a seguir. 
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Gráfico 8 – Atuação do aluno 4 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Os resultados demonstrados no próximo gráfico atestam que os alunos tiveram um 

bom atendimento e também contaram com a interação dos colegas na resolução de problemas 

que surgiam no desenvolvimento das atividades. Observou-se também que alguns alunos 

apontam que não tiveram o atendimento necessário. Nesse sentido, é importante considerar 

que, embora os alunos possuam um expressivo conhecimento dos recursos tecnológicos, 

como já mencionado nas figuras anteriores, é necessária uma atenção especial aos alunos que 

apresentam certo nível de dificuldade com os recursos tecnológicos.  

 

Gráfico 92 – Quanto ao atendimento ao aluno 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Outro aspecto relevante à pesquisa diz respeito à utilidade das propostas apresentadas 

na disciplina de Geografia. Neste item, verificou-se que a disciplina atingiu os objetivos 

propostos, o que pode ser confirmado nos gráficos que se seguem. 

 

 

 

0

10

20

30

Interação Debate Leitura

Em relação ao fórum, o que foi mais importante?



 
 

67 
 

 

 

Gráfico 10 – Quanto à avaliação da disciplina de Geografia pelo aluno 1 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Gráfico 11– Quanto à avaliação da disciplina de Geografia pelo aluno 2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

c) A situação de uso da Plataforma Moodle no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

(Minas Gerais, Brasil) em 2013 

 

 

Com a realização e a divulgação desta pesquisa, percebeu-se que o Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) tem implantado novas formas de 

comunicação entre a coordenação pedagógica, os professores e os alunos. Pela facilidade de 

utilização, atualmente, a Plataforma Moodle está em pleno funcionamento e foi adotada 

espontaneamente por docentes, discentes e pela equipe responsável pelos cursos de formação 

continuada de professores. Dessa forma, observa-se um crescimento considerável no número 

de páginas, de utilizadores e de acessos, conforme dados apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Utilização da Plataforma Moodle no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

(Minas Gerais, Brasil) em 2014 

Características Valores* 

Utilizadores registrados 604 

Alunos 550 

Professores 54 

Turmas cadastradas 31 

Disciplinas abertas 12 

Sala virtual em atividade 25 

Cursos de formação continuada de professores 3 

* Os dados apresentados referem-se a setembro de 2014. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

d) Considerações sobre o estudo de caso 1 

 

 

A essência deste trabalho foi a utilização do AVA como apoio ao ensino presencial, 

cujo efeito positivo pôde ser constatado durante sua realização. Diante da pesquisa 

desenvolvida, pode-se concluir que foi viável a utilização da Plataforma Moodle no ensino 

presencial, como ocorreu no Ensino Médio no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto (Minas 

Gerais, Brasil) e pode ocorrer em escolas que ofereçam condições semelhantes no que se 

refere à infraestrutura. O uso da Plataforma Moodle teve boa aceitação entre os alunos. 

Alguns comentários negativos puderam ser observados durante o desenvolvimento das 

atividades, no entanto, esses comentários estavam mais relacionados à falta de tempo e ao 

interesse pelas atividades sugeridas.  

Entre as atividades propostas, o fórum de discussão foi considerado o mais importante, 

pois proporcionou interação entre os alunos, ainda que estivessem em espaços físicos 
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diferenciados. Neste sentido, entende-se que, quando se propõe que os alunos produzam 

comunicação na escola, é possível usar a oportunidade para fazê-los expressar, com 

motivação, o que pensam e o que sentem sobre temas de seu interesse. 

A pesquisa revelou que os alunos estavam bem informados quanto ao uso das 

ferramentas disponibilizadas na Plataforma Moodle. No entanto, é preciso ter cuidado na 

análise destes dados para que não se conclua que a introdução de um AVA venha a resolver 

muitos dos problemas de ensino-aprendizagem. 

É importante frisar que, embora a participação dos alunos em atividades do AVA 

implicasse acesso a equipamentos de informática, essa exigência não se constituiu em 

obstáculo. Por conseguinte, acredita-se ser possível a combinação de aulas presenciais com 

atividades disponibilizadas na Plataforma Moodle. Dessa forma, é aceitável a indicação dessa 

metodologia para outras disciplinas no intuito de atingir os objetivos de aprendizagem em 

cada disciplina que compõe a grade curricular do ensino presencial.   

Assim, entende-se que a utilização do AVA no ensino presencial é um caminho a ser 

trilhado, é uma maneira sistemática de organizar e de avaliar grande parte do processo 

educacional. Tal uso, associado a uma conjunção de recursos humanos e materiais, 

possibilitaria uma aprendizagem significativa na sociedade da comunicação. 

Dessa maneira, é relevante considerar as tecnologias como potencialidades de uma 

aprendizagem em rede. Afinal, tal implicação, na área educacional, evitaria a existência de 

alunos consumidores de informação, mas, sobretudo, contribuiria para a formação de cidadãos 

construtores do conhecimento.  

 

 

Estudo de caso 2: o uso do vídeo como recurso de aprendizagem  

 

 

Atualmente, a produção e o uso de vídeos tornaram-se atividades muito populares. 

Essa realidade pode ser percebida em diferentes situações, principalmente em sites nos quais é 

possível assistir a vídeos e disponibilizá-los pela internet. Percebendo o deslumbramento que 

essa mídia desperta nos jovens, realizou-se uma pesquisa a fim de se buscar uma relação entre 

o uso dessa tecnologia e o processo de ensino-aprendizagem. 
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No contexto da sala de aula, os alunos chamados “nativos digitais”21, com quem os 

professores convivem diariamente, esperam muito mais das aulas do que simplesmente ouvir 

o que o professor tem a dizer. Assim, acredita-se que os professores não devem se distanciar 

dessa nova geração para não ampliar a fratura digital entre professor e alunos.  

Nesse sentido, observa-se que uma nova geração de alunos está presente nas salas de 

aula, com acesso a um grande volume de informações, com pensamentos não lineares e 

modos de produção do conhecimento distintos do passado. Assim, as tradicionais formas de 

ensinar já não mais atraem os alunos, pois possuem outras formas de adquirir informações.  

Muitos profissionais que estão atuando em sala de aula apresentam alguma resistência 

para lidar com as tecnologias. Acredita-se que essa situação esteja relacionada à grande parte 

desses profissionais ser de “imigrantes digitais”. Em contrapartida, a nova geração não aceita 

um papel de agente passivo na construção da sua aprendizagem: eles querem participar 

ativamente do processo de ensino. 

Citelli (2000, p. 17.) considera que “a disseminação dos meios de comunicação de 

massa é um dado relevante que a escola não pode mais ignorar, devido ao forte peso do 

processo comunicativo e das mídias nas vidas de qualquer um de nós e, especialmente, dos 

estudantes em processo formativo”. 

Assim, acredita-se que as TIC devem gerar modificações no dia a dia da escola. No 

entanto, é do conhecimento da comunidade escolar que a habilidade de certos professores 

nem sempre corresponde às expectativas dos educandos, o que muitas vezes pode resultar na 

falta ou no uso inapropriado dos recursos tecnológicos.  

Moran (1995, p. 3) faz importantes considerações ao apontar para os usos inadequados 

do vídeo em sala de aula, afirmando que poderiam trazer consequências desastrosas para a 

aprendizagem, as quais seriam: 

 

- Vídeo tapa-buraco: exibição de vídeo quando há um problema inesperado, como ausência 

de professor. Usar esse expediente eventualmente pode ser útil, mas, se for feito com 

frequência, desvaloriza o uso do vídeo e o associa, na cabeça do aluno, a não ter aula; 

- Vídeo enrolação: exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria. O aluno percebe que o 

vídeo é usado como forma de camuflar a aula e, embora possa apreciá-lo, discorda do seu 

mau uso;  

                                                           
21 Os termos “nativos digitais” e “imigrantes digitais” foram criados por Prensky (TORI, 2010, p. 218). 
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- Vídeo deslumbramento: o professor que acaba de descobrir o uso do vídeo costuma 

empolgar-se e utilizar esse recurso em todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas 

interessantes. O uso exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e empobrece as aulas;  

- Vídeo perfeição: existem professores que questionam todos os vídeos possíveis, por 

possuírem defeitos de informação ou estéticos. Os vídeos que apresentam conceitos 

problemáticos podem ser usados para que essas falhas sejam reconhecidas, junto com os 

alunos, e questioná-las; 

- Só vídeos: não é satisfatório, didaticamente, exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo ao 

assunto da aula e sem realçar seus momentos mais importantes, voltando a passá-los. 

 

Dessa forma, a utilização do vídeo é entendida como uma fonte da qual se espera uma 

simples transmissão de conhecimentos prontos e acabados.22 Entretanto, encontra-se uma 

extensa literatura especializada que assinala o uso do vídeo como instrumento significativo no 

processo de ensino-aprendizagem. Dentre os aspectos investigados por vários autores, 

destaca-se que essa atividade:  

 

- Promove a expressão da comunicação; 

- Valoriza o trabalho em grupo; 

- Favorece uma visão interdisciplinar; 

- Integra diferentes capacidades e inteligências; 

- Incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico. 

 

Desse modo, a escola deve buscar responder a essa necessidade, para tanto, propondo-

se a adequações a respeito dessa situação e também incorporando esse instrumento no seu 

processo de trabalho. 

Em virtude de acreditar no valor educacional do uso apropriado do vídeo em sala de 

aula, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de conhecer e compreender o processo de 

produção e utilização do vídeo como ferramenta complementar ao processo de ensino-

aprendizagem e, ainda, a percepção dos alunos a partir dessa atividade. 

 

                                                           
22 A videoaula, que é uma modalidade de exposição de conteúdos de forma sistematizada, merece uma atenção 

especial. Essa modalidade, que congrega a maioria dos denominados “vídeos didáticos ou educativos”, segundo 

Moran (1991), pode se tornar cansativa e pouco produtiva à medida que o professor limitar a organização da aula 

à exposição dos conteúdos por meio do vídeo, em detrimento de outras formas de interação nas quais os alunos 

desempenhem papéis mais ativos.  



 
 

72 
 

 

a) Fundamentação teórica  

 

 

O referencial teórico deste estudo aproxima-se, inicialmente, das ideias dos 

especialistas que se dedicam ao tema, apontando para estratégias no uso dessa tecnologia, mas 

também as críticas a ela. O vídeo tornou-se um meio de comunicação muito comum e, em 

função da popularização da internet e das câmeras digitais, as pessoas passaram de agentes 

consumidores para produtores desse tipo de mídia. 

Segundo Moran (2000, p. 37),  

 

a televisão e o vídeo partem do concreto, do visual do imediato, do próximo – 

daquilo que toca todos os sentidos. Mexem com o corpo. Com a pele – nos tocam e 

“tocamos” os outros, estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, 

do som estéreo envolvente. Pela TV e pelo vídeo sentimos, experienciamos 

sensorialmente o outro, o mundo, nos mesmos.      

 

O vídeo encontra-se entre as tecnologias mais utilizadas e serve como um importante 

aliado ao processo de ensino. É um auxiliar do professor na diversificação das aulas e 

proporciona uma situação inovadora de aprendizagem.23  

Ao elencar uma série de práticas positivas e negativas no uso dessa tecnologia, Moran 

(1995) destaca que “os vídeos são poderosos apoios de aprendizagem”. E acrescenta:  

 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a 

sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos 

seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em outros 

tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a 

audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa 

pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o 

racional (1995, p. 2). 

 

Com base em experiências em escolas públicas e particulares, percebeu-se que, em 

escolas tradicionais, os educandos recebem pouca ou nenhuma preparação para o uso do 

vídeo como ferramenta educacional. Dessa forma, é preciso estar atento ao uso dessa 

                                                           
23 Um bom vídeo pode servir para introduzir um novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para 

novos temas. Isso facilita o desejo de pesquisa nos alunos, para aprofundar o assunto do vídeo e do conteúdo 

programático (FERRÉS, 1996). 
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tecnologia, pois o aluno percebe quando um filme é exibido somente para ocupar o tempo 

ocioso e acaba associando o vídeo a não ter aula.24 

É comum encontrarmos a utilização de vídeos somente como ilustrações de conteúdos 

ou sem planejamento por parte do docente. De tal modo, esses equívocos fortalecem a 

resistência por parte dos estudantes no processo de interação entre o audiovisual e a escola.  

Napolitano (2010, p. 46) afirma que:  

   

Ver filme na escola não é como ver filme em casa e nem no cinema. É outra 

atividade. O professor tem que pensar o uso escolar do material audiovisual [...] vai 

falar do roteiro, do trabalho, vai debater... Ele até pode partir dessa opinião do aluno, 

aí pede para ele justificar. É um exercício também de aprender a ver filmes, mas 

aprender a pensar sobre o mundo.  

 

Já é aceitável o reconhecimento de que se vive em uma sociedade audiovisual. Os 

estudantes valorizam a imagem e o movimento e fazem associação do conteúdo às imagens, 

no entanto, a comunidade escolar passou muito tempo ancorada nos textos impressos.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Almeida (2005 apud MORAN, 2005, p. 20) afirma 

que:  

 

A escola está tão preocupada com a sua própria estrutura feita de conteúdos, de 

grades curriculares, de seriações, que se esquece de ver e de sentir outras dimensões 

das coisas, das narrativas que utiliza, enfim da própria vida que pulsa dentro e fora 

dela. Um filme, por exemplo, não cabe na escola. Para que aconteça uma projeção, 

são necessários verdadeiros malabarismos, novos arranjos de turmas, horários 

extras, acordos apressados. Tudo isso porque a escola ainda é uma instituição muito 

restrita a duas linguagens apenas: a escrita e a oral. Os novos meios, mesmo 

incorporando os antigos, ao criarem as novas linguagens, propõem igualmente novas 

formas de estar no mundo e – por que não? – também na escola. 

 

À luz do pensamento desses autores, acredita-se que é preciso pensar em como 

planejar aulas e que tipos de atividades devem ser propostas aos alunos, conforme o 

cronograma a ser cumprido, integrando as tecnologias (em especial, o uso do vídeo) como 

ferramenta pedagógica25, que, se bem utilizada, permite fazer uma leitura consciente, com 

enfoques multidisciplinares. 

 

 

                                                           
24 A inserção de um determinado audiovisual deve estar voltada à impulsão do processo, tendo o aluno como 

centro. Caso contrário, o vídeo torna-se um mero ilustrador do discurso do professor (FERRÉS, 1998). 
25 Moran (1995, p. 22) afirma que “a produção de vídeos no contexto educacional pode ser utilizada como 

ferramenta de expressão e comunicação, tendo uma dimensão moderna e lúdica. Moderna, como um meio 

contemporâneo, que integra diversas linguagens; e lúdica, porque permite brincar com a realidade”. 
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b) O vídeo no contexto da sala de aula 

 

 

Considerando-se que o uso da tecnologia é uma realidade entre os jovens, a escola 

precisa permanecer atenta aos desafios que se estabelecem no cenário educacional, buscando, 

assim, uma constante melhoria na qualidade de ensino-aprendizagem, associada ao prazer e 

ao incentivo dos educandos. Nesse sentido, a utilização do vídeo como ferramenta 

educacional precisa ser bem planejada, de acordo com as práticas pedagógicas. 

Em seu artigo “O vídeo na sala de aula”, Moran (1995) enfatiza a implantação do 

vídeo na sala de aula e sua importância para a eficácia de ensino-aprendizagem, através de 

propostas para sua utilização, as quais seriam: 

 

- Vídeo como ilustração: o vídeo, muitas vezes, ajuda a mostrar o que se fala em aula, a 

compor cenários desconhecidos do aluno; 

- Vídeo como simulação: é uma ilustração mais sofisticada. O vídeo pode simular 

experiências de Química que seriam perigosas em laboratório ou que exigiriam muito tempo e 

recursos; 

- Vídeo como conteúdo de ensino: vídeo que mostra determinado assunto de forma direta ou 

indireta; 

- Vídeo como produção: como documentação, registros de eventos, de aulas, de estudo do 

meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos; 

- Vídeo como avaliação: dos alunos, do professor, do processo; 

- Videoespelho: de grande utilidade para o professor ver a si mesmo, avaliando sua 

comunicação com os alunos, suas qualidades e defeitos; 

- Vídeo como integração/suporte: gravar, em vídeos, programas importantes da televisão 

para a utilização em sala. 

 

Frente a essas considerações, é oportuno pensar nos aspectos que favorecem a 

utilização do vídeo em sala de aula como apoio didático, levando a um enriquecimento dos 

conteúdos ministrados pelo professor e servindo de comparação entre textos impressos e o 

audiovisual. Ainda, segundo Ferrés (1996, p. 11),  

 

para que haja um bom aproveitamento das potencialidades do vídeo, é 

imprescindível que os professores tenham uma formação específica para a utilização 
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do meio. Não haverá professores formados para o emprego do vídeo e demais 

audiovisuais se não houver professores formados mediante o emprego do vídeo e 

dos demais audiovisuais. 

 

No entanto, é preciso ressaltar que a falta de planejamento e de conhecimento, por 

parte do docente, na utilização correta dessa mídia configura um dilema, pois o docente 

enfrenta um desafio para se apropriar desses recursos e utilizá-los de forma significativa no 

processo de ensino-aprendizagem, o que pode levar o aluno a fazer uma associação do vídeo à 

distração. 

O vídeo, quando utilizado de forma coerente, permite ao educando estabelecer novas 

conexões no processo de aprendizagem de forma significativa. Reforçando essa ideia, Cortês 

(2009, p. 18) afirma que: 

 

Atualmente, não podemos mais adiar o encontro com as tecnologias passíveis de 

aproveitamento didático, uma vez que os alunos voluntários – e entusiasticamente 

imersos nestes recursos – já falam outra língua, pois desenvolveram competências 

explicitadas para conviverem com elas. 

 

Assim, acredita-se ser indispensável uma mudança nas metodologias de ensino por 

parte dos docentes e também das instituições de ensino frente à era digital. 

 

 

c) Descrição do estudo realizado 

 

 

A investigação foi realizada pelo professor de Geografia com uma população de 79 

alunos matriculados no 1º e 2º anos do Ensino Médio do Colégio Arquidiocesano de Ouro 

Preto (Minas Gerais, Brasil), no primeiro e no segundo semestres de 2013. Os participantes 

possuíam, em média, entre 15 e 17 anos de idade, sendo, aproximadamente, 60% do sexo 

feminino.  

No primeiro momento, foi apresentada, aos alunos, uma proposta para a realização de 

atividades com roteiros previamente selecionados. No decorrer das explicações sobre a 

utilização do vídeo como recurso complementar ao processo de ensino-aprendizagem, 

procedeu-se a uma explanação sobre as ideias de Ferrés (1998, p. 149), o qual, em seus 

argumentos, defende que: 
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O uso coerente do vídeo – como recurso audiovisual comprometido com a ruptura 

das práticas pedagógicas tradicionais – deve centrar-se mais nos processos e menos 

no produto. O professor que faz uso consciente do vídeo com essa consciência 

procura extrapolar a simples exibição de programas pré-prontos, envolvendo o aluno 

para que ele participe do processo, seja criando novos materiais, seja interferindo de 

maneira criativa em materiais já existentes. 

 

A partir dessa discussão e com base nos roteiros propostos, os alunos formaram grupos 

de trabalho e escolheram os temas conforme o planejamento dos conteúdos de cada série. 

Ainda no primeiro semestre, os alunos tiveram aulas no laboratório de informática com o 

objetivo de realizar pesquisas e de selecionar os materiais segundo os temas propostos e, 

também, de conhecer os diversos programas para a gravação e a edição de vídeos. 

Durante as aulas no laboratório de informática, muitos alunos manifestaram já possuir 

conhecimento sobre o manuseio dessa tecnologia, o que contribuiu de forma significativa para 

o desenvolvimento da atividade.    

Passada essa fase, procedeu-se à gravação e à edição dos vídeos conforme os temas 

selecionados. O processo de gravação dos vídeos aconteceu em diferentes locais: na escola, 

em casa e em ambientes externos, como parques e praças, entre outros. À medida que o 

trabalho foi sendo construído, percebia-se a interatividade entre o grupo. Quando um 

componente discordava, era necessário chegar a um consenso com o grupo para a resolução 

do impasse, priorizando-se a responsabilização pela construção do seu processo de 

aprendizagem.    

Para a conclusão do projeto, foi realizada uma série de apresentações no auditório da 

referida escola. Para o desenvolvimento dessa atividade, contou-se com a colaboração de 

vários professores, que disponibilizaram seus horários para que não houvesse interrupção nas 

apresentações.  

Após a exibição dos vídeos, cada grupo fazia suas considerações sobre os aspectos 

mais significativos para sua aprendizagem, em relação aos temas apresentados. 

Considerando-se que as discussões pós-apresentações dos vídeos tornaram-se 

significativas, foi disponibilizada, na Plataforma Moodle26, uma ferramenta assíncrona 

(fórum). Essa atividade teve como objetivo analisar as interações entre alunos e professor. 

Assim, foi proposto o seguinte fórum: Fórum sobre vídeo na sala de aula – “Destaque as 

contribuições que a produção e apresentação dos vídeos trouxeram para a sua 

aprendizagem”. 

 

                                                           
26 Disponível em:<http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/view.php?id=493>. (Acesso em: 13/02/14.) 

http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/view.php?id=493
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c.1) Fórum de discussão na Plataforma Moodle 

 

 

Segundo Bruno e Hessel (2007, p. 3), “o fórum é uma ferramenta para conversa ou 

diálogo entre seus participantes, permitindo a troca de experiências e o debate de ideias, bem 

como a construção de novos saberes”. 

Ainda de acordo com esse autor, o fórum permite a conversa de todos com todos, cada 

qual ao seu tempo, possibilitando a criação de um ambiente centrado na interação online. 

Valendo-se desse instrumento de aprendizagem assíncrona, os alunos prosseguiram com a 

discussão iniciada nas apresentações dos vídeos. 

O diálogo foi sendo construído entre os alunos e mediado pelo professor. Estabeleceu-

se, desse modo, uma maior interação entre os grupos e verificou-se que essa atividade 

permitiu uma aprendizagem colaborativa e possibilitou que os alunos comparassem sua 

compreensão dos conceitos estudados com a dos colegas.  

Os resultados obtidos desse fórum foram avaliados como satisfatórios. Assim, 

apresenta-se a seguir uma amostra dos registros da atividade realizada no AVA. Preservada a 

identidade dos participantes, eles serão aqui identificados apenas por letras, sendo suas 

colaborações transcritas na íntegra.  

 

 

Os trabalhos realizados através dos vídeos nos proporcionaram uma nova forma de 

estar aprendendo mais sobre os assuntos estudados através da utilização de um 

recurso diferente e que está aliado com os jovens de hoje. Ao realizar o trabalho, 

encontramos uma forma de estar desenvolvendo nossas habilidades sem fugir do 

propósito. Para mim, foi uma experiência bem legal, onde explorei meus 

conhecimentos tecnológicos e, ao mesmo tempo, pude explorar também os assuntos 

propostos. 

Aluno A. Disponível em:  

<Http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum<. (Acesso em: 04/09/2013.) 

 

Por meio da produção do vídeo proposto, foi possível ampliar meus conhecimentos 

em diversas áreas, não somente em Geografia. Aprendi como elaborar uma 

videoaula, como fazer o vídeo no Movie Maker (ferramenta que escolhi para a 

elaboração), aprendi mais sobre o tema do meu vídeo e também aprendi muito com 

o vídeo feito pelos meus colegas de classe. Antes de conhecermos esse mecanismo, 

quando era proposto a nós que fizéssemos a apresentação de um trabalho, na maior 

parte do tempo essa apresentação era feita em Power Point ou no Word. Agora, 

aprendemos uma nova forma de aplicar nossos conhecimentos, além desses citados 

anteriormente. Com tal produção também ocorreu uma maior interação entre a sala, 

pois a finalização desse trabalho foi um café cultural em que houve lanche e todos 

os vídeos realizados pela turma foram vistos pela classe e pela coordenação do 

colégio. Ao meu ver, foi de fundamental importância a produção do vídeo para os 
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meus conhecimentos e, portanto, acreditando que tal mecanismo de aprendizagem 

possa ser utilizado em outras disciplinas. 

Aluno B. Disponível em:  

<http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum>. (Acesso em: 10/09/2013.) 

 

A produção do vídeo ajudou não só no aprendizado, como também a aprender a 

utilizar dos programas editores de vídeo. O aprendizado pelo vídeo se tornou mais 

fácil e mais interessante, foi possível juntar imagens, textos e vídeos, aprimorando o 

conhecimento, e de uma forma geral, o vídeo resumiu bastante o livro, retirando dele 

as partes mais importantes, e o que não foi compreendido por mim lendo, aprendi 

ouvindo meus colegas explicarem no vídeo, que logo após foi reforçado pelo 

professor. Foi uma forma bastante divertida de aprender, exigiu de todas as 

habilidades e atenção.  

Aluno C. Disponível em: 

<http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum>. (Acesso em: 14/09/2013.) 

 

Ainda segundo o Aluno C:  

 

Concordo com a minha colega, foi muito vantajoso aprender a utilizar de outros 

recursos tecnológicos para aprender sobre os assuntos, o que fez com que cada um 

de nós tivesse foco para fazer um trabalho bacana, que chamasse a atenção de todos, 

e, de forma geral, ajudou muito a aprimorar os assuntos que foram propostos.  

Disponível em:  

<http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. (Acesso em: 14/09/2013.) 

 

A produção do vídeo contribuiu de várias formas para a minha aprendizagem, seja 

na Geografia, na prática do trabalho em equipe, ou no aprimoramento-aprendizagem 

de como usar programas e técnicas específicas para produzir e editar um vídeo. 

Embora tenha sido uma atividade um tanto quanto cansativa, os vídeos produzidos 

foram muito eficientes para o adiantamento da matéria, afinal de contas, em apenas 

duas aulas foi possível abordar diversos capítulos do livro com uma velocidade que 

não seria viável em uma aula comum. Como dito, o vídeo serviu para aprimorar 

nossos conhecimentos, mas, acima de tudo, eu creio que ele pode ser visto até 

mesmo como uma prévia dos desafios que serão impostos no mercado de trabalho, 

ter que lidar com prazos e diferenças de opiniões. 

Aluno D. Disponível em: http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

Acesso em 22/09/2013.)   

 

A produção do vídeo, conforme foi o combinado entres os alunos e o professor, 

proporcionou um grande aprendizado para os mesmos, não só com os conteúdos que 

estavam nos vídeos, mas também podemos aprender a utilizar algumas das 

tecnologias que geralmente não são utilizadas no nosso dia a dia e que nem todo 

mundo tem conhecimento. A produção do vídeo foi muito boa para o aprendizado 

completo sobre cada assunto. 

 Aluno E. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

(Acesso em: 23/09/2013.) 

 

A produção do vídeo trouxe para todos uma forma de aprendizagem diferenciada, 

onde não foi utilizado somente dos livros e cadernos, mas também das tecnologias 

que nos cercam a todo momento. Com a utilização destes instrumentos saímos da 

mesmice que sempre nos foram colocadas para um aprendizado que conseguiu 

prender a atenção de todos, ou da grande maioria, para um tema que pode não ser de 

interesse coletivo. Com a realização do mesmo, tivemos a oportunidade de desfrutar 

de técnicas até então não conhecidas por alguns, maior interação com a tecnologia, 

no que diz respeito aquelas não ligadas as redes sociais, e uma compreensão mais 

aprofundada dos temas propostas. 

http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss%3e.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss%3e.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
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Aluno F. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

(Acesso em: 26/09/2013.) 

 

A produção do vídeo contribuiu para mostrar que podemos fazer várias atividades 

utilizando as novas tecnologias. Com essas atividades tivemos a oportunidade de 

conhecer um pouco de cada assunto que foi apresentado pelos grupos. Através do 

vídeo também, conseguimos estudar e interagir de uma forma mais divertida, mas 

sem se distanciar o principal objetivo, a utilização de tecnologia nas salas de 

aula. Esse trabalho conseguiu mostrar que essas tecnologias não são somente para 

lazer, mas sim para propósitos educacionais. Esse trabalho também interagiu a sala, 

pois no final de tudo fizemos um café cultural com a apresentação de todos os 

trabalhos, e conseguimos ver o que cada pessoa usou de tecnologia para a produção 

do vídeo. 

Aluno G. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

(Acesso em: 26/09/2013.) 

 

Concordo, pois é mais legal e interessante aprender com vídeos do que com livros. 

Aluno H. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

(Acesso em: 02/10/2013.) 

 

Concordo. As tecnologias não servem apenas para se divertir, pode-se realizar 

trabalhos, pesquisas e, assim, ampliar os nossos conhecimentos. Utilizando-as de 

uma outra forma, como uma ferramenta de aprendizagem. [...] Concordo, apesar de 

termos nos deparado com alguns obstáculos, dificuldades na edição, filmagem, 

dentre outras, foi uma ótima forma de aprendizagem. Pois aprimora-se não somente 

na matéria em questão, mas também no manuseio das tecnologias a favor da 

obtenção de informações importantes para nosso conhecimento. 

  Aluno I. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

(Acesso em: 27/09/2013.)  

 

Após a produção e apresentação do trabalho, percebo que esta atividade contribuiu 

de maneira significativa, tanto no aprofundamento dos conhecimentos da na área da 

Geografia, como no desenvolvimento da criatividade, ao lidar com a tecnologia e 

com a própria experiência de simular um jornal televisivo.  [...] Já no aspecto 

criativo e tecnológico, o projeto GEOINFORMA nos permitiu manifestar várias 

ideias durante o planejamento e execução do trabalho. O fato de estarmos em equipe 

foi um grande aliado ao proporcionar o envolvimento com várias opiniões, o que 

enriqueceu os nossos pontos de vista e a elaboração do vídeo. Além disso, de um 

modo geral, a tecnologia e a necessidade de ser criativo são elementos que 

despertam o nosso interesse. Com a presença deles no GEOINFORMA, todo o 

processo foi realizado com maior entusiasmo e, consequentemente, com um melhor 

aproveitamento. Assim, os resultados deste trabalho incluem a aquisição de novos 

conhecimentos a partir de nossa pesquisa e experiência durante o desenvolvimento, 

e por meio das informações e dos métodos evidenciados pelos outros grupos durante 

a apresentação. 

Aluno J. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 

(Acesso em: 30/09/2013.)  

 

Realizar trabalhos em grupo é sempre um desafio para o estudante, pois isso implica 

lidar com pessoas, opiniões e gostos diferentes. Quando se emprega a tecnologia 

como instrumento para elaborar a atividade, o quadro fica um pouco mais complexo, 

afinal, é necessário ainda relacionar com um mundo digital que requer conhecimento 

para que seja manipulado. Sendo assim, a criação do Jornal GEOINFORMA 

contribuiu imensamente para o meu aprendizado, considerando que ele envolveu 

várias etapas de produção, como roteiro, gravação e edição do vídeo, 

proporcionando o meu aperfeiçoamento em vários aspectos. 

Aluno K. Disponível em: <http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss>. 
(Acesso em 30/09/2013.)  

 

 

http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
http://arquidiocesano.com/moodle/mod/forum/discuss.
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Gráfico 12 – Destaque as contribuições que a produção do vídeo trouxe à sua aprendizagem / 

Registro da participação dos alunos no fórum de discussão

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como se pode observar no Gráfico 12, as participações registradas dos 79 alunos no 

fórum demonstram que houve uma interação expressiva na discussão proposta. O registro das 

publicações no fórum deixa claro que as respostas não são isoladas, atendendo apenas ao 

enunciado do tema, mas sim uma interação efetiva, o que possibilitou que o conhecimento e o 

aprofundamento do tema fossem feitos de forma coletiva. 

 

 

d) Instrumentos de recolha de dados 

 

 

O estudo apresentado baseia-se, predominantemente, em procedimentos de natureza 

quantitativa-descritiva, por meio de coleta de dados por questionário estruturado por questões 

fechadas e abertas contemplando as seguintes dimensões: 

 

- Preparação do aluno e uso dos recursos tecnológicos; 

- Aprendizagem do aluno; 

- Atuação do aluno; 

- Acompanhamento ao aluno; 

- Avaliação da atividade pelo aluno. 
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O recolhimento de dados foi realizado presencialmente, em sala de aula, e envolveu 

todos os alunos que participaram da pesquisa no ano letivo de 2013, matriculados no 1º e no 

2º ano do Ensino Médio. 

 Após a devolução dos questionários, a organização e o tratamento dos dados foram 

consolidados com os recursos do programa Excel. Para cada dimensão do questionário, foi 

elaborado um gráfico ilustrativo, o que permitiu uma melhor compreensão dos resultados 

alcançados. Assim, apresenta-se a seguir os resultados da pesquisa.  

 

 

e) Apresentação e análise de resultados 

 

 

De acordo com os dados apurados, a totalidade dos alunos participantes neste estudo 

considera que a produção e a apresentação do vídeo é um instrumento significativo no 

processo de ensino-aprendizagem, conforme evidenciam os dados apresentados na sequência.  

 

A – Quanto ao preparo do aluno e uso dos recursos tecnológicos 

 

Gráfico 13 – Uso dos recursos tecnológicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação ao preparo do aluno, verifica-se, conforme o Gráfico 13, que todos os 

alunos possuem computador em casa. Possivelmente, essa realidade explica a maior parte 

desses alunos já conhecer os recursos tecnológicos utilizados na disciplina. Dessa forma, é 

possível afirmar que a grande maioria dos participantes não apresentou dificuldades de acesso 

às ferramentas necessárias para a produção do vídeo.   

 

  

B – Quanto ao aprendizado do aluno 

 

 

Gráfico 14 – A influência da tecnologia na aprendizagem do aluno 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à aprendizagem, os dados apresentados no Gráfico 14 demonstram 

que 68% dos respondentes consideram que o uso da tecnologia é uma ferramenta que pode 

influenciar a aprendizagem. Provavelmente, esses dados estão relacionados a uma 

aprendizagem significativa atribuída, pelos alunos, ao trabalho proposto, uma vez que a 

atividade desenvolvida permitiu ampliar os conhecimentos e, ainda, acessar novos conteúdos.  
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Gráfico 15 – O uso do vídeo como recurso didático 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à visão que os alunos possuem sobre o uso do vídeo como recurso didático-

educativo, 62% dos participantes da pesquisa acreditam que essa ferramenta apresenta 

vantagens significativas; 5% consideram que o uso do vídeo não apresenta vantagens; e 12% 

afirmaram que apresenta vantagens em partes. Assim, acredita-se que, de acordo com a 

proposta de trabalho apresentada, essa mídia deve ser utilizada como mais um instrumento no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

Gráfico 16 – Importância do vídeo para a aprendizagem do aluno 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos inquiridos, 53% colocaram que esse recurso é importante para a sua 

aprendizagem, 18% consideram parcial a importância para aprendizagem, e 8% não 
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estabelecem relação entre a aprendizagem e a elaboração do vídeo. No entanto, destaca-se o 

fato de que a maior parte dos alunos atribuiu importância à elaboração da atividade; sendo, 

assim, considera-se positiva a atividade proposta. 

 

 

C – Quanto à atuação do aluno 

 

 

Gráfico 17 – Dificuldades para a produção do vídeo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das principais dificuldades apontadas pelos alunos para a produção do seu vídeo, o 

Gráfico 17 ilustra que a maioria, 42%, não apresenta dificuldades em produzir vídeos; 18% 

revelam dificuldades ao usar a tecnologia para edição e gravação; 5% alegam falta de tempo; 

7%, falta de preparo em geral com a tecnologia; 5%, falta de preparo com o uso da internet; e 

2%, falta de preparo com o uso do computador. 

A partir desses dados, realça-se que, apesar da maior parte dos participantes da 

pesquisa afirmar não apresentar dificuldades para a produção dessa mídia, é importante 

atentar, quando se propõe uma atividade dessa natureza, para o fato de que, apesar dos alunos 

possuírem computadores e serem “deslumbrados” com essa mídia, não significa que estão 

preparados para o uso. É necessário que o professor faça intervenções e apresente um plano 
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de estudos que contemple todas as etapas do processo, quer sejam o roteiro ou os programas 

para gravação e edição do vídeo. Assim, os alunos se sentirão mais motivados e responsáveis 

pelo processo de produção do seu próprio conhecimento.  

 

Gráfico 18 – Elementos importantes para a aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Questionados sobre os elementos significativos para a aprendizagem, constata-se, por 

meio do Gráfico 18, que 33% dos sujeitos identificaram o fórum de discussão na Plataforma 

Moodle como elemento de maior relevância; 25% destacaram o uso da tecnologia; 21%, a 

apresentação do vídeo; 17%, o trabalho em equipe; 11%, a preparação do trabalho; e 15% 

destacaram as pesquisas realizadas.  
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D – Quanto ao acompanhamento ao aluno 

 

 

Gráfico 19 – Preparação da atividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que concerne ao apoio do aluno à preparação da atividade, analisando cada uma 

das dimensões, verifica-se que: 

 

- 77% dos alunos afirmaram que o professor explicou como deveria ser a produção do 

vídeo e 2% indicaram que isso ocorreu em partes; 

- 68% referiram que houve interação entre o professor e os alunos; 7% relatou que isso 

ocorreu em partes; e 4% afirmaram que não houve; 

- 77% destacaram que houve interação entre os componentes do grupo e 2% 

afirmaram que não houve; 

- Em relação à escola ter oferecido o suporte tecnológico para a realização da 

atividade, 65% afirmaram que sim, 6% referiram que não e 8% afirmaram que em 

partes. 
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Esses resultados tendem a demonstrar que, em relação ao procedimento de apoio do 

aluno para a realização da atividade proposta, é necessário desenvolver um trabalho de forma 

a garantir que determinados discentes tenham atendimento individualizado, pois se constata 

que nem todos possuem habilidades necessárias para o desenvolvimento de um trabalho dessa 

natureza.  

 

 

E – Quanto à avaliação da atividade pelo aluno 

 

 

Gráfico 20 – Avaliação da atividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Do total de alunos respondentes, 72% referiram que a atividade proposta favoreceu a 

aprendizagem e apenas 7% responderam que isso ocorreu em partes. 

Quando perguntados sobre a atividade em grupo ter atendido às suas expectativas, 60% 

afirmaram que sim, 13% responderam que ocorreu em partes e 6% dos alunos disseram que 

não.  
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Quando os alunos foram questionados se indicariam essa atividade para ser 

desenvolvida em outras disciplinas, 65% afirmam que sim, 7% referiram que não e 5% 

disseram que em partes.  

 

 

f) Considerações sobre o estudo de caso 2 

 

 

Este estudo envolveu alunos na utilização das tecnologias como instrumento 

complementar no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que lhes agradou a ideia de 

produzirem um vídeo como instrumento didático-educativo. 

Os alunos foram os protagonistas do processo de aprendizagem, porque, para 

realizarem as tarefas, desenvolveram diferentes competências, tais como: ler diferentes fontes, 

pesquisar e sintetizar, a fim de produzirem um trabalho. Assim, observou-se que a tecnologia 

exerce uma função importante como facilitadora da aprendizagem para o aluno. 

Com base nos dados obtidos pela pesquisa, infere-se que a maioria dos alunos 

demonstrou ter desenvolvido e potencializado competências e habilidades gerais e específicas 

que compõem as Orientações Educacionais Complementares dos PCNEM da disciplina de 

Geografia. 

Pelas observações registradas no fórum, constatou-se que os diálogos construídos 

entre os alunos e o professor promoveram situações de interatividade para além da sala de 

aula, não somente entre os grupos de trabalho, mas em toda a turma, o que possibilitou um 

conhecimento contextualizado e socializador. 

Todavia, é importante que o professor tome consciência de que deve manter-se 

atualizado quanto ao uso das tecnologias como facilitadoras da aprendizagem.  

Conclui-se, dessa maneira, que o refinamento das ideias sobre o uso do vídeo como 

instrumento complementar ao processo de ensino-aprendizagem permitiu a construção de uma 

visão positiva em relação ao uso da tecnologia em sala de aula.  
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4 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

4.1 Considerações sobre a investigação  

 

 

Visando o cumprimento do objetivo principal desta pesquisa, que é identificar a 

prática docente no Ensino Fundamental e Médio a partir do uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) em escolas públicas e particulares na cidade de Ouro 

Preto (Minas Gerais, Brasil), conforme recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

neste capítulo é apresentado resumidamente a metodologia utilizada e sua operacionalização, 

a partir de uma determinada problemática. 

A princípio, o que nos motivou para esta investigação foi o interesse pessoal pelo uso 

das tecnologias, acrescido ao gosto e ao desafio profissional que esta área promove no campo 

da prática educativa.    

Diante da literatura consultada constatou-se que parte significativa dos estudos já 

realizados na área da TIC tende a reunir seus esforços na busca e na análise das diferentes 

possibilidades que as tecnologias podem oferecer na relação aluno-aprendizagem, discutindo-

se os ganhos na aprendizagem. 

No que concerne às TIC, os Parâmetros Curriculares Nacionais identificam, à luz das 

recomendações da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (UNESCO), a 

relevância e os impactos que tais tecnologias acarretam aos sistemas e às práticas 

educacionais. Propõem medidas e objetivos de apreensão de suas formas e sugerem “(...) 

entender o impacto das tecnologias de comunicação e informação na vida, nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social” (BRASIL, 2002, p. 132). 

Defendem ainda que “as tecnologias da informação e da comunicação e seu estudo devem 

permear o currículo e suas disciplinas” (BRASIL, 2002, p. 134). 

Desta forma, acreditamos que os estudos sobre a utilização que os professores fazem 

das TIC ainda é um campo de pesquisa a ser explorado. Portanto, parece-nos ser de extrema 

relevância a investigação nesta área.   
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4.2 Pergunta de partida  

 

 

A partir do referencial teórico apresentado nesta pesquisa, formulamos o nosso 

problema da investigação, a pergunta de partida por meio da qual encaminha-se o presente 

estudo: Qual é a utilização que os professores do Ensino Fundamental II e Médio fazem das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na escola pública e particular na cidade de 

Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil)? 

Portanto, o desenvolvimento deste estudo pretende demonstrar a importância do uso 

das TIC no processo de ensino-aprendizagem.  

 Decorrentes do problema que se apresenta no nosso objeto de estudo, destacam-se as 

questões condutoras da investigação, às quais se pretende dar resposta, contribuindo, assim, 

para o esclarecimento da questão central. 

 

 

4.3 Objetivos da investigação  

 

 

Visando dar respostas às questões enunciadas nos objetivos, procuramos analisar a 

utilização das TIC pelos professores que fazem parte da amostra do nosso estudo. Ou seja, 

tentaremos atingir os seguintes objetivos:  

 

- Verificar as práticas de ensino desenvolvidas pelos professores em escolas de Ouro Preto 

(Minas Gerais, Brasil), buscando uma relação entre o uso das tecnologias e o processo de 

ensino-aprendizagem; 

 

- Verificar se o uso da Plataforma Moodle em ambiente e-learning em uma ou mais escola da 

rede de Ensino Fundamental II e Médio de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), por um grupo 

de professores, pode contribuir para uma maior eficácia da prática docente; 

 

- Averiguar se as metodologias e os processos utilizados na sala de aula virtual são eficientes 

do ponto de vista pedagógico; 
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- Identificar a formação dos professores no que concerne ao uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC); 

 

- Identificar os principais meios de comunicação entre professores e alunos; 

 

- Perceber a motivação dos professores para o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC);   

 

- Analisar a gestão e a prática pedagógica das escolas investigadas. 

 

 

4.4 Opção metodológica  

 

 

Um estudo educacional de caráter qualitativo ou quantitativo tem por base o tipo de 

conhecimento e os métodos possíveis na recolha dos dados. A metodologia desta investigação 

ajusta-se em um panorama misto, que concilia procedimentos e métodos dos paradigmas de 

investigação quantitativos e qualitativos. 

Os métodos mistos combinam os métodos predeterminados das pesquisas quantitativas 

com métodos emergentes das pesquisas qualitativas, assim como questões abertas e fechadas, 

com formas múltiplas de dados contemplando todas as possibilidades, incluindo análises 

estatísticas e textuais. Os instrumentos de coleta de dados podem ser ampliados a partir de 

observações abertas, ou mesmo, os dados censitários podem ser seguidos por entrevistas 

exploratórias com maior profundidade. No método misto, o pesquisador baseia a investigação 

supondo que a coleta de diversos tipos de dados garanta um entendimento melhor do 

problema pesquisado (CRESWELL, 2007, p. 34-35). 

Portanto, os estudos quantitativos e qualitativos possuem, separadamente, aplicações 

muito úteis e limitações conhecidas por parte de quem os utiliza. Desta forma, a construção de 

estudos mistos pode proporcionar pesquisas de grande relevância para a educação como 

corpus organizado de conhecimento, desde que os pesquisadores saibam identificar com 

clareza as potencialidades e as limitações no momento de aplicar os métodos em questão. 
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Nesta investigação, usamos instrumentos quantitativos, na medida em que utilizamos 

inquéritos por questionários visando a recolha de dados e sua quantificação que foram 

interpretados qualitativamente e apresentados de forma descritiva. Procedeu-se também à 

análise bibliográfica e documental de caráter qualitativo.  

Com a revisão bibliográfica, analisou-se as contribuições existentes e fundamentados 

acerca da utilização da TIC na educação. Sendo assim, conciliou-se o método misto, ou seja, 

qualitativo e quantitativo para que se complementem na garantia e na concretização do 

estudo. 

Segundo Spratt, Walker e Robinson (2004, p. 6), 

 

combinar métodos qualitativos e quantitativos parece uma boa ideia. Utilizar 

múltiplas abordagens pode contribuir mutuamente para as potencialidades de 

cada uma delas, além de suprir as deficiências de cada uma. Isto 

proporcionaria também respostas mais abrangentes às questões de pesquisa, 

indo além das limitações de uma única abordagem. 

 

 

4.5 Instrumentos para recolha de dados: inquérito por questionários e entrevistas  

 

 

O inquérito por questionário foi a principal técnica utilizada para recolher os dados da 

amostra. São vários os métodos de recolha de dados que se podem utilizar numa investigação 

e cabe ao investigador selecionar os que respondam melhor aos “objetivos da investigação, do 

modelo de análise e das características do campo de análise” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 

1995, p. 186). 

O método por questionário é aconselhado, segundo Quivy e Campenhoudt (1995), 

quando se pretende conhecer uma população (modos de vida, costumes, comportamentos, 

valores e opiniões); analisar um fenômeno social e em todos os casos nos quais seja 

necessário questionar um número elevado de pessoas sobre uma dada questão.    

O inquérito aplicado foi adaptado de questionários já existentes, testados e validados 

para investigações semelhantes em dissertações já apresentadas na UTAD.  

Com vistas a testar o questionário, foi aplicado um pré-teste, em uma das escolas do 

município, e, após análise das respostas, procedeu-se às alterações necessárias.  

O questionário e o roteiro de entrevista também foram submetidos à análise dos 

professores do Departamento de Educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
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tendo sido autorizados em virtude de cumprirem os requisitos de qualidade técnica e 

metodológica.   

O questionário foi estruturado em quatro seções e foi apresentado da seguinte forma:  

 

- A primeira seção tem por finalidade recolher informações que se referem à identificação 

pessoal e profissional dos docentes, tais como: gênero, idade, formação, função 

desempenhada, a disciplina que leciona, o tempo que trabalha como professor, formação para 

utilização das tecnologias e opinião em relação à necessidade de formação continuada; 

 

- A segunda seção faz referência à utilização das TIC. Assim, procuramos identificar por meio 

de oito perguntas a existência dos recursos tecnológicos nas escolas, a disponibilidade e a 

frequência na utilização do Ambiente Virtual Aprendizagem (AVA), a utilização do 

computador e a frequência do uso da internet na preparação das aulas, a frequência com que 

se propõe aos alunos a utilização das TIC, as razões que induzem o professor a usar as TIC na 

vida profissional e os meios utilizados pelos professores na comunicação com os alunos; 

 

- A terceira seção é constituída por uma pergunta que visa identificar a motivação dos 

professores para a utilização das TIC. Assim, esta pergunta oferece um conjunto de dezessete 

alternativas a serem classificadas como verdadeiras ou falsas; 

 

- A quarta e última seção, constituída por oito perguntas, refere-se ao conhecimento em 

relação à Plataforma Moodle. Pretendeu-se recolher informações sobre o conhecimento dos 

recursos de aprendizagem oferecidos na plataforma, a formação em relação à utilização do 

Moodle, a frequência e os fatores que interferem na utilização da plataforma, as atividades da 

plataforma já utilizada com os alunos, a avaliação geral da plataforma e, por fim, os motivos 

que impedem a integração das TIC durante as aulas. 

 

A recolha dos dados decorreu entre outubro e dezembro de 2014. Os questionários 

foram entregues pessoalmente pelo investigador a 150 professores de cinco escolas da rede 

pública e particular. Posteriormente, em dezembro, o investigador recolheu 143 questionários, 

ou seja, sete professores não devolveram os questionários. Após minuciosa análise dos 

questionários devolvidos, os mesmos foram enumerados e classificados como adequados para 

tratamento estatístico.   
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Para tanto, utilizou-se os seguintes softwares: Open Office: Versão 4.1.1 e R: Versão 

3.1.1. As análises realizadas foram: 

 

- Análise descritiva da amostra; 

- Análise bivariada dos dados; 

- Análise de conteúdo de entrevistas através da técnica de nuvem de palavras.  

 

A entrevista foi realizada pessoalmente com os diretores das mesmas escolas onde os 

questionários foram entregues e teve por finalidade averiguar suas percepções no que 

concerne à gestão, à prática pedagógica e à formação dos professores para o uso das TIC no 

processo de aprendizagem. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 134), 

 

Em investigações qualitativas, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. 

Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser 

utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de documentos e 

outras técnicas. 

 

 

4.6 Caracterização do campo de estudo  

 

 

Nesta parte faremos uma contextualização do objeto em estudo, localizando as escolas 

públicas e a particular pertencentes a 25ª Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto 

(SRE), que é a representante oficial da Secretaria de Estado de Educação, onde os professores 

inquiridos nesta investigação exercem função.  

Atualmente, a SRE atende a 31 escolas estaduais, além de escolas municipais e 

particulares. A sua sede própria funciona à Rua Conde de Bobadela, Centro, Ouro Preto. 

Administrativamente, a SRE é formada por:  

 

- Diretoria geral (superintendente);  

- Diretoria administrativa e financeira;  

- Diretoria pedagógica. 
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Das escolas que integram a SRE, escolhemos cinco públicas e uma particular, todas 

centradas em um contexto urbano, conforme localização geográfica no mapa a seguir. 

Nas referidas escolas, identificamos 213 professores que atuam no Ensino 

Fundamental e Médio e, segundo informação da direção das escolas, em 2014, 4.057 alunos 

encontravam-se matriculados, com uma média de 40 alunos por sala de aula.  

 

Mapa 1 – Localização do município de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) 

 

Fonte: A partir do Google Earth (2014) 

 

Mapa 2 – Localização geográfica das escolas amostradas na pesquisa 
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Fonte: A partir do Google Earth (2014) 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

5.1 Apresentação e análise dos resultados 

 

 

Com o objetivo de analisar a prática docente no Ensino Fundamental e Médio a partir 

do uso das TIC, conforme recomendado nos PCN, em escolas públicas e particulares na 

cidade de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), foi aplicado um questionário para uma amostra 

de 142 professores.  

Dessa forma, os resultados apresentados são, evidentemente, baseados na análise das 

respostas dadas pelos inquiridos, o que nos leva a uma descrição fiável das variáveis sob 

interesse. 

 

 

5.1.1 Obtenção e agrupamento dos dados 

 

 

Os dados do estudo foram obtidos a partir da aplicação de questionários divididos em 

quatro seções. A primeira referiu-se às características pessoais e profissionais dos 

participantes da pesquisa; a segunda seção relacionou-se à utilização das TIC; a terceira  às 

questões referentes à motivação para utilização das TIC e a quarta seção tratou da Plataforma 

Moodle e sua utilização pelos participantes. 

 

 

5.1.2 Composição da amostra e tratamento dos dados 
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No total, foram coletados 143 questionários, sendo que cada um deles continha 26 

questões. Algumas das variáveis foram desmembradas em novas questões. Os questionários 

foram tabulados através do editor de questionários do Google Docs e do software Open 

Office. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software estatístico R.  

As variáveis receberam rótulos, de acordo com sua seção e posição no questionário. 

No total, foram identificadas cinco seções, a saber: 

- Seção 0: Dados da escola; 

- Seção 1: Dados pessoais e profissionais; 

- Seção 2: Utilização das TIC; 

- Seção 3: Motivação para utilização das TIC; 

- Seção 4: Conhecimento em relação à Plataforma Moodle. 

As variáveis foram rotuladas na ordem do questionário, considerando-se cada seção, 

da seguinte forma: 

Tabela 1 – Rótulo das variáveis por seção 

Seção Rótulo Seção Rótulo Seção Rótulo Seção Rótulo 

0 E1 1 Q12 3 Q19.4 4 Q23.4 

0 E2 1 Q13 3 Q19.5 4 Q23.5 

0 E3 2 Q14 3 Q19.6 4 Q23.6 

1 Q1 2 Q14.1 3 Q19.7 4 Q23.7 

1 Q2 2 Q14.2 3 Q19.8 4 Q23.8 

1 Q3 2 Q14.3 3 Q19.9 4 Q23.9 

1 Q4 2 Q15 3 Q19.10 4 Q23.10 

1 Q5 2 Q15.1 3 Q19.11 4 Q24.1 

1 Q6 2 Q16 3 Q19.12 4 Q24.2 

1 Q7 2 Q17.1 3 Q19.13 4 Q24.3 

1 Q8 2 Q17.2 3 Q19.14 4 Q24.4 

1 Q9 2 Q17.3 3 Q19.15 4 Q24.5 

1 Q10 2 Q17.4 3 Q19.16 4 Q24.6 

1 Q11.1 2 Q17.5 3 Q19.17 4 Q24.7 

1 Q11.2 2 Q17.6 4 Q20 4 Q24.8 

1 Q11.3 2 Q17.7 4 Q21 4 Q24.9 

1 Q11.4 2 Q17.8 4 Q21.1 4 Q24.10 
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1 Q11.5 2 Q18 4 Q22 4 Q24.11 

1 Q11.6 3 Q19.1 4 Q23.1 4 Q24.12 

1 Q11.7 3 Q19.2 4 Q23.2 4 Q25 

1 Q11.8 3 Q19.3 4 Q23.3 4 Q26 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A tabela completa pode ser visualizada no Anexo I. As variáveis Q11, Q17, Q19, Q23 

e Q24 foram divididas em novas variáveis para viabilizar sua análise. No total, foram geradas 

84 variáveis. 

Em todas as variáveis, os dados de inquiridos que não responderam à determinada 

questão foram desconsiderados. Desse modo, em algumas tabelas e gráficos, o número 

absoluto de respostas é inferior ao número de participantes da pesquisa. 

A seção seguinte apresentará uma sumarização dos dados, através de técnicas de 

estatística descritiva. 

 

 

5.1.3 Caracterização da amostra: Estatística Descritiva 

 

 

A Estatística Descritiva é um dos ramos mais importantes da Estatística. Seu objetivo 

é organizar e sumarizar os dados em análise, de forma a facilitar sua interpretação, além de 

indicar possíveis análises subsequentes. Tais análises são baseadas em métodos numéricos e 

em gráficos (MONTGOMERY, 2013).  

A análise descritiva dos dados será sumarizada por seção. Os dados serão apresentados 

em gráficos e tabelas. Quando apresentados em forma de gráfico, sua respectiva tabela estará 

localizada nos Anexos II. 
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5.1.3.1 Estatística Descritiva – Seção 0: Dados da escola 

 

 

Os dados analisados nesta seção referem-se às informações sobre as escolas nas quais 

os inquiridos trabalham. As análises foram realizadas seguindo a hierarquia dos questionários. 

Os resultados seguem apresentados a seguir. 

 

Gráfico 21 – Tipo de instituição 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Podemos notar que a maioria dos professores inquiridos trabalham em escola pública 

(71,83%). Aproximadamente, 26% trabalham na Escola Estadual Horário Andrade e 16% na 

Escola Estadual Dom Veloso. Já o Colégio Arquidiocesano possui 28,17% dos professores 

entrevistados, sendo 18,31% na sede de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) e 9,86% na filial 

localizada no distrito de Antônio Pereira. Dentre as escolas públicas com menor número de 

inquiridos  estão a Escola Estadual de Ouro Preto, a Escola Estadual Dom Pedro II e a Escola 

Estadual Marília de Dirceu. 
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Gráfico 22 –Inquiridos por instituição 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

5.1.3.2 Estatística Descritiva – Seção I: Dados pessoais e profissionais 

 

 

Os dados analisados nesta seção referem-se às informações pessoais e profissionais 

dos entrevistados. As análises foram realizadas seguindo a hierarquia dos questionários. Os 

resultados seguem apresentados a seguir. 

 

Gráfico 23 – Gênero 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A variável idade foi categorizada em quatro faixas. Podemos notar que a maioria dos 

professores inquiridos é do sexo feminino (67,61%). Além disso, cerca de 65% dos 

professores têm entre 31 e 50 anos. Já os professores com idade até 30 anos ou acima de 50 

anos possuem um percentual muito próximo (aproximadamente 17% cada). 

 

Gráfico 24 – Idade 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre sua formação, 74 inquiridos  informaram serem professores com licenciatura 

(52,5%). Já os professores com mestrado, especialização ou curso de Pedagogia possuem 

percentuais próximos a 12% cada. Demais possibilidades pouco foram citadas. 

 

Gráfico 25 – Formação 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Sobre a função desempenhada na escola, podemos notar que a maioria dos inquiridos  

é professor titular da turma (58,82%), seguido dos professores contratados (33,82%). As 

demais funções foram pouco citadas. 

 

Gráfico 26 – Função desempenhada 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Com relação às disciplinas que leciona, a maioria dos inquiridos ministra aulas de 

Português ou Matemática. Destacam-se também as disciplinas de História, Geografia e Inglês. 

 

Gráfico 27 – Disciplinas lecionadas 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

É possível notar que, aproximadamente, 65% dos professores inquiridos atuam 

somente em instituição pública; 20% atuam tanto em instituição pública quanto particular e 

15% somente em instituição particular. 

 

Gráfico 28 – Atuação do professor na rede pública ou particular 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Além disso, ao serem questionados sobre o quanto sua atividade como professor ocupa 

do seu tempo de trabalho cerca de 97% dos professores informaram que ocupa de 25% a 

100% do seu tempo. 

 

Gráfico 29– Tempo investido enquanto professor 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Dentre os entrevistados, a maioria trabalha como professor há mais de 16 anos (35%) 

ou de quatro a dez anos (33,57%). Já os professores que trabalham de zero a quatro anos ou 

de onze a quinze anos têm percentuais 15,71% cada. 

 

Gráfico 30 – Tempo de trabalho como professor 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Ao serem questionados se tiveram alguma formação para utilização das tecnologias 

digitais em seu curso de formação como professor a maioria dos inquiridos  informou que não 

teve (51,06%). Dos inquiridos  que responderam “sim”, 31,21% tiveram durante a formação 

inicial e 17,73% na formação em serviço. 

 

Gráfico 31 – Formação para utilização das tecnologias digitais 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A maior parcela dos inquiridos declarou que participou de algum curso de 

especialização nos últimos cinco anos, tendo aproximadamente 72% das respostas. 

 

Gráfico 32 – Realização de curso de especialização nos últimos cinco anos

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A próxima questão apresentava oito motivos para a necessidade de formação 

continuada para os professores e solicitava que numerassem em ordem de importância, de 1 a 

8. Para sumarizar tal informação, foi gerada uma escala somatória, na qual foram somados os 

valores dos respondentes para cada um dos motivos. Maiores somas indicam maior 

importância do item, enquanto menores valores indicam uma menor importância do mesmo. 

Os itens foram classificados em ordem decrescente de importância. Para os entrevistados, o 

motivo mais importante foi “como forma de aperfeiçoamento”, seguida pelas opções 

“melhorar a aprendizagem dos meus alunos” e “motivar os alunos para o uso das 

tecnologias”. As opções menos importantes, na opinião dos entrevistados, foram “como 

exigência da escola” e “não acho que seja necessário”.  

 

Gráfico 33 – Motivos dos professores para a necessidade de formação continuada 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Dentre os professores entrevistados, aproximadamente 53% informaram que a escola 

na qual trabalham tem proporcionado algum incentivo para o aperfeiçoamento.  

 

Gráfico 34 – Incentivo da escola para aperfeiçoamento 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Entretanto, ao serem questionados sobre a posição da escola em relação à necessidade 

de se aperfeiçoarem 41,91% respondeu que a escola se mostra indiferente a isso e, 

aproximadamente, 32% informaram que a escola oferece cursos em suas dependências ou nas 

dependências de instituições parceiras. 

 

Gráfico 35– Posição da escola quanto à necessidade de aperfeiçoamento do professor 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.1.3.3 Estatística Descritiva – Seção II: Utilização das TIC 

 

 

Os dados analisados nesta seção referem-se à utilização da tecnologia da informação 

por parte dos entrevistados. As análises foram realizadas seguindo a hierarquia dos 

questionários. Os resultados seguem apresentados a seguir. 

A maioria dos inquiridos (76,6%) declarou que a escola na qual leciona possui espaço 

equipado com recursos tecnológicos. 

 

Gráfico 36 – Existência de espaço equipado com recursos tecnológicos nas escolas 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

  



 
 

111 
 

Apesar disso, grande parcela dos participantes da pesquisa (55,71%) declarou que a 

escola onde trabalha não disponibiliza nenhum tipo de AVA.  

 

Gráfico 37 – Disponibilização de AVA pelas escolas 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Entre os professores que declararam que sua escola possui um ambiente virtual de 

aprendizagem, 49,15% declararam utilizar tal recurso apenas uma vez por mês, seguido 

daqueles que utilizam uma vez por semana (22,03%).  

 

Gráfico 38 – Frequência de utilização de AVA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Quando questionados sobre a utilização de computadores, aproximadamente 94% 

declaram utilizar o equipamento. O mesmo percentual aproximado foi observado quando 

questionados sobre o uso da internet na preparação das aulas, indicando que os professores 

que utilizam o computador fazem uso da internet na preparação de suas aulas. 

 

Gráfico 39 – Utilização de computadores e internet por parte dos professores 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Dentre os inquiridos  que afirmaram utilizar a internet para preparar suas aulas, 

aproximadamente 80% responderam que utilizam com frequência ou muito frequentemente. 

Apenas 3% afirmam utilizar tal recurso com pouca frequência. 

 

Gráfico 40 – Frequência de utilização da internet na preparação de aulas 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre a utilização das TIC, existe uma proximidade maior entre os percentuais. 

Grande parcela dos inquiridos  declarou que propõe a utilização das TIC algumas vezes ou 

com frequência (26,28% e 25,55%, respectivamente). Apenas 8,03% declararam propor tais 

atividades muito frequentemente.  

 

Gráfico 41 – Frequência com a qual os professores propõem o uso das TIC 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A próxima questão apresentava oito razões que induzem o professor ao uso das TIC e 

solicitava que as numerassem em ordem de importância, de 1 a 8. Para os entrevistados, a 

razão que mais induz ao uso das TIC é a obtenção de informações, seguida pelas opções 

“atualizar-se” e “permitir a diversificação metodológica”. As opções menos importantes, na 

opinião dos entrevistados, são “promover a criatividade” e “promover a inovação didática”. 

Percebe-se que, para os entrevistados, as TIC são, principalmente, ferramentas utilizadas na 

busca de informações e de conhecimento. 

 

Gráfico 42 – Razões que induzem os professores a usarem as TIC em sua vida 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Quando questionados sobre qual meio de comunicação os professores utilizam na 

comunicação com os alunos, observa-se que o mais utilizado é o e-mail, com 58 respondentes 

afirmando utilizá-lo (48,74%), seguido pelas redes sociais. Vale ressaltar que as plataformas 

de ensino a distância são pouco utilizadas com essa finalidade, sendo responsável por apenas 

5,88% das respostas dos entrevistados. 

 

Gráfico 43 – Meios de comunicação com os alunos 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

5.1.3.4 Estatística Descritiva – Seção III: Motivação para a utilização das TIC 

 

 

A terceira seção do questionário consiste em uma série de dezessete questões, com o 

objetivo de verificar a motivação no uso das TIC. Para sumarizar essa seção, foi gerada uma 

pontuação, considerando cada questão como motivadora ou desmotivadora. As questões 

foram distribuídas conforme apresentado na Tabela 2. 

Para cada resposta verdadeira em uma questão motivadora foi adicionado um ponto ao 

escore do participante. Para cada questão falsa respondida em uma questão desmotivadora 

também acrescentou-se um ponto ao referido escore. Desta forma, foi possível atribuir 

pontuações entre 0 e 17 à cada participante. Após a obtenção do escore de motivação dos 

participantes, os mesmos foram divididos em faixas, de acordo com o total de pontos somado. 
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Tabela 2 – Questões motivadoras e desmotivadoras 

Questões motivadoras Questões desmotivadoras 

Gostaria de saber mais acerca das TIC.                                    Os computadores assustam-me.                                                             

As TIC ajudam-me a encontrar melhores 

informações para as minhas aulas.   

Uso as TIC em meu benefício, mas não sei 

como ensinar os alunos a usá-las.               

Ao utilizar as TIC nas aulas, torno-as mais 

motivantes para os alunos.     

Encontro pouca informação na internet para 

o ano em que leciono.                         

Manuseio as informações muito melhor 

porque uso as TIC.                  

A minha escola não dispõe de condições 

para utilizar o computador no contexto 

educativo. 

Os usos das TIC tornam mais fáceis a 

minha rotina de professor.           

Os meus alunos, em muitas situações, 

dominam as TIC melhor do que eu.                    

As TIC nas salas de aula, exigem-me novas 

competências como professor(a). 

Não me sinto motivado para usar as TIC 

com os meus alunos.                               

Sinto-me apoiado para utilizar as TIC.                                    

Nunca recebi informações sobre as TIC e 

desconheço as suas potencialidades.        

 

As TIC encorajam meus alunos a 

trabalharem em cooperação.                 

Não conheço a fundo as vantagens 

pedagógicas do uso das TIC com os meus 

alunos.    

A minha escola tem uma atitude positiva 

relativamente ao uso das TIC.   

Fonte: Elaboração do autor 

 

  



 
 

118 
 

As faixas foram distribuídas seguindo o seguinte critério: 

 

Escore Nível de motivação 

Menor ou igual a 5 Muito desmotivado 

Entre 6 e 9 Desmotivado 

Entre 10 e 13 Motivado 

Maior ou igual a 14 Muito Motivado 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Após a distribuição dos inquiridos  nas faixas criadas, pode-se observar que mais de 

83% deles apresenta-se motivado ou muito motivado na utilização das TIC no processo de 

ensino. Apenas 1,41% encontram-se muito desmotivados com a utilização das TIC no 

processo de ensino. Uma investigação mais profunda dos fatores que induzem à motivação 

será realizada na seção de análise bivariada dos dados.  

 

Gráfico 44 – Motivação para o uso das TIC 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.1.3.5 Estatística Descritiva – Seção IV: Conhecimento em relação à Plataforma 

Moodle 

 

 

Esta seção está voltada para averiguar o conhecimento dos participantes da pesquisa 

em relação à Plataforma Moodle e sua eventual utilização pelos mesmos. 

Quando indagados sobre o conhecimento dos recursos da Plataforma Moodle, 

aproximadamente 65% dos inquiridos afirmaram conhecer seus recursos. Em contrapartida, 

aproximadamente 68% deles afirmaram não ter participado de nenhum tipo de curso de 

formação sobre a utilização da plataforma.  

 

Gráfico 45  – Conhecimento da Plataforma Moodle pelos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Entre os que já participaram de algum curso, a grande maioria participou de tais 

treinamentos nas próprias escolas, sejam públicas ou particulares, sendo que essa parcela 

representa, aproximadamente, 81% dos inquiridos que já participaram de algum tipo de curso 

de formação. É importante notar que 18% dos inquiridos afirmaram ter aprendido sobre os 

recursos do Moodle por conta própria. 

 

Gráfico 46– Formação para utilização da Plataforma Moodle 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre a utilização da Plataforma Moodle, a maior frequência de utilização da mesma 

como apoio no processo de ensino-aprendizagem dos alunos é “Nunca”, com 55,15% dos 

inquiridos assinalando essa opção. Se considerarmos os usuários que afirmaram nunca 

utilizarem a plataforma, ou utilizá-la eventualmente, aproximadamente 75% deles apresentam 

baixa ou nenhuma frequência de utilização. Dessa forma, apenas 25% dos inquiridos podem 

ser considerados usuários frequentes do Moodle. 

 

Gráfico 47 – Frequência de utilização da Plataforma Moodle como apoio no processo de 

ensino-aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Assim como ocorreu com questões anteriores, a próxima questão apresenta dez fatores 

que, no contexto escolar, poderiam contribuir para a não utilização do Moodle. Deveriam 

responder a questão apenas os participantes que responderam “Nunca” ou “Raramente” na 

questão anterior. Tal informação deveria ser numerada em ordem de importância de 1 a 10. 

Para sumarizar tal informação, foi gerada uma escala somatória, na qual foram somados os 

valores dos respondentes para cada uma das razões. Maiores somas indicam maior 

importância do item na não utilização do Moodle, enquanto menores valores indicam uma 

menor importância do mesmo no aspecto em questão. Os itens foram classificados em ordem 

decrescente de importância. Para os entrevistados, o fator mais prejudicial no processo de 

utilização do Moodle é a limitação de equipamentos técnicos na escola e a ausência de 

iniciativas de incentivo ao uso da plataforma por parte da escola. As menos importantes 

seriam a falta de confiança nas tecnologias e o tradicionalismo na prática pedagógica. Logo, 

percebe-se que, para os profissionais, a maior parcela de culpa da não utilização do Moodle 

no processo de ensino-aprendizagem é atribuída às instituições de ensino, seja por falta de 

equipamentos adequados ou de motivação por parte da administração escolar. 

 

Gráfico 48 – Fatores que influenciam na não utilização do Moodle 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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De acordo com as respostas dos participantes, a atividade mais utilizada com os alunos 

no Moodle são os trabalhos, com 25,57% dos inquiridos assinalando tal opção, seguida pelos 

fóruns de discussão e por lições, 15,34% e 13,64%, respectivamente. As atividades menos 

utilizadas são os workshops e Wiki, ambos com 2,84%, e os referendos, que não foram 

assinalados por nenhum participante. Há que se notar que o número de respostas desta questão 

é baixo, considerando que mais de uma atividade poderia ser assinalada, devido à ausência de 

respostas em muitos dos questionários. Tal frequência já era esperada, considerando-se que 

apenas 25% dos inquiridos afirmaram utilizar a plataforma com frequência. 

Gráfico 49 – Atividades realizadas na Plataforma Moodle 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A avaliação da Plataforma Moodle pelos usuários foi bastante positiva, sendo que 

51,3% dos inquiridos declararam que a plataforma é uma ferramenta capaz de agregar ganhos 

cognitivos a aprendizagem dos alunos e, aproximadamente, 41% a avaliam como uma 

plataforma eficiente no processo de ensino-aprendizagem. Notou-se que usuários que nunca 

utilizaram a plataforma também responderam a esta questão, pois se retirarmos da amostra 

todos os professores que afirmaram nunca utilizar a Plataforma Moodle, restariam apenas 61 

respondentes e esta questão registrou as respostas de 115 entrevistados. 

 

Gráfico 50 – Avaliação da Plataforma Moodle 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Quando questionados sobre os motivos que impedem a integração das TIC durante as 

aulas, os profissionais apresentaram uma vasta gama de respostas distintas, porém três delas 

apresentaram frequência significativa: 37% dos inquiridos alegaram falta de apoio por parte 

da escola; 13,38% disseram não se sentirem motivados e 4,23% não acham necessária a 

utilização de tais recursos. As demais respostas, 45%, não se encaixavam nas descrições 

oferecidas. 

 

Gráfico 51 – Motivos que impedem a integração das TIC durante as aulas 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

As demais respostas seguem listadas abaixo: 

 

- A característica da disciplina que leciono; 

- As TIC são integradas de acordo com o aspecto do trabalho; 

- Às vezes não encontramos tais recursos disponíveis na escola; 

- Carga horária reduzida, de uma aula/semana; 

- Cultura escolar; 

- Desconhecimento das TIC; 

- Dificuldade em controlar o tempo; 

- Dificuldade para marcar reservas no laboratório e ausência de internet sem fio; 

- Disponibilidade da plataforma na escola; 

- Disponibilidade de tempo, domínio do uso da Plataforma Moodle; 

- Falhas técnicas; 
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- Falta de apoio por parte de todos os segmentos; 

- Falta de competência para utilizar; 

- Falta de conteúdo (tempo); 

- Falta de equipamento na unidade da escola; 

- Falta de espaço apropriado na escola; 

- Falta de estrutura na escola; 

- Falta de interesse e conhecimento de alguns professores; 

- Falta de material, espaço, internet quase nunca funcional; 

- Falta de motivação dos alunos; 

- Falta de tempo disponível; 

- Falta de tempo e a burocracia escolar; 

- Falta de tempo nas aulas; 

- Falta de uma cultura de hábito em relação à escola; 

- Faltam recursos tecnológicos e programas específicos; 

- Limitações de acesso a internet, rede de sinal ineficiente em sala de aula; 

- Mais conhecimento e informações sobre as mesmas; 

- Não adaptação à minha prática; 

- Não conheço esta plataforma; 

- Não há conexões entre o ensino na escola pública e a plataforma; 

- Não há impedimentos; 

- Não impedem, pois não marquei nenhuma resposta acima; 

- Não me sinto preparada; 

- Não tenho motivos; 

- Nenhum motivo; 

- Nenhuma; 

- O tempo é pouco para montar os equipamentos; 

- Pouco conhecimento com a ferramenta e tempo; 

- Seria necessário um planejamento adequado de disponibilização do espaço físico 

(laboratório); 

- Tempo; 

- Turmas com muitos alunos dificultam a utilização das TIC em sala de aula; 

- Uma melhor organização do sistema para que isso aconteça; 

- Utilizo parcialmente de acordo com o tempo disponível. 
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5.2 Análise bivariada dos dados 

 

 

A análise bivariada dos dados consiste na utilização de técnicas que têm como 

objetivo a verificação de relações entre duas variáveis, sejam elas contínuas, qualitativas 

nominais ou qualitativas ordinais. Neste item, serão averiguadas as relações que explicam a 

motivação no uso das TIC e em relação à utilização do Moodle pelos participantes da 

pesquisa. Primeiramente, serão verificadas as associações estatisticamente significantes, a 

para tais associações, serão exploradas os tipos de associações existentes. 

 

 

5.2.1 Testes e técnicas utilizadas 

 

 

5.2.1.1 Teste qui-quadrado de associação 

 

 

O teste qui-quadrado de associação (χ2) é um teste de hipóteses que se destina a 

encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a associação ou 

independência existente entre variáveis qualitativas (AGRESTI, 1996). 

É um teste não paramétrico, ou seja, não depende dos parâmetros populacionais, como 

média e variância. O princípio básico deste método é comparar proporções, isto é, as possíveis 

divergências entre as frequências observadas e esperadas para certo evento. As hipóteses do 

teste são as seguintes: 

 

- H0: Não existe associação entre as variáveis 

- H1: Existe associação entre as variáveis 

 

Ao se rejeitar a hipótese nula (H0) pode-se concluir que o comportamento da amostra 

em relação a uma variável é diretamente influenciado pela outra variável de interesse.  
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5.2.1.2 Análise de Correspondência 

 

 

A Análise de Correspondência (AC) é uma técnica multivariada de análise 

exploratória adequada para dados categóricos. Tal técnica permite analisar graficamente as 

relações existentes entre um conjunto de dados e determinar o grau de associação, indicando 

como as variáveis estão relacionadas (MINGOTTI, 2005). 

Uma das grandes vantagens de se utilizar a AC é que esta técnica permite revelar 

relações que não teriam sido percebidas apenas usando estatísticas descritivas. A técnica de 

AC está diretamente ligada ao teste qui-quadrado, pois sua aplicação não é adequada na 

ausência de associação entre as variáveis. É de praxe a realização de um teste qui-quadrado 

previamente à aplicação da referida técnica. A análise gráfica consiste na verificação das 

distâncias entre os níveis das variáveis em estudo. 

 

 

5.2.1.3 Análise de associação entre as variáveis 

 

 

Buscando-se responder aos objetivos da pesquisa, foram identificadas duas variáveis 

preponderantes: “Tipo de instituição (E2)” e “Motivação no uso das TIC (Q19)”. 

Primeiramente, será verificada a associação de tais variáveis com outras variáveis relevantes, 

utilizando-se o teste qui-quadrado ao nível de 5% de significância, ou seja, rejeitaremos a 

hipótese de associação entre as variáveis se obtivermos p-valores inferiores a 0,05. Para as 

relevantes, será aplicada a técnica de AC, buscando-se identificar a relação existente entre as 

mesmas. Os resultados do teste qui-quadrado de associação serão apresentado abaixo: 
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Tabela 3 – Teste qui-quadrado de associação 

E2 

com 

Estatística de 

Teste 

Graus de 

liberdade 

p-

valor 

Q19 

com 

Estatística de 

Teste 

Graus de 

liberdade 

p-

valor 

Q9 7,001 2 0,030 Q2 26,882 9 0,001 

Q14 11,504 1 0,001 Q9 13,819 6 0,032 

Q14.1 47,865 1 0,000 Q10 13,973 3 0,003 

Q19 15,843 3 0,001 Q12 15,544 3 0,001 

Q21 3,798 1 0,05 Q14 12,043 3 0,007 

Q22 29,066 4 0,000 Q14.1 22,517 3 0,000 

    Q16 30,245 12 0,003 

    Q21 23,708 3 0,000 

    Q22 22,405 12 0,033 

    Q25 6,548 4 0,162 

    Q26 86,681 90 0,579 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Ao nível de 5% de significância, verifica-se que existem associações entre a variável E2 - 

“Tipo de escola” com as seguintes variáveis: 

 

- Q9: No seu curso de formação como professor você teve alguma formação para utilização 

das tecnologias digitais? 

- Q14: A escola na qual você trabalha possui um espaço equipado com recursos tecnológicos? 

- Q14.1: A escola em que você trabalha disponibiliza algum AVA? 

- Q19: Motivação no uso das TIC 

- Q21: Você fez algum curso de formação sobre como utilizar a Plataforma Moodle como 

mais um recurso no processo de ensino e aprendizagem? 

- Q22: Com qual frequência você utiliza a Plataforma Moodle como apoio no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos? 

 

Ao nível de 5% de significância, verifica-se que existem associações entre a variável 

Q19 - “Motivação no uso das TIC” com as seguintes variáveis: 
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- Q2: Faixa Etária 

- Q9: No seu curso de formação como professor você teve alguma formação para utilização 

das tecnologias digitais? 

- Q10: Nos últimos cinco anos você participou de algum curso de especialização? 

- Q12: A escola em que você trabalha tem proporcionado com os professores algum incentivo 

para o aperfeiçoamento? 

- Q14: A escola na qual você trabalha possui um espaço equipado com recursos tecnológicos? 

- Q14.1: A escola em que você trabalha disponibiliza algum AVA? 

- Q16: Durante as aulas, com qual frequência propõem aos alunos a utilização das TIC? 

- Q21: Você fez algum curso de formação sobre como utilizar a Plataforma Moodle como 

mais um recurso no processo de ensino-aprendizagem? 

- Q22: Com que frequência você utiliza a Plataforma Moodle como apoio no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos? 

 

As variáveis Q25 e Q26 não apresentaram associação significativa com a variável Q19 

e não tiveram suas associações analisadas.  

 

 

5.2.1.4 Análise de Correspondência – Tipo de instituição 

 

 

Neste item serão exploradas as associações entre a variável “Tipo de Instituição” 

(pública ou particular) e as variáveis que apresentaram associação significativa com a mesma. 
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Gráfico 52 – Tipo de instituição X Formação para utilização de tecnologias digitais 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Pode-se observar que, em relação à formação para uso das tecnologias digitais, 

profissionais da rede pública não possuem tal formação, ou se possuem, cursaram durante sua 

formação inicial. Profissionais da rede particular estão associados à formação em serviço, 

indicando recebimento de incentivo por parte das instituições particulares. 

 

Gráfico 53 – Tipo de instituição X Espaço equipado com recursos tecnológicos  

na escola 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A escola pública não possui espaço equipado com recursos tecnológicos, enquanto a 

escola particular apresenta tal espaço em suas instalações. Assim como foi observado na 

associação entre o tipo de escola e a presença de espaço equipado com recursos tecnológicos, 

a escola pública não possui AVA, enquanto as escolas da rede privada apresentam associação 

com a presença de tais ambientes de aprendizagem. 

 

Gráfico 54 – Tipo de instituição X A escola disponibiliza algum AVA 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre a motivação para utilização das TIC, pode-se verificar uma forte associação 

entre os profissionais da rede privada de ensino e o nível “Muito motivado”. Os profissionais 

da rede pública estão associados ao nível motivado, mas também apresentam proximidade 

junto aos níveis “Desmotivado” e “Muito desmotivado”, logo, não demonstram uma 

associação clara com nenhum dos níveis em particular. 

 

Gráfico 55 – Tipo de instituição X Motivação para utilização das TIC 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Em relação à participação de treinamentos para o uso da Plataforma Moodle, percebe-

se uma associação clara entre a presença de tal curso no currículo de professores da rede 

particular de ensino, enquanto os professores da rede pública estão fortemente associados à 

ausência de capacitação específica para utilização da plataforma. 

 

Gráfico 56 – Tipo de instituição X Fez algum curso de formação sobre como utilizar a 

Plataforma Moodle 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre a frequência de utilização da Plataforma Moodle junto aos alunos no processo 

de ensino-aprendizagem, fica clara a associação dos professores de escolas públicas com a 

não utilização da plataforma. Os professores das escolas particulares apresentam proximidade 

com todos os demais níveis de utilização da plataforma, indicando que, para estes 

profissionais, a utilização da plataforma sempre ocorre, independente da frequência, ou seja, 

grande parcela destes profissionais já utilizou este recurso em algum momento. 

 

Gráfico 57 – Tipo de instituição X Frequência de utilização da Plataforma Moodle no 

processo de ensino-aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.2.1.5 Análise de Correspondência: motivação para utilização das TIC 

 

 

Nesta seção serão analisadas as associações entre a variável “Motivação para a 

utilização das TIC” e as variáveis que apresentaram associação significativa com a mesma. 

Pode-se observar que profissionais com até 30 anos e entre 41 e 50 anos apresentam 

proximidade com a categoria “Motivado”. Os professores mais motivados para utilizar as TIC 

pertencem à faixa etária entre 31 e 40 anos, enquanto os mais desmotivados são aqueles que 

possuem mais de 50 anos. 

Gráfico 58 – Motivação para utilização das TIC X Faixa etária 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Pode-se observar que os profissionais que receberam algum tipo de formação para 

utilização das TIC, seja durante a formação inicial ou durante a formação em serviço, 

apresentam um nível de motivação para o uso de tais tecnologias bastante elevado. Em 

contrapartida, aqueles que não possuem nenhum tipo de formação apresentam-se menos 

motivados em utilizar as tecnologias da informação e comunicação com seus alunos. 

 

Gráfico 59 – Motivação para utilização das TIC X Formação para utilização  

de tecnologias digitais 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre a motivação para o uso das TIC e a participação em cursos de especialização 

durante os últimos cinco anos, verifica-se uma associação entre a desmotivação e a ausência 

de participação nos referidos cursos. Profissionais que se capacitaram nesse período, 

encontram-se entre os níveis “Motivado” e “Muito motivado”. 

Gráfico 60 – Motivação para utilização das TIC X Participação em curso de 

 especialização nos últimos cinco anos 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Quando comparamos os profissionais de instituições que proporcionam o incentivo 

para aperfeiçoamento, observa-se que eles estão mais motivados, se comparados aos que não 

recebem tal incentivo. Os profissionais sem o incentivo estão mais próximos do nível 

“Desmotivado”, indicando que tais incentivos são fundamentais no aumento da motivação dos 

profissionais no uso das TIC. 

Gráfico 61 – Motivação para utilização das TIC X Incentivo para aperfeiçoamento  

através da escola 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Sobre a presença de um espaço equipado com recursos tecnológicos, percebe-se uma 

correspondência direta entre a motivação para o uso das TIC e a presença de tal espaço, 

indicando que a existência do mesmo é fundamental para a utilização das tecnologias. 

Professores de escolas que não possuem tal espaço tendem a se sentir menos motivados. 

 

Gráfico 62 – Motivação para utilização das TIC X Presença de espaço equipado  

com recursos tecnológicos na escola 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Pode-se verificar, através do gráfico abaixo, que a disponibilidade de um AVA na 

escola está diretamente relacionado à motivação para o uso das TIC, pois em 

estabelecimentos com tal recurso está associado o nível “Muito motivado”. 

Gráfico 63 – Motivação para utilização das TIC X AVA disponibilizado pela escola 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Considerando-se a frequência de utilização das TIC com os alunos, pode-se observar 

que profissionais muito motivados com sua utilização estão associados aos níveis “Com 

frequência”, “Muito Frequentemente” e “Algumas vezes”, enquanto os motivados e 

desmotivados estão próximos aos níveis “Raramente” e “Muito Raramente”. Professores 

muito desmotivados não apresentaram associação com nenhum nível. 

 

Gráfico 64 – Motivação para utilização das TIC X Frequência de utilização  

das TIC com os alunos 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A realização de curso de formação para uso da Plataforma Moodle está diretamente 

associada ao mais alto nível de motivação de utilização das TIC, indicando que a plataforma é 

de grande importância aos docentes que utilizam tais tecnologias. 

 

Gráfico 65 – Motivação para utilização das TIC X Curso de formação para uso  

da Plataforma Moodle 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Conforme é possível observar no gráfico abaixo, apenas profissionais muito motivados 

apresentam correspondência com algum nível de utilização do Moodle no processo de ensino-

aprendizagem. Todos os demais níveis de motivação encontram-se associados a não utilização 

da referida plataforma no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Gráfico 66 – Motivação para utilização das TIC X Frequência com a qual a Plataforma 

Moodle é utilizada no processo de ensino-aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.3 Nuvem de palavras  

 

 

Uma nuvem de palavras é um recurso gráfico para descrever os termos mais 

frequentes de um determinado texto. O tamanho da fonte em que a palavra é apresentada é 

uma função da frequência da palavra no texto: palavras mais frequentes são desenhadas em 

fontes de tamanho maior, palavras menos frequentes são desenhadas em fontes de tamanho 

menor.  

A fim de auxiliar a análise de conteúdo das entrevistas e comparar as diferenças entre 

escolas públicas e particulares, foram geradas nuvens de palavras para as três seções da 

entrevista. 

 

 

 5.3.1 Gestão escolar 

 

Comparando-se as nuvens de palavras relativas à gestão escolar dos dirigentes de escolas 

públicas e particulares, percebe-se que, para aqueles que dirigem escolas públicas, as palavras 

mais frequentes são “professores”, “escola” e “alunos”, indicando que a gestão escolar é 

baseada nas pessoas. Na nuvem dos dirigentes de escolas particulares as palavras mais 

frequentes são “investimentos”, “equipamentos” e “aprendizagem”, indicando uma gestão 

mais voltada para o lado financeiro envolvido no processo de gestão da aprendizagem. 

 

Figura 8 – Gestão escolar (escola pública)

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 9 – Gestão escolar (escola particular) 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.3.2 Prática pedagógica 

 

As nuvens de palavras relacionadas à prática pedagógica apresentam uma maior 

consonância entre a escola particular e a pública, se comparadas com as de gestão escolar, 

indicando que a prática pedagógica apresenta um panorama semelhante para ambos os tipos 

de instituição. 

 

Figura 10 – Prática pedagógica (escola pública) 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Figura 11 – Prática pedagógica (escola particular) 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.3.3 Formação, condições de trabalho e práticas pedagógicas 

 

Sobre a formação, condições de trabalho e práticas pedagógicas, percebe-se uma maior 

frequência das palavras “professores”, “recursos” e “tecnologias” nas escolas públicas, 

indicando que estas seriam as carências enfrentadas por tais instituições, pois existem, 

associadas a esta nuvem, palavras que sugerem ausência, tais como “nada” e “falta”. As 

palavras mais frequentes na nuvem das escolas particulares são “reuniões”, ”professores”, 

“coordenação” e “pedagógica”. 

 

Figura 12 – Formação, condições de trabalho e práticas pedagógicas (escola pública) 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Figura 13 – Formação, condições de trabalho e práticas pedagógicas (escola particular) 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Após análise e discussão dos resultados da nossa investigação apresentamos a 

avaliação final do trabalho, tendo como referência os objetivos definidos no início da 

pesquisa.  Para tanto, essa análise apoiou-se em um conjunto de variáveis que contemplam as 

percepções dos inquiridos durante a realização da pesquisa.  

Acreditamos que, de modo geral, as respostas foram alcançadas. Ainda que as 

conclusões limitem-se ao universo do estudo, através dos resultados do instrumento aplicado 

para a geração dos dados, consideramos ter conseguido contribuir para a compreensão de 

como os professores utilizam as TIC, a motivação em relação ao uso destas tecnologias e, 

ainda, para o conhecimento e uso que fazem dos AVA.  

O estudo mostra que a maioria dos professores trabalha em escolas públicas (71,83%), 

possuem licenciatura e são titulares das turmas há mais de 16 anos. Ao serem questionados se 

tiveram alguma formação para a utilização das tecnologias digitais durante seu curso de 

formação de professores, a maioria dos inquiridos informou que não teve nenhum tipo de 

capacitação (51,06%). Dos inquiridos que responderam que sim, 31,21% foram capacitados 

durante a formação inicial e 17,73% na formação em serviço. 

No que tange à formação continuada, dentre as opções apresentadas os professores 

atribuíram maior importância ao item “como forma de aperfeiçoamento”. Dentre os 

professores entrevistados, aproximadamente 53% informaram que a escola na qual trabalham 

tem proporcionado aos professores algum incentivo para o aperfeiçoamento. 

O estudo revela, ainda, que a maioria dos inquiridos (76,6%) declarou que a escola na 

qual leciona possui algum espaço equipado com recursos tecnológicos. 

Sobre a utilização do ambiente virtual de aprendizagem, 49,15% declararam utilizar 

tal recurso apenas uma vez por mês. Quando questionados sobre a utilização de computadores 

e o uso da internet na preparação das aulas, aproximadamente 94% declaram utilizar o 

equipamento. Dentre os inquiridos que afirmaram utilizar a internet para preparar suas aulas, 

aproximadamente 80% afirma utilizar com frequência ou muito frequentemente. 

Relativamente à frequência com que os professores propõem aos alunos a utilização 

das TIC, existe uma proximidade maior entre os percentuais. A maior parcela dos inquiridos  

declara que propõe a utilização das TIC algumas vezes ou com frequência, com 26,28% e 
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25,55%, respectivamente. Apenas 8,03% declararam propor tais atividades muito 

frequentemente.  

Para os respondentes da pesquisa , a razão que mais induz ao uso das TIC é a obtenção 

de informações, seguida pelas opções “Atualizar-se” e “Permitir a diversificação 

metodológica”. As opções menos importantes na opinião dos inquiridos  são “Promover a 

criatividade” e “Promover a inovação didática”. Percebe-se que, para os entrevistados, as TIC 

são, principalmente, ferramentas utilizadas na busca de informações e de conhecimento. 

Quanto ao conhecimento dos recursos da Plataforma Moodle, aproximadamente 65% 

dos inquiridos  afirma conhecer seus recursos. Em contrapartida, cerca de 68% dos inquiridos 

afirmam não ter participado de nenhum tipo de curso de formação sobre a utilização dessa 

plataforma. Entre os que já fizeram algum curso, a grande maioria participou de tais 

treinamentos nas próprias escolas, sejam públicas ou particulares, sendo que esta parcela 

representa, aproximadamente, 81% dos inquiridos que já participaram de algum tipo de curso 

de formação. É importante notar que 18% dos inquiridos afirmam ter aprendido sobre os 

recursos do Moodle por conta própria. 

Sobre a frequência de utilização da Plataforma Moodle, a maior frequência de 

utilização da mesma como apoio no processo de ensino e aprendizagem dos alunos é 

“Nunca”, com 55,15% dos inquiridos assinalando essa opção. Se considerarmos os usuários 

que afirmam nunca utilizar a plataforma ou utilizá-la eventualmente, aproximadamente 75% 

destes apresentam baixa ou nenhuma frequência de utilização. Desta forma, apenas 25% dos 

inquiridos podem ser considerados usuários frequentes do Moodle. 

Para os entrevistados, o principal fator prejudicial do processo de utilização do 

Moodle é a limitação de equipamentos técnicos na escola e a ausência de iniciativas de 

incentivo ao uso da plataforma por parte das instituições de ensino. As menos importantes 

seriam a falta de confiança nas tecnologias e o tradicionalismo na prática pedagógica. Logo, 

percebe-se que, para os profissionais, a maior parcela de responsabilidade sobre a não 

utilização do Moodle no processo de ensino-aprendizagem é atribuída às instituições de 

ensino, seja por falta de equipamentos adequados ou de motivação por parte da administração 

escolar. 

Quando questionados sobre os motivos que impedem a integração das TIC durante as 

aulas, os profissionais apresentaram uma vasta gama de respostas distintas. No entanto, três 

delas apresentaram frequência significativa: 37% dos inquiridos alegaram falta de apoio por 
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parte da escola; 13,38% disseram não se sentirem motivados; e 4,23% não acreditam na 

necessidade de utilização de tais recursos.  

Diante dos dados apresentados é possível concluir que escolas e professores ainda 

deverão refletir sobre a utilização dos recursos tecnológicos no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que a utilização e integração das TIC, em geral, propõe novos 

desafios pedagógicos e obriga à redefinição dos papéis dos diferentes parceiros no processo 

educativo. Neste sentido, as TIC podem ser encaradas como um reforço aos métodos 

tradicionais de ensino ou como uma forma de renovação das oportunidades de aprendizagem.  

O que se deve discutir, então, é a integração das tecnologias no currículo escolar 

enquanto potencializadoras de novas possibilidades de êxito no processo de ensino e 

aprendizagem. São exemplo disso os recursos educacionais abertos com diversos tipos e 

formatos de materiais de ensino que estão surgindo e que permitem que os utilizadores 

possam (re)construir e partilhar conhecimento. 

Parece-nos, finalmente, poder concluir que o docente tem a consciência de que os 

recursos tecnológicos são instrumentos que fazem parte do cotidiano de qualquer cidadão nas 

mais diversas atividades e que a escola não está excluída desta realidade. Assim, os resultados 

conseguidos devem ser entendidos como pistas de indagações futuras:  

 

- O estudo realizado deve ser ampliado de modo a se conseguir uma amostra representativa no 

âmbito do Estado para se obter uma maior visibilidade do uso das TIC;  

- Os estudos realizados sobre as TIC devem ser atualizados constantemente;  

- Os gestores escolares devem investir de modo que ocorra uma permanente atualização de 

equipamentos; 

- A formação continuada de professores deve ser entendida como prioridade por parte de 

todos os envolvidos no processo educativo.  
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice I – Tabela de variáveis e rótulos 

 

 

Seção Rótulo Variável 

0 E1 ID. 

0 E2 Tipo de instituição. 

0 E3 Nome da escola. 

1 Q1 Gênero. 

1 Q2 Idade. 

1 Q3 Qual a sua formação? 

1 Q4 Função desempenhada 

1 Q5 Qual disciplina você leciona? 

1 Q6 Como professor você atua em? 

1 Q7 A sua atividade como professor? 

1 Q8 Há quanto tempo você trabalha como professor? 

1 Q9 

 No seu curso de formação como professor você teve alguma formação 

para utilização das tecnologias digitais? 

1 Q10 

Nos últimos cinco anos você participou de algum curso de 

especialização? 

1 Q11.1 Como forma de aperfeiçoamento. 

1 Q11.2 Como exigência da escola. 

1 Q11.3 Como exigência da profissão de professor. 

1 Q11.4 Não acho que seja necessário. 

1 Q11.5 Facilita a aprendizagem colaborativa. 

1 Q11.6 Melhorar a aprendizagem dos meus alunos. 

1 Q11.7 Permitir a rapidez na comunicação. 

1 Q11.8 Motivar os alunos para o uso das tecnologias. 

1 Q12 

A escola em que você trabalha tem proporcionado aos professores algum 

incentivo para o aperfeiçoamento? 

1 Q13 Qual a posição da escola em relação à necessidade de você se 
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aperfeiçoar? 

2 Q14 

A escola na qual você trabalha possui um espaço equipado com recursos 

tecnológicos? 

2 Q14.1 A escola em que você trabalha disponibiliza algum AVA? 

2 Q14.2 

Se na questão anterior respondeu “sim”, indique a frequência com que 

utiliza este espaço com seus alunos. 

2 Q14.3 Você utiliza o computador? 

2 Q15 Você utiliza a internet para preparar suas aulas? 

2 Q15.1 

Se na questão anterior respondeu “sim”, identifique com qual 

frequência. 

2 Q16 

Durante as aulas com qual frequência propõem aos alunos a utilização 

das TIC? 

2 Q17.1 Atualizar-me. 

2 Q17.2 Obter informações. 

2 Q17.3 Promover a criatividade. 

2 Q17.4 Construir informações. 

2 Q17.5 Complementar conteúdos curriculares. 

2 Q17.6 Promover a inovação didática. 

2 Q17.7 Permitir a diversificação metodológica. 

2 Q17.8 Desenvolver competências em AVA. 

2 Q18 

Qual o meio você utiliza com mais frequência na comunicação com os 

alunos? 

3 Q19.1 Gostaria de saber mais acerca das TIC? 

3 Q19.2 Os computadores assustam-me. 

3 Q19.3 

As TIC ajudam-me a encontrar melhores informações para as minhas 

aulas. 

3 Q19.4 Ao utilizar as TIC nas aulas torno-as mais motivantes para os alunos. 

3 Q19.5 

Uso as TIC em meu benefício, mas não sei como ensinar os alunos a 

usá-las. 

3 Q19.6 Manuseio as informações muito melhor porque uso as TIC. 

3 Q19.7 Os usos das TIC tornam mais fáceis a minha rotina de professor. 

3 Q19.8 

As TIC nas salas de aula, exigem-me novas competências como 

professor(a). 
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3 Q19.9 Sinto-me apoiado para utilizar as TIC. 

3 Q19.10 Encontro pouca informação na internet para o ano em que leciono. 

3 Q19.11 As TIC encorajam meus alunos a trabalharem em cooperação. 

3 Q19.12 

A minha escola não dispõe de condições para utilizar o computador no 

contexto educativo. 

3 Q19.13 A minha escola tem uma atitude positiva relativamente ao uso das TIC. 

3 Q19.14 

Os meus alunos, em muitas situações, dominam as TIC melhor do que 

eu. 

3 Q19.15 Não me sinto motivado para usar as TIC com os meus alunos. 

3 Q19.16 

Nunca recebi informações sobre as TIC e desconheço as suas 

potencialidades. 

3 Q19.17 

Não conheço a fundo as vantagens pedagógicas do uso das TIC com os 

meus alunos. 

4 Q20 

Você tem conhecimento sobre os recursos de aprendizagem oferecidos 

na Plataforma Moodle? 

4 Q21 

Você fez algum curso de formação sobre como utilizar a Plataforma 

Moodle como mais um recurso no processo de ensino-aprendizagem? 

4 Q21.1 Se respondeu “sim”, indique onde. 

4 Q22 

Com qual frequência você utiliza a Plataforma Moodle como apoio no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos? 

4 Q23.1 Tradicionalismo em minha prática pedagógica. 

4 Q23.2 Falta de competências para utilizar o Moodle. 

4 Q23.3 Falta de motivação/interesse para usar o Moodle. 

4 Q23.4 Desconhecimento das potencialidades do Moodle. 

4 Q23.5 Por não ter formação específica no Moodle. 

4 Q23.6 Falta de tempo para investir no Moodle. 

4 Q23.7 Por não ter confiança nas tecnologias. 

4 Q23.8 Por desconhecer exemplos de boas práticas de utilização da plataforma. 

4 Q23.9 Limitação de equipamentos técnicos na escola. 

4 Q23.10 

Ausência de iniciativas no âmbito da utilização do Moodle por parte da 

escola. 

4 Q24.1 Chat (bate-papo). 

4 Q24.2 Diário. 
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4 Q24.3 Fórum de discussão. 

4 Q24.4 Videoconferência. 

4 Q24.5 Referendo. 

4 Q24.6 Lição. 

4 Q24.7 Glossário. 

4 Q24.8 Trabalhos. 

4 Q24.9 Questionário. 

4 Q24.10 Workshop. 

4 Q24.11 Wiki. 

4 Q24.12 Blog. 

4 Q25 Como avalia a Plataforma Moodle? 

4 Q26 

Quais os motivos que impedem a integração das TIC durante as suas 

aulas? 
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Apêndice II – Tabelas 

 

 

II.1 Estatística Descritiva – Seção 0: Dados da Escola 

 

 

Tipo de instituição Frequência absoluta Frequência relativa 

Particular 40 28,17% 

Pública 102 71,83% 

Total 142 100% 

 

Nome da escola Frequência absoluta Frequência relativa 

Arquidiocesano - AP 14 9,86% 

Arquidiocesano - OP 26 18,31% 

E. E. Ouro Preto 15 10,56% 

E. E. Dom Pedro II 14 9,86% 

E. E. Dom Veloso 23 16,20% 

E. E. Horácio 

Andrade 
37 26,06% 

E. E. Marília de 

Dirceu 
13 9,15% 

TOTAL 142 100% 
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II.2 Estatística Descritiva – Seção I: Dados pessoais e profissionais 

 

 

Gênero Frequência absoluta Frequência relativa 

Feminino 96 67,61% 

Masculino 46 32,39% 

TOTAL 142 100% 

 

Idade Frequência absoluta Frequência relativa 

Até 30 anos 24 16,90% 

De 31 a 40 anos 50 35,21% 

De 41 a 50 anos 43 30,28% 

Acima de 50 anos 25 17,61% 

TOTAL 142 100% 

 

Qual a sua formação? Frequência absoluta Frequência relativa 

Graduando em Engenharia  1 0,71% 

Magistério  2 1,42% 

Professor com bacharelado  6 4,26% 

Professor com especialização  16 11,35% 

Professor com formação em Exatas  1 0,71% 

Professor com formação em 

Humanas 
5 3,55% 

Professor com licenciatura  74 52,48% 

Professor com mestrado  18 12,77% 

Professor cursando mestrado  1 0,71% 

Professor pedagogo  15 10,64% 

Vice-diretora  2 1,42% 

TOTAL  142 100% 
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Função desempenhada Frequência absoluta Frequência relativa 

Aulas especializadas  1 0,74% 

Coordenador do PRONATEC  1 0,74% 

Pedagogo  1 0,74% 

Professor contratado  46 33,82% 

Professor de apoio  3 2,21% 

Professor Efetivo  2 1,47% 

Professor eventual  2 1,47% 

Professor titular da turma  80 58,82% 

TOTAL  142 100% 

 

Qual disciplina você leciona? Frequência absoluta Frequência relativa 

Artes 7 3,48% 

Biologia 10 5,10% 

Educação Ambiental 2 1,02% 

Educação Física 11 5,61% 

Espanhol 2 1,02% 

Ética e Cidadania 6 3,06% 

Filosofia 6 3,06% 

Física 6 3,06% 

Geografia 18 9,18% 

História 20 10,20% 

Informática 1 0,51% 

Literatura 8 4,08% 

Matemática 33 16,84% 

Português 36 18,37% 

Química 7 3,57% 

Religião 6 3,06% 

Sociologia 2 1,02% 

TOTAL  201 100% 
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Como professor você atua em? Frequência absoluta Frequência relativa 

Em instituição pública e particular  27 20% 

Somente em instituição particular  21 15,56% 

Somente em instituição pública  87 64,44% 

TOTAL 142 100% 

 

A sua atividade como professor. Frequência absoluta Frequência relativa 

Ocupa de 0% a 25% do seu tempo de 

trabalho  
4 2,92% 

Ocupa de 25% a 50% do seu tempo 

de 
35 25,55% 

 trabalho  
  

Ocupa de 50% a 75% do seu tempo 

de trabalho  
53 38,69% 

Ocupa de 75% a 100% do seu tempo 

de trabalho  
45 32,85% 

TOTAL 142 100% 

 

Há quanto tempo você trabalha 

como professor? 
 Frequência absoluta   Frequência relativa 

De 0 a 3 anos  22 15,71% 

De 11 a 15 anos  22 15,71% 

De 4 a 10 anos  47 33,57% 

Mais de 16 anos  49 35% 

TOTAL 142 100% 
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No seu curso de formação como 

professor você teve alguma 

formação para utilização das 

tecnologias digitais? 

  Frequência absoluta   Frequência relativa 

Nenhuma  72 51,06% 

Sim, durante a formação inicial  44 31,21% 

Sim, na formação em serviço  25 17,73% 

TOTAL 142 100% 

 

Nos últimos cinco anos você 

participou de algum curso de 

especialização? 

 Frequência absoluta   Frequência relativa 

Não  40 28,17% 

Sim  102 71,83% 

TOTAL 142 100% 

 

Como você vê a necessidade de 

formação continuada para os 

professores? 

 Frequência absoluta   Frequência relativa 

Como forma de aperfeiçoamento  774 14,77% 

Como exigência da escola  552 10,53% 

Como exigência da profissão de 

professor  
710 13,54% 

Não acho que seja necessário  391 7,46% 

Facilita a aprendizagem colaborativa  703 13,41% 

Melhorar a aprendizagem dos meus 

alunos  
729 13,91% 

Permitir a rapidez na comunicação  666 12,71% 

Motivar os alunos para o uso das 

tecnologias  
717 13,68% 

 TOTAL 5242 100% 
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A escola em que você trabalha tem 

proporcionado com os professores 

algum incentivo para o 

aperfeiçoamento?  

  Frequência absoluta   Frequência relativa 

Não  66 46,81% 

Sim  75 53,19% 

TOTAL 142 100% 

 

Qual a posição da escola em 

relação à necessidade de você se 

aperfeiçoar? 

 Frequência absoluta    Frequência relativa 

A escola se mostra indiferente a isso  57 41,91% 

Oferece cursos em suas 

dependências e/ou nas dependências 

dos seus parceiros 

44 32,35% 

Outros  11 8,09% 

Solicita que você faça cursos de 

aperfeiçoamento  
24 17,65% 

TOTAL 142 100% 

 

 

II.3 Estatística Descritiva – Seção II: Utilização das TIC 

 

 

A escola na qual você trabalha possui 

um espaço equipado com recursos 

tecnológicos? 

 Frequência absoluta   Frequência relativa 

Não 33 23,4% 

Sim 108 76,6% 

TOTAL 142 100% 
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A escola em que você trabalha disponibiliza 

algum AVA? 
Frequência absoluta Frequência relativa 

Não 78 55,71% 

Sim 62 44,29% 

TOTAL 142 100% 

 

Se na questão anterior respondeu “sim”, 

indique a frequência com a qual utiliza este 

espaço com seus alunos. 

Frequência absoluta   Frequência relativa 

De duas a cinco vezes por mês 8 13,56% 

De duas a três vezes por semana 9 15,25% 

Uma vez por mês 29 49,15% 

Uma vez por semana 13 22,03% 

TOTAL 142 100% 

 

Você utiliza o computador?  Frequência absoluta  Frequência relativa 

Não  8 5,71% 

Sim  132 94,29% 

TOTAL 142 100% 

 

Você utiliza a internet para preparar suas 

aulas?  
Frequência absoluta   Frequência relativa 

Não  7 5,04% 

Sim  132 94,96% 

TOTAL 142 100% 
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Se na questão anterior respondeu “sim”, 

identifique com qual frequência. 
 Frequência absoluta  Frequência relativa 

Muito raramente  2 1,5% 

Raramente  2 1,5% 

Algumas vezes  25 18,8% 

Com frequência  52 39,1% 

Muito frequentemente  52 39,1% 

TOTAL 142 100% 

 

Durante as aulas com que frequência 

propõem aos alunos a utilização das TIC? 
Frequência absoluta Frequência relativa 

Muito raramente 30 21,9% 

Raramente 25 18,25% 

Algumas vezes 36 26,28% 

Com frequência 35 25,55% 

Muito frequentemente 11 8,03% 

TOTAL 142 100% 
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Razões que o induzem a usar as TIC em sua 

vida profissional.  
 Frequência absoluta  Frequência relativa 

Atualizar-me  723 13,02% 

Obter informações  774 13,94% 

Promover a criatividade  653 11,76% 

Construir informações  681 12,26% 

Complementar conteúdos curriculares  686 12,35% 

Promover a inovação didática  650 11,71% 

Permitir a diversificação metodológica  702 12,64% 

Desenvolver competências em ambientes 

virtuais de aprendizagem  
684 12,32% 

TOTAL 5553 100% 

 

Qual meio de comunicação você utiliza com 

seus alunos? 
 Frequência absoluta  Frequência relativa 

E-mail  58 48,74% 

Páginas pessoais  8 6,72% 

Plataformas de ensino a distância  7 5,88% 

Redes sociais  31 26,05% 

Sites  15 12,61% 

TOTAL 142 100% 
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II.4 Estatística Descritiva – Seção III: Motivação para utilização das TIC 

 

 

Motivação no uso das TIC  Frequência absoluta Frequência relativa 

Muito desmotivado 2 1,41% 

Desmotivado 21 14,79% 

Motivado 61 42,96% 

Muito Motivado 58 40,85% 

TOTAL 142 100% 

 

 

II.6 Estatística Descritiva – Seção IV: Conhecimento em relação a Plataforma 

Moodle 

 

 

Você tem conhecimento sobre os 

recursos de aprendizagem oferecidos na 

Plataforma Moodle? 

 Frequência absoluta  Frequência relativa 

Não 48 35,04% 

Sim 89 64,96% 

Total 142 100% 

 

Você fez algum curso de formação sobre 

como utilizar a Plataforma Moodle 

como mais um recurso no processo de 

ensino-aprendizagem? 

 Frequência absoluta   Frequência relativa 

Não 95 68,35% 

Sim 44 31,65% 

TOTAL 142 100% 

 

  



 
 

175 
 

 

Se respondeu “sim”, indique onde.  Frequência absoluta Frequência relativa 

Aprendi com os colegas de trabalho  5 10,2% 

Aprendi sozinho  9 18,37% 

Na escola particular  16 32,65% 

Na escola pública  19 38,78% 

TOTAL 142 100% 

 

Com qual frequência você utiliza a 

Plataforma Moodle como apoio no 

processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos?  

Frequência absoluta   Frequência relativa 

Nunca 75 55,15% 

Raramente 28 20,59% 

Algumas vezes 17 12,5% 

Muitas vezes 7 5,15% 

Sempre 9 6,62% 

TOTAL 142 100% 
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Fatores que no contexto de sua escola 

poderiam contribuir para a não 

utilização da Plataforma Moodle.  

Frequência absoluta   Frequência relativa 

Tradicionalismo em minha prática 

pedagógica 
423 8,05% 

Falta de competências para utilizar o 

Moodle 
462 8,80% 

Falta de motivação/interesse para usar o 

Moodle 
502 9,56% 

Desconhecimento das potencialidades do 

Moodle 
537 10,22% 

Por não ter formação especifica no 

Moodle 
554 10,55% 

Falta de tempo para investir no Moodle 541 10,3% 

Por não ter confiança nas Tecnologias 427 8,13% 

Por desconhecer exemplos de boas 

práticas de utilização da plataforma 
510 9,71% 

Limitação de equipamentos técnicos na 

escola 
666 12,68% 

Ausência de iniciativas no âmbito da 

utilização do Moodle por parte da escola 
630 12% 

TOTAL 5252 100% 

 

  



 
 

177 
 

Na Plataforma Moodle, quais atividades 

já utilizou com os alunos?  
 Frequência absoluta   Frequência relativa 

Chat (bate-papo)  15 8,52% 

Diário  8 455% 

Fórum de discussão  27 15,34% 

Videoconferência  11 6,25% 

Referendo  0 0% 

Lição  24 13,64% 

Glossário  9 5,11% 

Trabalhos  45 25,57% 

Questionário  18 10,23% 

Workshop  5 2,84% 

Wiki  5 2,84% 

Blog  9 5,11% 

TOTAL  176 100% 

 

Como avalia a Plataforma Moodle?  Frequência absoluta   Frequência relativa 

Como uma ferramenta capaz de agregar 

ganhos cognitivos a aprendizagem dos 

alunos 

59 51,3% 

Como uma Plataforma eficiente no 

processo de ensino e aprendizagem 
47 40,87% 

Considero desnecessária a utilização da 

Plataforma Moodle no ensino presencial 
9 7,83% 

TOTAL 142 100% 

 

Motivos que impedem a integração das 

TIC durante as aulas  
  Frequência absoluta   Frequência relativa 

Falta de apoio por parte da escola 53 37,32% 

Falta de Motivação 19 13,38% 

Não acho Necessário 6 4,23% 

Outros 64 45,07% 

TOTAL 142 100% 
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Apêndice III – Questionário sobre o uso da Plataforma Moodle 

 

Questionário sobre o uso da Plataforma Moodle   

Avaliação dos trabalhos realizados na Disciplina Geografia 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto  

(Na análise dos dados, os participantes não serão identificados.) 

A – QUANTO AO PREPARO DO ALUNO E USO DOS RECURSOS 

- Você já conhecia os recursos metodológicos usados na disciplina? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Você teve facilidade de acesso aos recursos computacionais 

necessários para a realização do trabalho? 

SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

 

B – QUANTO AO APRENDIZADO DO ALUNO 

- Você teve facilidade de aprendizagem com uso dos recursos 

tecnológicos? 

SIM 

(   ) 

 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- Você teve facilidade no uso do Power Point? SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- Você teve facilidade em manipular as imagens? SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

 

C – QUANTO À ATUAÇÃO DO ALUNO 

- Você conseguiu produzir suas tarefas em tempo hábil? SIM 

(   ) 

 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- Você conseguiu enviar suas tarefas em tempo hábil? SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- Se você teve alguma dificuldade, o que lhe prejudicou mais? Pode marcar uma ou mais opções.  

Computador                       (   ) 

Internet                              (   )     

Falta de clareza da aula     (   ) 

Falta de preparo                 (   ) 

Falta de tempo                   (   ) 

Outro – Anote ao lado       (   ) 

 

- O que foi mais difícil na preparação do trabalho? Anote abaixo. 

 

 

 

 

 

- O que foi mais fácil na preparação do trabalho? Anote abaixo. 
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- Marque, em sequência de 1, 2, 3 e assim por diante os itens abaixo, em grau de importância para seu 

aprendizado, sendo o número 1 o mais importante. 

 

(   )  Plano de ensino     (   )  Fórum de discussão (   ) Interação (   ) Debate  

(   )  Módulos das aulas na Plataforma Moodle       

(   )  Textos para leitura  

(   )  Tarefas para entregar 

(   )  Preparação do trabalho  

(   )  Apresentação do final do trabalho 

 

- Durante a apresentação dos trabalhos, o que considera ter sido o mais importante e o menos importante 

para você? Anote abaixo. 

 

Mais importante: 

 

 

Menos importante: 

 

 

 

D – QUANTO AO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO 

- O professor deu bom atendimento nas atividades apresentadas 

na Plataforma Moodle? 

SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- Você teve interação com colegas para resolver problemas que 

surgiam à medida que os trabalhos avançavam? 

SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

 

E – QUANTO À AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELO ALUNO 

- A disciplina lhe foi útil? SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- A atividade realizada atendeu às suas expectativas? SIM 

(   ) 

EM PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

 

- Você tem alguma sugestão para melhorar as atividades propostas na disciplina?   

 

Obrigado pela colaboração! Professor Márcio Moreira II  
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Apêndice IV – Questionário sobre uso do vídeo como instrumento complementar 

 

 

Diagnóstico do uso da tecnologia educacional  

O uso do vídeo como instrumento complementar: um estudo de caso no processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina de Geografia no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

(Na análise dos dados, os participantes não serão identificados.) 

A – QUANTO AO PREPARO DO ALUNO E USO DOS RECURSOS 

- Você possui computador em casa? SIM 

(   ) 

 NÃO 

(   ) 

- Você já conhecia os recursos metodológicos usados na disciplina? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Você teve facilidade de acesso aos recursos computacionais necessários para a 

produção do vídeo? 

SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

 

B – QUANTO AO APRENDIZADO DO ALUNO 

- Você considera que o uso tecnologia pode influenciar sua aprendizagem? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Você considera que o uso do vídeo apresenta vantagens como recurso 

didático?  

SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Você considera que a elaboração do vídeo foi um recurso importante para a 

sua aprendizagem?  

SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

C – QUANTO À ATUAÇÃO DO ALUNO NA PRODUÇÃO DO VÍDEO 

- Você teve alguma dificuldade na produção do vídeo? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Você teve dificuldades no manuseio das tecnologias para gravação e edição 

dos vídeos? 

SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Se você teve alguma dificuldade, o que lhe prejudicou mais? Pode marcar uma ou mais opções.  

Computador (   )   Internet   (   )  Falta de preparo   (   ) Falta de tempo  (   ) Desconhecimento da tecnologia (   )  

 

- O que foi mais difícil na preparação do vídeo? Anote abaixo. 

 

 

- O que foi mais fácil na preparação do vídeo? Anote abaixo. 

 

 

Indique em ordem de importância de 1, 2 e 3 os fatores que mais contribuíram para a sua aprendizagem, sendo 3 o 

número mais importante.  

(   ) Apresentação final do vídeo;   

(   ) O uso da tecnologia na produção do vídeo;  

(   ) O fórum de discussão;  

(   ) O trabalho em equipe;   
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(   ) A preparação do trabalho; 

(   ) As pesquisas realizadas.  

 

- Durante a apresentação dos trabalhos o que considera ter sido o mais importante e o menos importante para você? 

Anote abaixo. 

 

 

Mais importante: 

 

 

Menos importante: 

 

 

 

D – QUANTO AO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO 

- O professor explicou como deveria ser a produção do vídeo? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Houve interação entre os componentes do grupo?  SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- Você teve interação entre o professor e os colegas? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- A escola ofereceu os suportes tecnológicos para realização da atividade? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

 

E – QUANTO À AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELO ALUNO 

- O trabalho realizado favoreceu a sua aprendizagem? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

- A atividade em grupo atendeu às suas expectativas? SIM 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

(   ) 

- Você indicaria esta atividade para ser aplicada em outras disciplinas? SIM 

 

(   ) 

EM 

PARTES 

(   ) 

NÃO 

 

(   ) 

Obrigado pela colaboração! Professor Márcio Moreira II  
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Apêndice V – Solicitação para aplicação do questionário no contexto escolar 

 

 

Prezado(a) professor(a) 

 

Estou participando de um programa de Pós-graduação em Educação, Mestrado em 

Ciências da Educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro-UTAD sob a 

orientação do Prof. Dr. Joaquim José Jacinto Escola no qual desenvolvo uma pesquisa 

relacionada ao uso das tecnologias na educação. 

Para tanto, venho solicitar a sua participação respondendo ao questionário anexo, no 

qual não será necessária a sua identificação.  

 

 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração. 

Márcio Moreira II 
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Apêndice VI – Termo de consentimento 

 

 

Concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada O PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM MEDIADO PELO USO DAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA REGIÃO DE 

OURO PRETO (MINAS GERAIS, BRASIL), desenvolvida pelo mestrando Márcio 

Moreira II e sob orientação do Prof. Dr. Joaquim José Jacinto Escola, junto ao programa de 

Pós-graduação em Educação, Mestrado em Ciências da Educação da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro-UTAD. 

Proponho-me a participar dos questionários e possibilitar o acesso às salas de aulas 

sob minha responsabilidade para observação do pesquisador, sempre que solicitado e com 

agendamento prévio. 

 Foi-me assegurado o sigilo, o caráter confidencial das informações e a não 

identificação pessoal na redação da dissertação ou nas publicações decorrentes. 

 Por meio deste termo de consentimento, concordo em participar dos procedimentos 

acima descritos. 

 

 

 

 

 

  



 
 

184 
 

Apêndice VII – Questionário com professores 

 

 

 

 

 

 
 
1- Gênero Masculino         Feminino 
 
2- Idade _______anos  
 
3- Qual a sua formação? 
 
      Professor com bacharelado  
 
      Professor com licenciatura  
 
      Professor com formação em exatas 
 
      Professor com formação em humanas 
 
      Professor pedagogo 
 
      Professor técnico  
 
     Professor com mestrado  
 
     Professor com doutorado  
 
     Outros ________________________ 
 
4- Função desempenhada  
 
     Professor titular da turma  
 
     Professor de apoio  
 
     Professor contratado 
 
     Outro, indique__________________ 
 
5- Qual a disciplina você leciona? 
 
      Português      Matemática        Física       Química 
 
     Biologia      Geografia           Inglês        Espanhol  
 
      Educação Física          História                 Religião  

      Ética e Cidadania          Filosofia         Artes 
 
      Literatura                       Sociologia                     
 
      Educação Ambiental       Informática  
 
6- Como professor você atua em: 
 
      Somente em instituição particular  
 
      Somente em instituição pública  
 
      Em instituição pública e particular  
 
7- A sua atividade como professor: 
 
      Ocupa de 0% a 25% do seu tempo de trabalho  
 
     Ocupa de 25% a 50% do seu tempo de 
trabalho  
 
     Ocupa de 50% a 75% do seu tempo de 
trabalho 
 
     Ocupa de 75% a 100% do seu tempo de 
trabalho 
 
8- Há quanto tempo você trabalha como 
professor? 
 
     De 0 a 3 anos            De 4 a 10 anos  
 
     De 11 a 15 anos  
 
      Mais de 16 anos  
 
9- No seu curso de formação como professor 
você teve alguma formação para utilização das 
tecnologias digitais? 
 
     Nenhuma         Sim, durante a formação inicial 
 
      Sim, na formação em serviço  
 

Este estudo pretende conhecer a sua experiência em relação ao uso das Tecnologias da Informação 

e da Comunicação no processo de ensino e aprendizagem.  A sua opinião é fundamental, para tanto, 

solicitamos-lhe que responda com sinceridade ao questionário. As respostas só serão usadas no 

contexto desta pesquisa e em futuras publicações decorrentes desta dissertação de mestrado. 

Garantimos o anonimato das informações.  

 

I- Dados pessoais e profissionais  
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10- Nos últimos 5 anos você participou de algum 
curso de especialização? 
 
      Sim                         Não  
 
11- Por ordem de importância de 1 a 8, como você 
vê a necessidade de Formação Continuada para 
os professores?  
 
     Como forma de aperfeiçoamento  
 
      Como exigência da escola  
 
      Como exigência da profissão de professor  
 
      Não acho que seja necessário  
 
      Facilita a aprendizagem colaborativa  
 
       Melhorar a aprendizagem dos meus alunos  
 
       Permitir a rapidez na comunicação 
 
      Motivar os alunos para o uso das tecnologias  
 
12- A escola em que você trabalha tem 
proporcionado com os professores algum 
incentivo para o aperfeiçoamento? 
 
      Sim                                      Não  
 
13- Qual a posição da escola em relação a 
necessidade de você se aperfeiçoar? 
 
      Oferece cursos em suas dependências, e ou nas 
dependências dos seus parceiros 
 
     Financia seus estudos  
 
     Solicita que você faça cursos de aperfeiçoamento  
 
      A escola se mostra indiferente a isto  
 
      Outro __________________________________ 
 
 
 
 
14- A escola na qual   você trabalha possui um 
espaço equipado com recursos tecnológicos? 
       Sim                       Não  
 
 
 

14.1 A escola em que você trabalha 
disponibiliza algum Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 
 
       Sim  Não 
 
14.2 Se na questão anterior respondeu sim, 
indique a frequência com que utiliza este 
espaço com seus alunos  
 
       Uma vez por semana          De duas a três 
vezes por semana    
 
       Uma vez por mês    
 
       De duas a 5 vezes por mês  
 
14.3Você utiliza o computador? 
      Sim                      Não  
 
15-  Você utiliza a internet para preparar suas 
aulas? 
      Sim                 Não 
 
15.1.Se na questão anterior respondeu SIM, 
identifique com que frequência 

 Muito raramente 1 

Raramente 2 

Algumas vezes 3 

Com frequência 4 

Muito frequentemente 5 

 
 
 
 
 

16 Durante as aulas com que frequência 
propõem aos alunos a utilização das TIC? 

 Muito raramente 1 

Raramente 2 

Algumas vezes 3 

Com frequência 4 

Muito frequentemente 5 

 
 
 
 
 

17- Por ordem de importância, de 1 a 8 indique 
quais razões que o induz a utilizar as TIC na 
sua vida profissional. 
      Atualizar-me  
      Obter informações 
      Promover a criatividade  
      Construir informações  
      Complementar conteúdos curriculares  
      Promover a inovação didática  
      Permitir a diversificação metodológica  
      Desenvolver competências em ambientes 
virtuais de aprendizagem  
 
     

II- Utilizacão das Tecnologias da Informação 

e da Comunicação.  
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18- Qual o meio você utiliza com mais frequência 
na comunicação com os alunos  
 
      E-mail   
 
      Sites  
 
      Páginas pessoais  
 
      Redes sociais  
 
      Plataformas de ensino a distância  
 
 
 
 
 
 
 
19 classifique de Verdadeiro (V) ou falso (F) as 
alternativas seguintes: 
 
     Gostaria de saber mais acerca das TIC  

 
 
      Os computadores assustam-me

 
 
 As TIC ajudam-me a encontrar melhores 
informações para as minhas aulas 

 
 
      Ao utilizar as TIC nas aulas torno-as mais 
motivantes para os alunos  

 
 
      Uso as TIC em meu benefício, mas não sei como 
ensinar os alunos a usá-las  
 

 
 
      Manuseio as informações muito melhor porque 
uso as TIC 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Os usos das TIC tornam mais fáceis a minha 
rotina de professor  

 
 
     As TIC nas salas de aula, exigem-me novas 
competências como professor(a). 

 
 
      Sinto-me apoiado para utilizar as TIC 

 
       Encontro pouca informação na internet para o 
ano em que leciono  
 
    As TIC encorajam meus alunos a trabalharem 
em cooperação  

 
 
    A minha escola não dispõe de condições  para 
utilizar o computador no contexto educativo  

 
 
      A minha escola tem uma atitude positiva 
relativamente ao uso das TIC 

 
 
     Os meus alunos, em muitas situações, 
dominam as TIC melhor do que eu  

 
 
      Não me sinto motivado para usar as TIC com 
os meus alunos  

 
 
       Nunca recebi informações sobre as TIC e 
desconheço as suas potencialidades  
 

 
 
      Não conheço a fundo as vantagens 
pedagógicas do uso das TIC com os meus alunos  
 

 
 
 
 
 
 
 

 III- Motivação para utilização das 

Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. (TIC). 
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20- Você tem conhecimento sobre os recursos de 
aprendizagem oferecidos na Plataforma Moodle? 
 
       Sim               Não     
 
21- Você fez algum curso de formação sobre 
como utilizar a Plataforma Moodle como mais um 
recurso no processo de ensino e aprendizagem? 
 
      Sim               Não 
 
21-1 Se respondeu sim indique onde  
 
     Na escola pública           Na escola particular  
 
      Aprendi com os colegas de trabalho  
 
      Aprendi sozinho 
 
22- Com que frequência você utiliza a Plataforma 
Moodle como apoio no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos?  
 
 
       Nunca                Raramente   
 
       Algumas vezes   
 
       Muitas vezes        Sempre  
 
23-Se, na questão anterior respondeu “Nunca “ou 
“Raramente”, indique em ordem de importância 
de 1 a 10 os fatores que, no contexto da sua 
escola, poderão contribuir para esta situação.  
 
       Tradicionalismo em minha prática pedagógica 
 
       Falta de competências para utilizar o Moodle  
 
       Falta de motivação/interesse para usar o Moodle  
 
       Desconhecimento das potencialidades do 
Moodle 
 
       Por não ter formação especifica no Moodle  
 
       Falta de tempo para investir no Moodle 

 
 
       Por não ter confiança nas Tecnologias  
 
      Por desconhecer exemplos de boas práticas 
de utilização da plataforma 
 
      Limitação de equipamentos técnicos na escola  
 
       Ausência de iniciativas no âmbito da 
utilização do Moodle por parte da escola  
 
     Outra _______________________________ 
 
24- Na plataforma Moodle, quais atividades já 
utilizou com os alunos? Pode marcar mais de 
uma alternativa. 
      Chat (bate-papo)         Diário 
 
      Fórum de discussão         Videoconferência   
 
      Referendo         Lição  
 
      Glossário          Trabalhos  
 
      Questionário           Workshop 
 
      Wiki             Blog 
 
Outra___________________________________ 
 
25- Como avalia a Plataforma Moodle? 
      Como uma Plataforma eficiente no processo 
de ensino e aprendizagem  
 
      Como uma ferramenta capaz de agregar 
ganhos cognitivos a aprendizagem dos alunos  
 
      Considero desnecessária a utilização da 
Plataforma Moodle no ensino presencial  
 
26- Quais os motivos que impedem a 
integração das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação durante as suas aulas? 
 
      Falta de motivação         Não acho necessário 
 
       Falta de apoio por parte da escola 
 
Outros___________________________________ 
 

IV- Conhecimento em relação a Plataforma 

Moodle 

Muito obrigado pela sua participação nesta pesquisa.  
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Apêndice VIII – Roteiro de entrevista formal 

 

 

III.1 Diretor da escola 

Gênero               Masculino         Feminino Idade _______anos  

Qual a sua formação? 

Há quanto tempo está na direção da escola? 

 

Dimensões 

I - Gestão escolar  

1. De que forma esta instituição acompanha a evolução tecnológica em relação à 

educação? 

2. Como a instituição contempla o uso das tecnologias como recurso de aprendizagem? 

3. Como é definida a aquisição de equipamentos tecnológicos pela escola? Há um 

planejamento para investimento? 

4. Como são discutidas as necessidades de aquisição dos equipamentos/recursos 

didáticos?  

5. Há uma avaliação das demandas vindas da sala de aula para definir as prioridades da 

utilização das TIC? 

6. Nos últimos cinco anos, quais foram as inovações tecnológicas inseridas na proposta 

pedagógica da instituição? 

7. No seu entender, como avalia as orientações nacionais para a integração das 

tecnologias nas instituições de ensino? 

II - Prática pedagógica 

8. Como é feita a divulgação do Projeto Político Pedagógico e suas alterações, junto à 

Comunidade Escolar?  

9. Qual a periodicidade de reuniões entre professores, supervisores, coordenadores 

pedagógicos e o diretor para discutir assuntos relativos ao cumprimento do 

planejamento? 

10. Que metas são estabelecidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e das 

condições para promove-la? 
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11. Existem alguns procedimentos de apoio aos professores com vista a melhoria dos 

resultados acadêmicos dos alunos? 

III - Formação, condições de trabalho e práticas pedagógicas dos professores desta 

escola  

12. Todos os professores desta escola possuem formação específica nas áreas em que 

atuam? 

13. Há formação continuada do corpo docente para fomentar o uso das tecnologias em sua 

prática? 

14. Há orientações/sugestões da Coordenação Pedagógica aos professores para planejar o 

uso dos recursos tecnológicos em sua prática pedagógica? 

15. Qual a sua opinião sobre a utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula? 

16. O Projeto Político Pedagógico da escola contempla a preparação do aluno para acesso 

consciente às mídias sociais? 

17. Como é feito a organização para a utilização dos recursos tecnológicos 

disponibilizados pela Instituição?   

18. Qual a sua avaliação sobre a preparação dos professores desta escola para utilizar 

recursos tecnológicos? 

19. O que você considera como maior obstáculo no que diz respeito a uma real integração 

das TIC no ensino-aprendizagem?  

20. Você percebe algum tipo de resistência por parte dos professores a incorporação dos 

recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas? 

 

 

 


