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RESUMO 

 

 

APRENDIZAGEM NA/DA DOCÊNCIA DIGITAL NA PERSPECTIVA DO B-

LEARNING E DO TPACK NA PRODUÇÃO COMPARTILHADA DE NOVAS 

PEDAGOGIAS 

 

 

AUTORA: Jiani Cardoso Da Roza 

ORIENTADORA: Adriana Moreira Da Rocha Veiga 

 

 
Esta investigação científica foi desenvolvida no contexto da Linha de Pesquisa “Formação, Saberes e 

Desenvolvimento Profissional”, do curso de Doutorado em Educação, do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Buscou-se compreender de 

que modo a aprendizagem na/da docência digital, integrada à perspectiva do B-Learning, pode promover 

novas pedagogias na formação docente para integração das TIC, em um Instituto Federal de Educação, 

em tempos de Cultura de Convergência Digital e Tecnológica. Nesse sentido, a pesquisa teve como 

objetivo investigar como os professores, atuantes em um Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia, concebem a construção da aprendizagem na/da docência digital, a partir da perspectiva do 

B-Learning e do TPACK, na direção de novas pedagogias para a formação docente em tecnologias. Os 

objetivos específicos priorizaram: compreender como se configuram as trajetórias de aprendizagem 

da/na docência digital dos professores; mapear os saberes pedagógico-tecnológicos desenvolvidos pelos 

docentes; identificar possíveis contribuições do B-Learning e do TPACK para a construção de novas 

pedagogias na formação docente; reconhecer as potencialidades do B-Learning e do TPACK como 

elementos propulsores da ambiência pedagógica digital. Os aportes teórico-conceituais foram 

diversificados, devido à integração da pesquisa entre educação e tecnologias educacionais, e ancoraram-

se em autores, como: Graham (2006), Koehler e Mishra (2009), Christensen, Horn e Staker (2013), Lévy 

(1999, 2011), Jenkins (2009), Imbernón (2009), Tardif (2014), Shulman (1986), entre outros. Nesta 

pesquisa, de abordagem qualitativa e estratégia metodológica do tipo estudo de caso, utilizaram-se 

questionário exploratório e entrevistas narrativas. A triangulação dos dados produzidos foi interpretada 

mediante Análise de Narrativas, com auxílio da ferramenta NVIVO. O cenário investigativo foi o 

Instituto Federal Farroupilha e os sujeitos da pesquisa foram os professores dessa instituição. A análise 

dos dados evidenciou que os professores apresentam algumas habilidades tecnológicas e alguns 

conceitos fundamentais (noções de internet e aplicativos de propósito geral) já internalizados, adquiridos 

anterior ao ingresso na instituição. Porém, a fluência tecnológica identificada revelou a necessidade dos 

professores em apropriar-se das potencialidades dos recursos e dispositivos tecnológicos, num viés 

pedagógico, para fazer com que os alunos aprendam com a tecnologia. Além disso, constatou-se que há 

professores que trazem consigo um caminho percorrido na educação a distância, em diferentes espaços 

e circunstâncias, o que favorece uma maior incorporação no ensino presencial. A maior parte dos 

professores desconhece o B-Learning, mas demonstra interesse em experimentar novas formas de 

ensinar/aprender por meio das TIC, uma vez que elas têm sido abordadas nas formações docentes de 

modo insuficiente na instituição. A maioria das formações docentes em TIC já realizadas pelos 

professores foram voltadas à aprendizagem do MOODLE. Concluiu-se que o B-Learning, enriquecido 

pelo TPACK do professor, pode contribuir como elemento propulsor à aprendizagem compartilhada de 

novas pedagogias na cultura digital. Nesse sentido, o conhecimento produzido foi utilizado na criação 

de um framework para adoção e implementação do B-Learning na docência digital, servindo de guia 

para a configuração de uma formação docente blended em tecnologias. 

 

 

Palavras-chave: Formação docente. Saberes pedagógico-tecnológicos. Aprendizagem na/da docência 

digital. Blended Learning. TPACK.  

 





 

ABSTRACT 

 

 

LEARNING IN DIGITAL TEACHING IN THE B-LEARNING AND TPACK 

PERSPECTIVE IN THE SHARED PRODUCTION OF NEW PEDAGOGIES  

 

 

AUTHOR: Jiani Cardoso da Roza 

ADVISOR: Adriana Moreira da Rocha Veiga 

 

 

This scientific research was developed in the context of the “Formação, Saberes e Desenvolvimento 

Profissional” Research Line of the Doctoral Program in Education of the Post-Graduation Program 

in Education of Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul.  It was intended to 

understand how learning in digital teaching, integrated to the perspective of B-Learning, can 

promote new pedagogies in teacher’s training for the integration of TIC in Instituto Federal de 

Educação, in times of digital and technological converge culture. In this sense, the general objective 

is to investigate how teachers working in Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

conceive the construction of learning in digital teaching from the perspective of B-Learning and 

TPACK in the direction of new pedagogies for TIC teacher’s training.  The specific objectives 

prioritize: to understand how the learning trajectories of the teachers' digital teaching are 

configured; to acknowledge the pedagogical-technological knowledge developed by teachers, in the 

IF’s; to identify possible contributions of B-Learning and TPACK to the construction of new 

pedagogies in the TIC teacher training; recognize the potentialities of B-Learning and TPACK as 

elements that propel the digital pedagogical environment.  The theoretical-conceptual contributions 

are diversified due to the integration of research between education and educational technologies, 

and are anchored in authors such as Graham (2006), Koehler and Mishra (2009), Christensen, Horn 

and Staker (2013), Lévy (1999, 2011), Jenkins (2009), Imbernón (2009), Tardif (2014), Shulman 

(1986) among others. In this research, a qualitative approach and methodological strategy of the 

case study type, used the exploratory questionnaire and narrative interviews. The triangulation of 

the produced data was explained by Narrative Analysis, with the aid of the NVIVO tool.  The 

research scenario is the Instituto Federal Farroupilha and the research subjects are the teachers who 

work in this institution.  An analysis of the data evidenced by the teachers presenting some 

technological skills and some fundamental concepts (notions of internet and general-purpose 

applications) already internalized, previously acquired and entered in the institution.  However, this 

technological identified fluency exposes the need of the teachers to take advantage of the potential 

of the resources and technological devices, in a pedagogical perspective to make the students learn 

with the technology.  Furthermore, we find that there are teachers who bring with them a path 

covered in distance education in different spaces and circumstances, which favors a greater 

incorporation of technology in face-to-face teaching.  Most teachers are unaware of B-Learning but 

are interested in trying new ways of teaching and learning through TIC, since they have been 

insufficiently addressed in teacher training.  The majority of the TIC teacher training courses 

already provided by teachers were focused on MOODLE learning. Therefore, It was concluded that 

B-Learning, enriched by the teacher's TPACK, can contribute as a propelling element for the shared 

learning of new pedagogies in digital culture.  The knowledge produced was used in the creation of 

a framework for the adoption and implementation of B-Learning in digital teaching, serving as a 

guide for the configuration of a blended teacher education in technologies. 

 

Keywords: Teacher training. Pedagogical-technological knowledge. Learning in the digital 

teaching. Blended Learning. TPACK. 
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DIÁRIO DA MINERADORA 

 

Apresento1, neste diário, algumas passagens marcantes que constituem a minha 

trajetória pessoal e profissional na intenção de que, ao ler estas linhas, me reconheça e me deixe 

conhecer a partir das vivências que transformaram e enriqueceram esse percurso. Nesse sentido, 

extraio recortes da minha história partindo de imagens virtuais, constituídas pelas lembranças. 

Este processo tem o desejo de poder traduzir, nesta narrativa, aquilo que me revela como pessoa, 

como professora e como pesquisadora, e que me encaminha ao garimpo que passo a explorar, 

nesta investigação, em busca de riquezas2 para a educação. Conto minha trajetória a partir da 

minha formação inicial no curso de Sistemas de Informação e a aprendizagem da docência, que 

foi se desenhando a partir do ensino superior. 

Ao terminar o ensino médio, meu pai (“Topázio”) e minha mãe (“Esmeralda”, adiante) 

sonhavam com a possibilidade de eu ingressar em um curso superior, uma vez que eles não 

tiveram essa oportunidade. Vivendo em Alegrete (RS), as possibilidades eram muito limitadas. 

Assim, em 1993, fui morar em Santa Maria.  Em 1994, prestei vestibular para Sistemas de 

Informação (SI), no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), em Santa Maria. Com o 

resultado positivo do processo vestibular, sai da minha cidade, Alegrete, e fui cursar SI 

juntamente com um namorado – carinhosamente chamarei de “Brilhante “– que também havia 

sido aprovado. 

Um mês após ter ingressado no curso de bacharelado em SI, em abril de 1995, 

conversando com um professor do curso, disse-lhe que estava à procura de um trabalho, para 

poder custear a universidade. Foi então que ele me falou para ir ao convento das irmãs 

franciscanas, onde estavam fazendo uma seleção para contratação de uma secretária que 

soubesse usar o computador. Fiquei com a vaga, e este foi o meu primeiro trabalho. Realizava-

o das 7h às 13h, na Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis – Zona Norte 

(SCALIFRA-ZN), uma congregação franciscana conhecida pela atuação na área educacional. 

À noite, ia para a faculdade.  

E o namoro? Esse ia tornando-se cada vez mais sólido, “lapidado”, assim como a escolha 

do curso superior, que me havia conquistado definitivamente. Já na condição de formandos da 

 
1 Optei por escrever este diário em primeira pessoa buscando ser fiel aos sentimentos e lembranças ao narrar parte 

da minha história. Os demais capítulos da proposta de tese foram escritos na primeira pessoa do plural. 
2 Os sentidos figurados utilizados nos títulos das seções, bem como em algumas partes deste volume, referem-se 

ao vocabulário do Minecraft, um jogo eletrônico que permite a construção de mundos usando blocos. O jogo 

não tem objetivo específico ou enredo, o jogador é quem cria os seus objetivos e passa boa parte do seu tempo 

minerando e construindo blocos de material virtual, daí o nome do jogo.  
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primeira turma de SI, em 1998, um professor do curso que também, na época, era nosso 

orientador no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sugeriu que seguíssemos os estudos no 

mestrado. Segundo ele, estaríamos abrindo “portas de oportunidade”.  Sábios conselhos!  

Então, um pouco inseguros sobre o caminho a seguir, assim que nos formamos, optamos 

por nos inscrevermos no mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGCC/PUCRS). Ao 

saber da aprovação, em 1999, já estava me mudando para Porto Alegre – muito bem 

acompanhada. Passamos a trilhar, juntos, novos caminhos, a explorar novas minas! 

No mestrado, realizamos, primeiramente, um núcleo comum de disciplinas. Ao 

conhecer melhor o curso, fui direcionando-me para a pesquisa em Engenharia de Software (ES), 

mais especificamente em Interação Homem Computador (IHC). Em resumo, a IHC busca 

facilitar/aprimorar o processo de comunicação dos usuários com os computadores, envolvendo 

tanto aspectos de competência da computação quanto aspectos comportamentais, psicológicos 

e físicos das pessoas. O campo mescla estudos das Ciências Exatas com estudos das Ciências 

Humanas. E foi por essa área da Informática que me apaixonei. 

Em 2000, boas novas! Em julho, eu e meu Brilhante casamo-nos – oficialmente. E, em 

dezembro, terminamos o mestrado. A minha dissertação foi desenvolvida dentro da IHC, tendo 

como título “Interfaces personalizáveis para bibliotecas digitais”. E se a vida é feita de 

escolhas...! Precisávamos, novamente, tomar uma decisão: continuar os estudos no doutorado 

ou começar a vida profissional? E, em um curto espaço de tempo, aproximadamente no início 

de fevereiro de 2001, uma oportunidade nos classificados de um jornal se tornaria meu primeiro 

exercício como professora universitária – no anúncio, a PUCRS Campus Uruguaiana buscava 

por um(a) professor(a) com formação e mestrado em Computação, para assumir disciplinas na 

linha de pesquisa que eu havia seguido. Seria uma única vaga inicialmente, mas o diretor do 

campus, ao saber que eu era casada e que tanto eu quanto o meu Brilhante tínhamos mestrado 

em Computação e estávamos começando, conseguiu contratá-lo também.  

Bem, sabemos que a iniciação à docência é repleta de tensões, lacunas, incertezas e 

muita expectativa. Não seria, então, diferente para mim, cujos processos formativos tiveram 

como origens o curso de bacharelado e a pós-graduação na área das Ciências Exatas. Nesse 

sentido, a ausência de disciplinas de caráter didático-pedagógico no currículo e de formações 

voltadas à aprendizagem da docência passou despercebida, pelo menos até chegar o dia de 

entrar em uma sala de aula. Quanto nervosismo! Parecia que o meu coração ia sair pela boca. 

Suava como se estivesse ao sol de 40º graus, sorria para todos que entravam na sala, como se 
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eu fosse uma aeromoça recebendo os passageiros – tudo o que eu havia lido, conversado com 

os colegas e planejado era pouco para conter o desassossego do momento.  

O primeiro ano da docência foi muito desafiador. Ministrava, em média, cinco 

disciplinas por semestre, distribuídas entre os cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 

Informação, Administração e Pedagogia. De tão nervosa, muitas vezes, chorava em casa – o 

tempo era curto para tantas aulas a organizar e tantos conteúdos “a dominar” –, o conhecimento 

científico, adquirido no mestrado, não era suficiente para dar conta das diferentes ementas que 

se apresentavam.  

Porém, conforme vamos vivenciando a complexidade da docência, vamos também 

amadurecendo no ato de ensinar. Vamos “imitando” os professores que nos deixaram marcas 

positivas, que nos ensinaram a ter atitudes, que nos deram bons conselhos, que nos fizeram 

refletir para além da sala de aula e do domínio do conteúdo. Vamos aprendendo com os nossos 

pares e com os nossos alunos. Pouco a pouco, fui compreendendo a necessidade, tanto para 

mim quanto para os meus alunos, de gerar espaços de diálogo, de ser menos “oralista”, de 

confiar no meu trabalho e de poder dizer “não tenho conhecimento sobre isso, vamos 

investigar”.  

Aos poucos, além das constantes atualizações relacionadas aos conteúdos específicos 

(dado que a computação é uma área cujas inovações tecnológicas tornam conceitos, processos 

e produtos obsoletos em pouco tempo), passei, também, a buscar estratégias de ensino-

aprendizagem que pudessem contribuir com o meu fazer docente, que deixassem as minhas 

aulas mais atraentes, dinâmicas e colaborativas. O intuito era que tanto eu quanto meus alunos 

ficássemos satisfeitos com o modo como estávamos elaborando nossos conhecimentos. 

Considerando que a docência na educação superior envolve a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, eu fui, aos poucos, me envolvendo em outras atividades docentes 

e participando de formações pedagógicas, especialmente as formações que envolviam o uso de 

TIC, promovidas pela própria instituição. E foi ministrando cursos e oficinas de aplicativos para 

os professores que percebi o quanto era necessário relacionar o que eu ensinava ao contexto da 

docência. Ou seja, não adiantava eu mostrar como dominar a ferramenta, se eu não fizesse 

conexões com uma forma pedagogicamente adequada de trabalhar com a tecnologia em sala de 

aula. 

E foi percebendo as carências de aprendizagem no uso das tecnologias digitais na 

educação que passei a compartilhar os meus conhecimentos tecnológicos com uma visão 

também pedagógica, ainda que fragmentada. Como professora, eu já percebia que a tecnologia 

não atraía a atenção e a participação dos universitários em aula quando utilizada simplesmente 
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em substituição ao quadro negro: slides sobrecarregados de textos ou vídeos extensos que 

ocupavam todo o período da aula, deixando as perguntas “já formatadas” para serem 

respondidas em casa ou, quem sabe, na próxima aula. 

Com o interesse de seguir qualificando-me, ingressei no Curso de Especialização em 

Informática na Educação, em nível lato sensu, modalidade EAD, ofertado pela PUCRS. O meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltava-se à formação de professores para EAD e se 

intitulava “Uma investigação sobre os desafios na formação de professores para atuação na 

modalidade de EAD”. A essa altura, os conhecimentos advindos das Ciências Exatas e das 

Ciências Humanas se entrelaçavam e estreitavam, cada vez mais, nas relações entre a 

Informática e a Educação no meu fazer docente. Ao finalizar esse trabalho, em 2010, eu já faria 

parte de outra instituição de ensino. 

Viver a docência na PUCRS foi muito enriquecedor e gratificante. Considero que 

aprendi muito nesses nove anos de docência, tanto na dimensão pessoal quanto profissional. 

Compreendi que a docência vai muito além da dimensão técnica e do conhecimento científico. 

Em 2006, os “rumores” sobre o encerramento das atividades da PUCRS em Uruguaiana se 

tornaram “escutáveis”. Em dezembro de 2008, foi sancionada a Lei N. º 11.892, instituindo a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criando os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dentre eles o Instituto Federal Farroupilha (IFFar). 

Em junho de 2009, o maior e melhor momento da minha vida se concretizaria! Nasce 

nosso filho – meu maior Tesouro – a minha joia rara. Nada é mais valioso do que o seu amor, 

sorriso e presença. E a vida segue o caminho que vamos desenhando! Em agosto de 2009, foi 

aprovada a extinção dos cursos vinculados às Faculdades do Campus Uruguaiana da PUCRS. 

E, como “ponto de equilíbrio”, é aberto o concurso público para o IFFar, para o provimento de 

vagas no cargo de docente. Era o prenúncio de uma nova caminhada!  Realizei o concurso para 

professora de Informática, para o Campus Alegrete do IFFar, sendo aprovada. Assim, em 

fevereiro de 2010, regressei à terra natal, para o exercício da docência na Rede Federal de 

Educação, através do IFFar, onde o meu Brilhante já estava desde 2006.  

A docência no IFFar foi um recomeçar. A experiência do ensino superior revelava-se 

em novos contextos. Já no primeiro semestre, atuei em turmas do Ensino Médio concomitante, 

à tarde, e no Ensino Médio subsequente, Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

e superior, à noite, geralmente em cursos da área de Informática. Essa pluralidade de níveis e 

modalidades de ensino exigia uma (re)aprendizagem da docência, algo que levei certo tempo 

para compreender.  
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No segundo semestre, após o meu ingresso no IFFar, recebi um convite para atuar como 

docente no curso de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (MSI), o que me levou 

ao universo da EAD (começado na PUCRS), pois o curso era realizado nessa modalidade. As 

experiências conquistadas na EAD, até esse momento, tinham sido muito produtivas, e foi a 

partir delas que eu pude ajudar alguns colegas que iam ingressando nos cursos técnicos a 

distância a perceberem as características e as exigências para a docência on-line. Passei a 

ministrar cursos de MOODLE para os tutores e para os professores do campus envolvidos nos 

cursos a distância. A docência virtual, exercida em cursos técnicos de nível médio, necessita de 

um olhar atento, diferenciado, a começar pela preparação dos professores, os quais devem 

entender os múltiplos processos envolvidos no ensino-aprendizagem na modalidade de EAD. 

No entusiasmo de atender da melhor forma possível à nova função, comecei, em 2012, 

mais uma Especialização em EAD, com ênfase na Docência e na Tutoria em EAD. Em agosto 

de 2012 aceitei mais um compromisso: o de coordenar, também, o Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD) da instituição. Foi a oportunidade de aprender e praticar a gestão 

administrativa. Desse modo, aos poucos, os dias foram ficando curtos para tantos 

compromissos. O tempo dedicado à instituição, para as diversas atribuições, já não era 

suficiente. E o tempo com a família estava cada vez menor. O doutorado, tendo ficado “em 

espera”, tomava a todo instante o meu pensamento.  

Em dezembro de 2013, finalizei a segunda especialização supracitada, cuja monografia 

resultante intitulava-se “Oportunidades e desafios do ensino técnico na modalidade EAD em 

uma instituição pública”. O próprio título já dizia tudo! Nesse trabalho, foi possível retratar um 

pouco do contexto de fazer EAD em cursos técnicos, públicos e gratuitos.   

Pela lógica dedutiva da formação acadêmica, a escolha pelo curso de pós-graduação 

deveria seguir opções oferecidas pelas Ciências Exatas. Porém, analisando a dinâmica do meu 

percurso formativo, eu tinha a convicção de que a proposta do doutorado precisava estar 

relacionada à minha trajetória docente e ao meu desenvolvimento profissional até então 

constituído.  Acreditava que, pela minha formação inicial ter se originado das Ciências Exatas, 

e por atuar como docente em disciplinas de cunho técnico-científico, a minha inclinação para a 

pesquisa formal, embasada na lógica, ou empírica, baseada em métodos estatísticos, se 

desenvolveria de forma mais previsível e natural, e a continuação da minha formação docente 

seria nutrida nesse âmbito. Sqn! 

Fui, então, em 2014, após algumas trocas de e-mails, até o Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) da UFSM para conversar com uma professora, uma Pérola, que me 

recebeu amavelmente e para a qual apresentei minhas intenções de pesquisa. As disciplinas 
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cursadas, inicialmente como aluna especial, e o convívio com os colegas do grupo de pesquisa, 

(Grupo de Pesquisa em Educação Digital e Redes de Formação ‘GP Kósmos’) despertaram em 

mim inúmeras inquietações e sentimentos. Dentre eles estava o desejo de não me sentir “uma 

estranha no ninho”, uma vez que as pesquisas realizadas na graduação, no mestrado e na 

docência partiram, geralmente, de uma abordagem quantitativa. Isso significa dizer que elas 

eram rodeadas por códigos, técnicas, tutoriais e metodologias próprias da área da Computação, 

cuja finalidade era alcançar um processo/produto tecnológico, voltado a atender às necessidades 

de um grupo de usuários.  

Essa sensação se justifica na busca incessante de uma formação mais consistente para a 

docência, contemplando os múltiplos e heterogêneos saberes refletidos na complexidade do ato 

pedagógico, para muito além do domínio específico da minha especialidade. Esse ato 

pedagógico, vale lembrar, já havia se materializado no curso de mestrado e se socializado no 

meu “ser” professora, que sobressai e se debruça em um domínio científico, pautado em um 

conhecimento específico como elemento propulsor de uma competência de ensinar, num misto 

de consciência e fragilidade.  

E foi por esses caminhos que, no segundo semestre de 2015, após quatorze anos de 

docência, ingressei no doutorado, na linha de pesquisa “Formação, Saberes e Desenvolvimento 

Profissional”. Reconhecer e compreender o sentido de totalidade da docência a partir de suas 

dimensões que, embora distintas a priori, são convergentes, é um dos desafios que me move 

atualmente.  

Sendo assim, a pesquisa qualitativa que baliza minha tese vai muito além de uma escolha 

por uma abordagem. Ela ultrapassa a zona de conforto e me convida a descobrir novas “minas 

de ouro”, que irão reluzir ao se transformarem em ações mobilizadoras significativas. Isso tudo 

mediante pesquisa que investiga de que modo a aprendizagem na/da docência digital, integrada 

à perspectiva do B-Learning, pode promover novas pedagogias para a formação docente em 

TIC em tempos de Cultura de Convergência Digital e Tecnológica. Trilhar por caminhos ainda 

pouco conhecidos, movediços, reais e/ou virtuais, afetou sensivelmente a minha 

(trans)formação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#
O

 h
or

iz
on

te
 d

a 
m

in
er

aç
ão

 

Fonte: A autora (2019). 





31 

O HORIZONTE DA MINERAÇÃO 

 

O universo sociocultural contemporâneo, do qual fazemos parte, está inundado por 

diferentes e inovadoras Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC, adiante). Nas 

últimas décadas, os avanços em torno dos recursos informacionais e de comunicação têm sido 

tão vertiginosos que, muitas vezes, ao tomarmos conhecimento de sua existência, já estão a 

caminho da obsolescência. No entanto, um dos ganhos mais significativos nesse oceano de 

novidades técnicas e tecnológicas em uso está no leque de possibilidades que se abre aos 

indivíduos e à educação para construir conhecimento de maneira colaborativa e compartilhada, 

com o apoio das tecnologias digitais e a articulação dos professores. Os novos espaços e tempos 

de comunicação, interação e aprendizagem permitem combinar e aproximar o virtual e o 

presencial, oportunidades essas condicionadas pelo advento da Internet e da Web. 

A cibercultura, ou cultura digital, anunciada por Lévy (1999) como um “novo dilúvio”, 

no qual estamos imersos, expressa o surgimento de um novo universal, cuja proposição maior 

é uma nova relação com o saber. Essa cultura digital se desenvolve juntamente com o 

crescimento do ciberespaço3, definido como o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. 

A Internet, como ambiente desse ciberespaço, está cada vez mais dinâmica, interativa, 

móvel de lugares e coisas, ampliando a maneira como nos comunicamos e como nos 

relacionamos com as pessoas e com o conteúdo que nela navega. Conforme Santaella (2013), 

a Internet já não se reduz a um status de tecnologia: ela é parte de uma cadeia evolutiva de 

linguagens do nosso tempo. E o fundamental é que todas essas evoluções não ocorrem apenas 

no campo técnico, mas também no cultural e social – em consonância. 

No ciberespaço, o conteúdo é ilimitado, assim como as fontes de informação, que se 

multiplicam em milésimos de segundo. Em uma dualidade democrática, nutrida por uma cultura 

participativa e criativa, ora somos consumidores, ora somos produtores de conteúdo. Esses 

conteúdos, por sua vez, são acessíveis em múltiplos formatos e infindáveis links no ciberespaço. 

Nesse contexto, a cultura digital traz consigo o ensejo de ampliar a inteligência coletiva, a qual 

surge da colaboração de muitos indivíduos em sua diversidade: uma inteligência compartilhada, 

que se desenvolve e se fortalece na cooperação de todos e do conhecimento que cada um agrega.  

 
3 Ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico de informação que ela abriga, assim como as pessoas que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 

1999, p. 17).  
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Isso nos leva a pensar que “prontos ou não já estamos vivendo em uma Cultura de 

Convergência Digital e Tecnológica” (CCDT, adiante)4, que integra inteligência coletiva, 

cultura participativa e a convergência dos meios de comunicação (JENKINS, 2009, p. 43). 

Nesse universo, as mídias, as tecnologias, os processos, as linguagens, os saberes – analógicos 

ou digitais – coexistem, colidem e interagem em amplitudes diferentes e de forma cada vez 

mais complexa. Seus papéis são, por conseguinte, reestruturados pela emergência das 

tecnologias digitais atuais e pela apropriação de uma cultura digital.  

Nesse cenário, pleno de mutação da relação com o saber, boa parte dos jovens da 

geração atual estão habituados às tecnologias; têm habilidades digitais inatas e caminham para 

uma fluência tecnológica, pois estão se desenvolvendo junto com a CCDT. Para eles, os 

processos de aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo e a criatividade se ativam ao mesclar 

colaboração, entretenimento, desafio, experimentação, entre outras características.  

Sejam esses jovens denominados5 “Geração da Rede”, “Geração Digital”, “Geração 

Instantânea”, “Geração Homo Zappiens”, “Geração Z”, entre outros (VEEN; VRAKKING, 

2009), o que notamos é que os “nativos digitais” de Prensky (2010) estão experimentando, cada 

vez mais e em maior intensidade, novas formas de interagir, de conhecer e de aprender 

individual e colaborativamente. Essas formas se transmutam em alicerces importantes na 

construção da cultura participativa e da inteligência coletiva.  

Entretanto, independente da nomenclatura que se adote, cada geração se caracteriza por 

comportamentos e pensamentos próprios do contexto social e histórico no qual está inserida. 

Isso significa que, se a geração atual está desenvolvendo-se a partir de modos diversificados de 

aprender e de fazer, também a (re)construção dos saberes da docência e da aprendizagem de ser 

professor, na cultura da convergência digital, precisam integrar-se ativamente a esses contextos 

culturais.   

Como diz Prensky (2010), nós adultos “chegamos maduros” ao ciberespaço, tomados 

por um padrão de pensamento muito mais analógico (linear e analítico) do que digital (holístico 

e sistêmico), sendo chamados, por esse motivo, de “imigrantes digitais”. Precisamos, no 

entanto, entender que isso não nos impede de buscar, como professores, uma fluência 

tecnológica que se possa integrar de forma articulada, progressiva e amadurecida à nossa prática 

 
4 Conceito adotado a partir de Jenkins (2009), compreendido por ele como um novo paradigma para entender as 

transformações midiáticas e culturais na sociedade contemporânea. 
5 Representam as diferentes formas de referir-se à atual geração que nasceu na era digital. Uma geração conectada, 

que navega por hipertexto em busca do imediato, consome/dissemina informação, encontra soluções interagindo 

com grupos de interesse na Web – globalmente, se diverte, compartilha, zapeia na Web em busca da resolução 

de problemas –, não usando a linearidade. De maneira geral, são expressões que abrigam ideias próximas. 
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docente cotidiana. Caso contrário, continuaremos a ser imigrantes digitais não mais 

determinados em função de um paradigma geracional, mas (auto)condicionados por variáveis 

e/ou lacunas no percurso de formação inicial e permanente, ou pela resistência à mudança e à 

transformação, ainda que involuntariamente. 

Nessa perspectiva, ao assumirmos como professores, o contínuo processo de 

aprendizagem da docência6 (que implica modos de aprender e fazer-se professor), se entrelaça 

a esta aprendizagem da docência digital (Da Rocha e Bolzan, 2015), que exige ser professor em 

um cenário de cultura digital e de inteligência coletiva. Nesse sentido, conforme Lévy (1999, 

2001), poderemos configurar novas concepções aos processos de ensinar e de aprender por 

meio de espaços presenciais e/ou virtuais e de modelos/estratégias pedagógicas que permitam 

a integração efetiva das TIC na educação, dentre elas o B-Learning.  

Estaremos, assim, lançando um olhar sobre as oportunidades e os desafios de aprender 

e ensinar na atualidade, conscientes do nosso papel como professor no século XXI. Nessa 

direção, Rocha e Bolzan (2015) sublinham que a cultura de colaboração e a aprendizagem da 

docência são elementos-chave para a consolidação da aprendizagem da docência digital (ADD). 

Intrínseca à ADD está a compreensão do desenvolvimento de um conhecimento tecnológico e 

pedagógico do conteúdo (TPACK7, adiante), definido, por Koehler e Mishra (2009) como um 

conhecimento que resulta da intersecção entre o conhecimento do conteúdo, da pedagogia e da 

tecnologia em sintonia com o contexto que o circunda.  

Embora essas inter-relações (pedagogia, conteúdo e tecnologia) sejam complexas e 

ainda timidamente exploradas no cenário nacional, na concepção de TPACK, elas são vitais ao 

processo de ADD e, consequentemente, à integração ativa das TIC nos processos de ensino-

aprendizagem dos estudantes. Isso porque elas passam pelo entendimento de que a tecnologia 

é um meio que favorece o conhecimento, quando interconectada às estratégias pedagógicas e à 

representação do conteúdo.    

Desse modo, reconhecermos a urgência da ADD e suscitar esse saber nos trouxe 

experiências descentralizadas e não lineares de espaço-tempo; expandindo o horizonte das 

interações que transitam do presencial ao virtual (e vice-versa); nos convidando a investigar 

 
6 Aprendizagem docente caracteriza-se pelos modos de construção e produção da docência, ou seja, os modos de 

aprender e fazer-se professor. É um processo tecido a partir de movimentos oscilatórios da aprendizagem 

docente, cujo dinamismo revela avanços e retrocessos, rupturas e resistências na produção de saberes e fazeres 

docentes (BOLZAN, 2012, p. 10). Embora a autora esteja referindo-se ao contexto da educação superior, 

verificamos sua pertinência no âmbito dos Institutos Federais, uma vez que estes oferecem também cursos 

superiores. 
7 Sigla para Technological and Pedagogical Content Knowledge. Optamos por utilizar a sigla em inglês devido 

ao seu reconhecimento no cenário internacional. 
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alternativas, metodologias e modelos pedagógicos – inovadores, dialógicos, colaborativos – 

que se adequem a esses espaços, favorecendo a produção de  um saber pedagógico-tecnológico 

dos professores para  promover saber dos estudantes, visto que é de senso comum que os 

estudantes, da educação básica ao ensino superior, não se satisfazem com o modelo 

fragmentado e uniforme de aprender, centrado na figura do professor como o detentor do 

conhecimento.  

Nesse entendimento, ao falarmos da ADD, não estamos referindo-nos somente aos 

docentes que atuam na educação a distância, mas a todos os docentes, sejam eles de cursos 

presenciais ou virtuais, da educação básica à educação superior, pois os “nativos digitais” estão 

dentro das instituições de ensino.  

Dentre as possibilidades educacionais que se têm destacado como uma inovação 

pedagógica, está o Blended Learning (B-Learning, adiante) ou Ensino Híbrido8, que propõe a 

convergência entre práticas pedagógicas voltadas à educação presencial e práticas pedagógicas 

relacionadas à educação a distância (EAD), preferencialmente de modo simultâneo, com aporte 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e de metodologias ativas. Nesse sentido, 

a concepção de B-Learning se baseia em uma ideia de educação híbrida – mista –, que mescla 

múltiplas práticas, espaços, indivíduos, tecnologias e culturas de maneira a potencializar a 

construção do conhecimento.  

Com isso, o B-Learning preconiza a valorização dos espaços presenciais, como a sala 

de aula, por exemplo, ao considerar que boa parte do processo de ensino-aprendizagem, das 

experiências e das vivências dos estudantes se constrói no ambiente presencial. Ao mesmo 

tempo, sugere que o enriquecimento dessas interações pode acontecer no universo virtual, 

ampliando globalmente os espaços educacionais.  

Nesse sentido, o B-Learning, a partir das concepções de Graham (2006) e Christensen, 

Horn e Staker (2013), é reconhecido como um modelo formal e inovador de educação que 

busca: potencializar a aprendizagem por meio da tecnologia; equilibrar a aprendizagem 

individual com a coletiva; integrar os espaços9 físicos com os virtuais; atribuir um papel mais 

interativo ao professor e mais autônomo aos estudantes; personalizar a aprendizagem (ao 

permitir que atenda ao ritmo e estilo de aprendizado dos estudantes); flexibilizar tempos e 

 
8 No Brasil, o termo Blended Learning foi traduzido como Ensino Híbrido. Optamos pela expressão B-Learning 

devido ao reconhecimento e divulgação na comunidade internacional.  
9 Compreendemos “espaço” não apenas no sentido físico, mas também metafórico, cujo foco não está em criar 

espaços de ensino, mas de aprendizagem, conforme Imbernón (2009), nos quais se compartilham experiências, 

exemplos, práticas, trabalho em grupo, reflexão.    
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espaços, entre outros objetivos. Todavia, a apropriação do B-Learning poderá ser mais 

favorável quando interligado ao desenvolvimento do TPACK.  

No Brasil, com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica10, ocorrida em 2008 e constituída, dentre outros, pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs, adiante), a aprendizagem da docência está 

desenvolvendo-se em novos e complexos cenários de atuação. De acordo com seus objetivos, 

os IFs devem promover a integração entre os diferentes níveis e modalidades educacionais 

através da verticalidade do ensino.  

Desse modo, os IFs podem ser considerados instituições, relativamente novas e 

inovadoras na sua configuração atual, para as quais muitos são os desafios acerca da 

aprendizagem da docência, visto que as concepções e práticas pedagógicas desses docentes 

precisam abarcar múltiplas vertentes para atuar na educação básica, técnica e tecnológica. 

Dentre elas, estão aquelas relacionadas à aprendizagem na/da docência digital e à construção 

de novos saberes docentes, tais como os saberes pedagógico-tecnológicos11. 

Enfim, no caminho que percorremos nesse horizonte de possibilidades da docência na 

CCDT, buscamos, nesta tese, investigar de que modo a aprendizagem na/da docência digital, 

integrada à perspectiva do B-Learning, pode promover novas pedagogias para a formação de 

professores com TIC nos IFs. Dessa forma, este projeto está vinculado à linha de pesquisa LP1 

– Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional –, bem como ao Grupo de Pesquisas em 

Educação Digital e Redes de Formação (GP Kósmos), ambos inseridos no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria - RS. 

Ao vivenciar o cotidiano como professora em um Instituto Federal12, percebemos as 

implicações e os desafios no que se refere à ADD. Por isso, através da escuta dos docentes do 

IFFar, pudemos conhecer as trajetórias de aprendizagem da/na docência digital percorridas por 

esses professores. Busca-se, a partir desse conhecimento, a compreensão do modo como estão 

desenvolvendo seus saberes pedagógico-tecnológicos para, então, apresentarmos uma análise 

com base nas possíveis contribuições do B-Learning para o desenvolvimento de uma formação 

docente híbrida.  

 
10 A Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências (Brasília, 

2008). 
11 É o saber relacionado às possibilidades educativas da Web e o saber relacionado à utilização/integração das TIC 

no processo de ensino-aprendizagem (BARBIERO, 2015), aos quais o autor denominou “saberes pedagógico-

tecnológicos”, assim utilizado pelo GP Kósmos da UFSM/PPGE/CNPq, grupo liderado por Adriana Moreira da 

Rocha Veiga.  
12 A autora desta proposta é professora no Instituto Federal Farroupilha (IFFar), Campus Alegrete. 
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Ouvir os professores nos permitiu pensar de que maneira a formação permanente, 

construída sob a perspectiva de B-Learning, pode impulsionar novas pedagogias nos IFs, no 

contexto das TIC, uma vez que partimos da interpretação das experiências, das vivências, dos 

desejos, das angústias e dos sentidos construídos por eles em relação à integração das TIC e do 

reconhecimento das oportunidades dentro de um determinado panorama. Segundo Imbernón 

(2009), antigamente o conhecimento durava toda a vida; hoje, os saberes estão em todos os 

sites, e isso deve provocar transformações, também, no campo da formação de professores.     

Mediante o exposto, apresentamos sumariamente a estrutura desta tese, dividida em 

quatro (5) seções, as quais estão descritas a seguir:  

 Este projeto iniciou com o “Diário da mineradora”, o qual apresenta a pesquisadora e os 

caminhos percorridos até esta última ser seduzida por essa investigação e pelas repercussões 

que ela poderá alcançar. A seguir, chega-se à introdução intitulada “O horizonte da mineração”, 

ampliada de possibilidades advindas do surgimento do ciberespaço e do paradigma da CCDT, 

tecidas sob diferentes perspectivas a serem exploradas nos processos de ADD.  

Na seção 1, a qual se denomina “Ferramentas essenciais à exploração”, inicialmente é 

apresentado o detalhamento da temática a partir das questões problematizadoras e dos objetivos 

da pesquisa; logo após, apresenta-se “O cenário da mineração e os mineradores”, que 

corresponde à apresentação do IFFar como locus da investigação e dos professores dessa 

instituição como sujeitos da pesquisa; na sequência, em “Os blocos essenciais no design 

investigativo”, é exposto o delineamento da pesquisa a partir das estratégias metodológicas que 

possam responder às questões propostas pela pesquisa, tendo o estudo de casos múltiplos como 

princípio estratégico, questionário e entrevistas narrativas como meio para a produção das 

informações/histórias e análise de narrativas para interpretá-las. 

Na seção 2, denominada “Crafitando raríssimos”, apresenta-se o estado do 

conhecimento a partir de estudos de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) desenvolvidos no 

período de 2014 a 2018: sobre as pesquisas educacionais que envolvem o B-Learning no âmbito 

nacional, a partir das teses; e internacional, pela análise da produção científica em periódicos 

com fator de impacto reconhecido que tem como foco a interface entre educação e tecnologia. 

Para isto, foi utilizado, primeiramente, o Catálogo de Teses e Dissertações (CTD) da Comissão 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, logo após, o Portal de Periódicos 

da CAPES. No mesmo sentido, utilizamos o CTD para compor uma RSL, em teses e 

dissertações nacionais, sobre o TPACK.  

Na seção 3, em “O refúgio de quem minera”, aborda-se a revisão da literatura, na qual 

são inclusas as discussões iniciais relacionadas à temática. Discorre-se, portanto, a partir dos 
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autores que dão suporte ao referencial teórico, sobre temas que circundam a aprendizagem da 

docência digital, definições acerca do TPACK, do B-Learning e seus modelos, completando 

essa parte com a compreensão das possibilidades em integrar o B-Learning na/da aprendizagem 

da docência digital. 

Na seção 4, em “As joias encontradas no processo da mineração”, são retomados o tema 

central da tese e as questões centrais da investigação. Deste modo, com o intuito de responder 

aos objetivos propostos, entrelaçou-se a exploração do questionário com a análise das 

entrevistas narrativas. No que se refere às narrativas, os professores foram convidados a falarem 

de si, das suas experiências, vivências e percepções sobre uso/integração das TIC na sua prática 

docente e sobre os diferentes aspectos – objetivos e subjetivos – que cercam o desenvolvimento 

dos seus saberes pedagógico-tecnológicos construídos. Conclui-se esse capítulo buscando as 

impressões dos professores sobre a formação docente em TIC no IFFar e conhecimento que 

eles têm sobre B-Learning. 

Finaliza-se esta tese com a seção 5, denominada “A bússola: caminhos possíveis”, na 

qual se infere a capacidade que o B-Learning possui de promover novas pedagogias para a 

integração da formação docente em TIC no IFFar. Para isto, sinaliza-se alguns aspectos a serem 

considerados na configuração dessa formação, constituída em formato blended e no 

aprimoramento do TPACK, para permear as discussões, reflexões e a estruturação de mudanças 

na prática docente. Além disso, é apresentada uma proposta de um framework para adoção e 

implementação do B-Learning na docência digital.  
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Fonte: A autora (2019). 
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1 FERRAMENTAS ESSENCIAIS À EXPLORAÇÃO 

 

Apresenta-se, nesta parte, o detalhamento da temática a partir das questões 

problematizadoras e dos objetivos da pesquisa. 

 

1.1 O TEMA, A TESE E AS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

O tema central desta tese se refere à aprendizagem na/da docência digital a partir de uma 

perspectiva de B-Learning, considerando-o como uma estratégia pedagógica inovadora à 

formação permanente dos professores dos Institutos Federais de Educação, no contexto da 

Cultura da Convergência Digital e Tecnológica. Deste modo, defende-se a tese de que o B-

Learning, enriquecido pelo TPACK do professor, pode contribuir como elemento propulsor de 

novas pedagogias na CCDT nos Institutos Federais de Educação.   

Diante do exposto, buscou-se conduzir esta investigação pela seguinte questão geradora 

da pesquisa: de que modo a aprendizagem na/da docência digital, integrada à perspectiva do B-

Learning, pode promover novas pedagogias em um Instituto Federal de Educação, em tempos 

de Cultura de Convergência Digital e Tecnológica? A problemática descrita foi impulsionada 

pelas seguintes questões consequentes:  

• Como se configuram as trajetórias de aprendizagem da/na docência digital em um 

Instituto Federal de Educação? 

• Como os professores desenvolvem os seus saberes pedagógico-tecnológicos?  

• Quais contribuições o B-Learning e o TPACK podem trazer para o desenvolvimento 

de novas pedagogias, no contexto dos Institutos Federais de Educação (IFs)?  

• Quais potencialidades do B-Learning e do TPACK podem impulsionar a ambiência 

pedagógica digital nos IFs? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A seguir, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos.  
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar como os professores atuantes em um Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnológica concebem a construção da aprendizagem na/da docência digital, a partir da 

perspectiva do B-Learning e do TPACK, na direção de novas pedagogias para a formação 

docente em TIC. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Compreender como se configuram as trajetórias de aprendizagem da/na docência 

digital dos professores; 

• Mapear os saberes pedagógico-tecnológicos desenvolvidos pelos docentes, no âmbito 

dos IFs; 

• Identificar possíveis contribuições do B-Learning e do TPACK para a construção de 

novas pedagogias na formação docente em TIC; 

• Reconhecer as potencialidades do B-Learning e do TPACK como elementos 

propulsores da ambiência pedagógica digital nos IFs. 

 

1.3 O CENÁRIO DA MINERAÇÃO E OS MINERADORES  

 

“O cenário da mineração e os mineradores” descreve o locus da investigação e os 

sujeitos da pesquisa, a saber: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 

(IFFar) e seus professores. Dessa forma, delineou-se uma breve descrição do IFFar, seguida da 

apresentação do Campus Alegrete e das justificativas que determinaram a opção por esse espaço 

para a realização das entrevistas narrativas. 

 

1.3.1 O Instituto Federal Farroupilha 

 

De acordo com o PDI (2014)13, o IFFar foi criado pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, por meio da integração de quatro unidades distintas: o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Vicente do Sul, sua Unidade Descentralizada de Júlio de Castilhos, a Escola 

 
13 O PDI (2014) refere-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2014 - 2018. Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha. Santa Maria, RS, 2014. Encontra-se em andamento a construção do PDI 

(2019-2026). 
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Agrotécnica Federal de Alegrete e o acréscimo da Unidade Descentralizada de Ensino de Santo 

Augusto que pertencia, anteriormente, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento 

Gonçalves. Desse modo, em conformidade com a lei de criação, é assim definido: 

 

o IFFar é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular 

e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino. Equiparados às universidades, os institutos são 

instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, além de 

detentores de autonomia universitária. (PDI, 2014, p. 14). 

 

Nesse sentido, o IFFar caracteriza-se como uma instituição com natureza jurídica de 

autarquia, que lhe confere autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. Atualmente, o IFFar é composto pelas seguintes unidades:  

• uma Reitoria (1), com sede em Santa Maria, RS; 

• 11 campi, a saber: Campus Alegrete (2), Campus Frederico Westphalen (3); Campus 

Jaguari (4), Campus Júlio de Castilhos (5), Campus Panambi (6), Campus Santa Rosa 

(7), Campus Santo Ângelo (8), Campus Santo Augusto (9), Campus São Borja (10), 

Campus São Vicente do Sul (11), Campus Avançado Uruguaiana (12). 

• 04 Centros de Referência, localizados nas cidades de: Candelária (a), Carazinho (b), 

Santiago (c) e São Gabriel (d);  

• e 12 polos de EAD, localizados nas cidades de: Barra do Quaraí, Cachoeira do Sul, 

Giruá, Ijuí, Jacuizinho, Não-Me-Toque, Ronda Alta, Rosário do Sul, Santa Maria, 

São Sepé, Sobradinho e Três Passos. 

A Figura 1 representa a localização da Reitoria, dos campi e centros de referência, no 

esboço do mapa do estado do Rio Grande do Sul, conforme números indicados após o nome 

das unidades. 

Conforme dados do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIG) do IFFar, o corpo 

docente atual é formado por 811 servidores efetivos de Ensino Básico, Técnico e tecnológico, 

distribuídos pelos seus 11 campi e reitoria. Juntam-se a esse grupo os professores substitutos, 

em um percentual de 20%, conforme previsão legal. Em maio de 2019, de acordo com os dados 

do SIG, em relação à pós-graduação, do total de professores efetivos, 292 possuem doutorado, 

324 possuem mestrado e 29 possuem especialização. Ou seja, aproximadamente 80% do quadro 

docente é formado por profissionais qualificados a nível de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu. Os campi com maior número de professores, neste momento são: São Vicente do Sul 

(123 professores efetivos); Alegrete (112 professores efetivos); e Júlio de Castilhos (78 

professores efetivos).  
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Figura 1 – Representação da localização das unidades administrativas do IFFar 

 

Fonte: Página do IFFar14. 

 

No IFFar, o ensino tem ênfase na integração de uma formação geral, com princípios 

humanistas e de base cultural ampla, partindo de contextos regionais e de uma formação voltada 

para o trabalho (PDI, 2014). A integralização e a verticalização do ensino são direcionadas ao 

atendimento de diversas demandas educacionais, das quais fazem parte os cursos técnicos 

presenciais de nível médio – integrado, concomitante e subsequente –; as licenciaturas, os 

cursos superiores de tecnologia, os bacharelados; a pós-graduação; os cursos técnicos de nível 

médio a distância; e os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores.  

Segundo o MEC (2010)15, os Institutos Federais trazem em seu DNA elementos 

singulares para a sua definição identitária, assumindo papel representativo de uma verdadeira 

incubadora de políticas sociais, construindo uma rede de saberes e entrelaçando cultura, 

trabalho, ciência e tecnologia em favor da sociedade.  

 

 

 
14 Disponível em: https://www.iffarroupilha.edu.br/unidades-iffarroupilha. Acesso em: 02 mar. 2019. 
15 MEC. Secretaria de Educação e Tecnológica. Um novo modelo em educação profissional e tecnologia. 2010. 

Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-

concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192. Acessado em out. 2016. 
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1.3.1.1 O Campus Alegrete  

 

Dentre os seus 11 campi, o de Alegrete e o de São Vicente do Sul estão na base do 

desenvolvimento do IFFar. O Campus Alegrete se originou da Escola Agrotécnica Federal de 

Alegrete (EAFA), fundada em 1954, com o intuito de atender jovens oriundos de famílias de 

agricultores do Núcleo Colonial do Passo Novo. Dessa forma, por cinquenta e quatro anos a 

EAFA, como escola, foi referência em cursos técnicos de nível médio no Brasil. A partir de 

2008, com a Lei nº 11.892, a EAFA passa a integrar o IFFar, juntamente com os demais Campus 

criados. 

O Campus Alegrete está situado no Distrito de Passo Novo, em Alegrete, Rio Grande 

do Sul. Cobrindo uma área de 316 hectares, a instituição fica a aproximadamente 35 

quilômetros da sede do município. Atualmente, 128 servidores docentes (110 efetivos e 18 

substitutos) pertencem ao Campus Alegrete, sendo este o Campus com o segundo maior índice 

em número de professores.  

 

Figura 2 – Mapa conceitual dos cursos oferecidos no Campus Alegrete do IFFar 

 

Fonte: Adaptado pela autora da página do IFFar Campus Alegrete16. 

 

 
16 Disponível em: https://www.iffarroupilha.edu.br/alegrete> Acesso em: jun. 2019. 
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Desse modo, o Campus, instalado ainda na fase da Pré-Expansão da Rede Federal de 

Educação, atua hoje nos seguintes Eixos Tecnológicos: Recursos Naturais; Informação e 

Comunicação; e Produção Alimentícia. O campus oferta, no momento, 11 cursos presenciais –

em nível de ensino médio e graduações e 1 curso a distância, além de possuir 1 centro de 

referência no município de São Gabriel. A Figura 2 traz a relação desses cursos. O Campus 

Alegrete foi o primeiro do IFFar a ofertar cursos técnicos na modalidade de EAD, em 2008, ao 

aderir ao e-Tec Brasil17.  Atualmente, os cursos a distância estão institucionalizados na estrutura 

do IFFar, sendo responsabilidade deste toda a oferta, gerenciamento, conclusão e 

acompanhamento. Com 1400 alunos matriculados em 2019, o Campus Alegrete oferece 

oportunidades de qualificação para a comunidade da Fronteira Oeste.  

Diante do exposto, o cenário investigativo para a constituição das entrevistas narrativas 

tem como locus, exclusivamente, o Campus Alegrete, tendo como sujeitos da investigação os 

professores que atuam nos diferentes cursos oferecidos no campus. Este grupo de professores 

é formado por bacharéis e licenciados, efetivos e substitutos, iniciantes e experientes, os quais 

consentiram, de modo livre e esclarecido, participar da investigação.  

A opção pelo Campus Alegrete do IFFar foi motivada pelos seguintes elementos: 

a) a pesquisadora é docente efetiva do quadro de servidores da instituição, estando 

lotada nesse campus – entendemos que esse fator possa colaborar em termos de 

receptividade e de acolhimento da nossa proposta na instituição;   

b) o contexto histórico do campus, sendo este pioneiro na oferta de cursos técnicos de 

nível médio a distância. O Campus Alegrete ainda concentra o segundo maior 

número de professores entre os campi. Dentre as suas particularidades, reside a 

herança cultural de escola Agrotécnica (da qual alguns professores e gestão fizeram 

parte) que, por vezes, confronta-se com a concepção de inovação presente na 

proposta dos IFs;  

c) o compromisso da pesquisadora em dar um contributo para a instituição onde exerce 

a docência e para os seus pares, tomando, assim, como ponto de partida para a 

investigação o campus onde atua; 

d) e sobretudo, devido ao entendimento que, cada campus do IFFar, assim como a 

própria instituição, possui suas peculiaridades.  

 

 
17 O sistema Rede e-Tec Brasil visava à oferta de educação profissional e tecnológica a distância, tendo como 

propósito ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos. MEC. Rede e-

Tec Brasil. Apresentação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil. Acesso em: jul. 2016.  
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1.3.1.2 O Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas   

 

Em 2015, o IFFar implantou o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA). Este sistema on-line informatizou os procedimentos da área acadêmica através dos 

módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico e ensino médio; 

submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa; submissão e controle de ações de 

extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações); registro e 

relatórios da produção acadêmica dos docentes; atividades de ensino a distância e um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) denominado Turma Virtual (Figura 3).  

 

Figura 3 – Interface de uma disciplina no SIGAA 

 

Fonte: Página de uma disciplina no SIGAA18 

 
18 Disponível em: https://sig.iffarroupilha.edu.br/sigaa. Acesso em: 10 mai. 2019. 
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Atualmente, em todos os campi, as turmas de um determinado professor e os alunos de 

uma determinada turma devem estar cadastradas no SIGAA. Notas e frequências dos alunos, 

devem obrigatoriamente ser lançadas no sistema. Mediante cadastro no sistema, alunos e 

professores podem acessá-lo, a qualquer momento. O AVA do SIGAA, tem recursos que se 

assemelham ao MOODLE, com o diferencial de ser um sistema integrado aos demais setores 

institucionais, dentre eles a secretaria de registros acadêmicos e a biblioteca. Através da Turma 

Virtual os professores podem disponibilizar conteúdos em texto, áudio e vídeo para os alunos, 

disponibilizar atividades, promover fóruns de discussão e acompanhar o acesso dos alunos. 

Também é possível enviar mensagens (avisos) aos estudantes por e-mail através do SIGAA. 

 

Eu utilizo o SIGAA. Eu gosto dessa plataforma porque permite postar material, 

corrigir automaticamente as atividades e as avaliações que tu faças no ambiente. Ano 

passado eu usava o MOODLE, mas depois que eu descobri que o SIGAA tinha essas 

possibilidades eu gostei muito dessa ferramenta. E a partir do momento que eu 

cadastro os alunos em uma tarefa ou atividade, por exemplo, eles recebem a 

notificação por e-mail, então nós temos um retorno do sistema, por isso que eu uso o 

SIGAA.  Ele é meio padrão, aqui no campus, como plataforma para as aulas. (Kin) 

 

Essa síntese do SIGAA se deve ao fato de que, nos questionários, foi perguntado aos 

professores quais recursos eles utilizavam nas aulas dos cursos presenciais (Gráfico 21, p 194), 

para o qual 36,4% dos professores que responderam indicaram o uso de “Outros recursos”. Nas 

narrativas buscamos descobrir quais seriam esses “Outros recursos” sendo manifestados pelos 

professores o SIGAA.  

 

1.4 OS BLOCOS ESSENCIAIS NO DESIGN INVESTIGATIVO 

 

Neste subcapítulo, é apresentado o delineamento da pesquisa a partir das estratégias 

metodológicas que respondem às questões propostas pelo estudo. Deste modo, explicita-se o 

princípio estratégico, os métodos de coleta de dados, os instrumentos e os procedimentos que, 

interconectados, favoreceram a produção, a análise e a interpretação dos dados. A Figura 4 

representa a estrutura metodológica seguida na pesquisa. 
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Figura 4 – Estrutura metodológica da pesquisa 

  

Fonte: Adaptado pela autora de Charlie Brow e seus amigos. Coleção Peanuts19, L&PM, 2017. 

 

 

 

 

 

 
19 Peanuts foi uma tira de jornal escrita e desenhada pelo cartunista norte-americano Charles Schulz, publicada de 

1950 a 2000 (ano em que o cartunista faleceu). Com publicação em mais de 2600 jornais, em 75 países, Peanuts 

foi traduzido para 40 línguas. Chegou aos cinemas em 2006, com um longa-metragem e, em 2015, em 3D. A 

obra de Schulz continua viva nos impressos e na Web. Disponível em: http://www.peanuts.com/ 

museum/#.WTbiQIWcGZ8. Acesso em: mar. 2017.  
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1.4.1 O caminho da mina: a abordagem qualitativa 

 

O design investigativo deste estudo, compreendido no campo da pesquisa em Educação, 

teve como princípio a configuração de uma abordagem qualitativa. Neste processo, a geração e 

a análise dos dados estiveram comprometidas com a interpretação das realidades e dos 

contextos que envolveram os sujeitos constituintes da pesquisa, isto é, os professores do IFFar. 

Desse modo, a intenção foi alcançar sua potencialidade através da compreensão e 

interpretação das experiências e das vivências dos professores, ao se referirem aos seus 

processos de aprendizagem da/na docência digital, seu entendimento sobre o que constitui os 

seus saberes pedagógico-tecnológicos e como estão sendo construídos e de que forma podemos 

potencializá-los.  

Movidos pelas riquezas dessas contribuições, investigou-se o caminho para o 

delineamento de uma formação permanente, moldada sob a perspectiva do B-Learning, a partir 

do reconhecimento de suas possíveis potencialidades para o desenvolvimento da ADD, 

favorecendo uma ambiência pedagógica digital (Da Rocha, 2014) e a construção de novas 

pedagogias para a formação docente em TIC nos IFs.  

Concorda-se, aqui, com Bauer e Gaskell (2012, p. 68) quando afirmam que “a finalidade 

real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas, ao contrário, explorar o 

espectro de opiniões e as diferentes representações sobre o assunto em questão”. Dessa forma, 

são abertas possibilidades para que, ao aprofundar-se o conhecimento acerca das temáticas da 

investigação, torne-se possível identificar caminhos para promover a ADD na cultura digital no 

IFFar e, consequentemente, a integração das TIC nos processos de ensino-aprendizagem.  

 

1.4.2 A estratégia da mineração: o estudo de caso  

 

O delineamento da pesquisa teve como princípio estratégico o Estudo de Caso (EC, 

adiante), partindo da definição técnica de Yin (2005, p. 22): “Um EC é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”.  

Dessa forma, entende-se que a investigação da aprendizagem da/na docência digital na 

CCDT, tendo como sujeitos (casos) os professores do IFFar, passa pela compreensão das suas 

concepções sobre a integração das TIC na Educação, entrelaçadas a um contexto educacional 

relativamente singular dos IFs. A complexidade deste contexto em particular é potencializada 
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devido à pluralidade de níveis de ensino com a qual os professores lidam cotidianamente. Além 

dessa proposição, os diversos cenários acadêmicos nos quais os docentes atuam (cursos 

superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados; cursos técnicos; pós-graduação; EAD) 

desafiam esses professores a uma nova aprendizagem docente, interligada ao contexto 

institucional do IFFar. Assim, inferiu-se que este era um Estudo de Casos Múltiplos (YIN, 

2005, grifo nosso), para o qual foram capturadas as informações dos professores, constituídos 

como “casos” específicos. Coube aos pesquisadores apropriar-se do conjunto de dados de cada 

caso, entrelaçando-os a fim de extrair considerações importantes e de ampliar as possibilidades 

de replicações e generalizações teóricas, a partir de constatações e cruzamentos dos resultados 

dos casos. 

O EC, como estratégia para a pesquisa empírica, proporcionou o exame dos 

acontecimentos sociais contemporâneos no campo da educação, com um olhar atento ao 

contexto. Foi possível, assim, apresentar explicações plausíveis aos fatos/acontecimentos, 

enriquecidos pelas conexões que se estabelecem com o referencial teórico. Portanto, os EC 

serviram à construção do corpus (BAUER; AARTS, 2012) relativo a essa pesquisa de análise 

qualitativa. 

A investigação aqui realizada vai ao encontro de com Yin (2005) quando afirma: “um 

erro fatal que se comete ao realizar estudos de caso é conceber a generalização estatística como 

método de generalizar os resultados do estudo”. E, como resposta a isso, o autor salienta que os 

EC são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, 

este trabalho buscou expandir e generalizar teorias (generalização analítica), e não apenas 

enumerar frequências (generalização estatística).  

Desse modo, ao iniciar uma investigação para compreender os múltiplos sentidos da 

aprendizagem da/na docência digital cercados pela CCDT, os pesquisadores se dispõe a 

questionar os pressupostos teóricos; a descobrir pontos de vista sobre a temática, sejam estes 

convergentes ou divergentes; a interpretar os acontecimentos que se descortinam a partir de 

indagações do “como” e do “porquê”; a buscar a compreensão das relações entre os 

acontecimentos e as interferências do contexto na constituição da prática docente, em tempos 

de cultura digital e inteligência coletiva; e, sobretudo, a realizar a análise do corpus na 

perspectiva interpretativa de Bolívar (2002), em que os significados construídos pelos docentes 

envolvidos se converteram no foco central desta investigação.   
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1.4.3 A extração dos minérios: questionário e narrativas  

 

Ao trabalhar com Estudo de Caso utilizando diferentes fontes de evidências (YIN, 

2005), caminha-se para uma triangulação metodológica e de dados. Nesse sentido, dois métodos 

de produção de dados foram articulados, a saber: o questionário exploratório – realizado com 

os professores do IFFar em todos os campi – e as entrevistas narrativas com os professores do 

IFFar Campus Alegrete.  

Assim, este estudo se apoia em Flick (2009) quando diz que a triangulação entre 

métodos resulta da combinação de métodos e/ou técnicas distintas para analisar uma realidade, 

visando superar as limitações do método individual, promovendo uma compreensão mais 

profunda do que está sendo investigado e fortalecendo as evidências obtidas. Nesse sentido, 

infere-se a contribuição e o uso específico de vários instrumentos, que se complementam para 

melhor compreensão e explicação dos processos e fenômenos sociais. Entende-se que essas 

fontes, ao convergirem, possibilitaram integrar diferentes perspectivas, provocando a um olhar 

mais holístico e crítico à investigação, harmonizado pela produção de aproximações que 

“validam” o constructo, a partir dos conhecimentos alcançados.  

No que se refere à triangulação de dados, foram utilizadas diferentes fontes de 

informações – dados dos questionários e dados das entrevistas narrativas – até se chegar às 

descobertas/conclusões apresentadas neste estudo. Além disso, a triangulação de dados 

permitiu abarcar diferentes fontes de dados em outras dimensões, como tempo, espaço, 

indivíduos e nível analítico. Leva-se em consideração que o ponto de partida desta investigação 

é um EC Múltiplo, em que os sujeitos da pesquisa, embora pertençam todos a mesma 

instituição, atuam concomitantemente em diferentes campi, departamentos e níveis de ensino – 

com peculiaridades e dinâmicas de atuação diferenciadas.  Além disso, esses sujeitos possuem 

características muito peculiares que os distinguem: a formação inicial, para alguns, se deu em 

curso de bacharelado e, para outros, em cursos de licenciatura; alguns chegaram no IFFar há 

pouco tempo (menos de 1 ano) e outros já estavam desde os tempos de escola Agrotécnica 

(desde 2007). Nesse sentido, a triangulação também se constituiu na dimensão do professor 

imbricado neste contexto. 

Em relação à triangulação metodológica (YIN, 2005), que se dá quando foram utilizados 

diferentes métodos de investigação empregados na busca/geração de informações e na análise 

do objeto em estudo, esta foi constituída no entrelaçamento entre as respostas dos questionários 

e nas escutas provenientes das entrevistas narrativas. Produziu-se, assim, um conhecimento 

adicional em relação ao que seria possível se fosse adotada uma única perspectiva na análise 
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dos dados (FLICK, 2013). Nessa direção, buscou-se, com a triangulação entre métodos, 

enriquecer e complementar ainda mais o conhecimento produzido ao assumir diferentes visões 

a respeito das questões de pesquisa que se procura responder (FLICK, 2009, 2013).   

   

1.4.3.1 O questionário exploratório 

 

A partir do reconhecimento do cenário (IFFar) e dos sujeitos da pesquisa (professores), 

foi iniciada a abordagem do EC com um questionário exploratório. As informações advindas 

desse questionário tiveram como propósitos:  

a) estabelecer o contato inicial com os professores do IFFar, a fim de conhecer seu perfil 

e, de forma geral, suas atividades acadêmicas;  

b) conhecer a realidade em relação ao entendimento dos professores sobre o que 

constitui a aprendizagem na/da docência digital;  

c) levantar impressões sobre a constituição dos saberes pedagógico-tecnológicos e de 

uma possível ambiência pedagógica digital a partir de uma perspectiva de B-

Learning;  

d) apresentar um panorama sobre o uso das TIC pelos professores do IFFar e sobre as 

formações docentes realizadas para integração das TIC; 

e) selecionar os professores para as entrevistas narrativas;  

f) e adequar as dimensões investigativas que orientaram as entrevistas narrativas. 

De acordo com Bauer e Gaskell (2012, p. 24), “a mensuração dos fatos sociais depende 

da categorização do mundo social”. Ou seja, é preciso ter uma noção das distinções qualitativas 

entre categorias, ou dimensões investigativas, para que seja possível, também, quantificar os 

dados em atendimento a determinados propósitos. Assim, foram tomadas como dimensões 

investigativas do questionário exploratório alguns aspectos em relação ao TPACK, conforme 

Figura 5, e ao B-Learning. Estes aspectos foram aprofundados nas entrevistas narrativas.  

Dessa forma, o questionário elaborado foi constituído de 28 questões, sendo 24 de 

múltipla escolha e 4 questões discursivas. O questionário denominou-se "Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na educação no IF Farroupilha". As questões foram 

organizadas em grupos visando identificar: a) as tecnologias que os professores costumam usar 

no dia a dia e com que frequência; b) o uso e incentivo das tecnologias em sala de aula – quais, 

para que, de que forma, com qual frequência são utilizadas; c) qual o entendimento dos 

professores sobre as suas habilidades e competências para integrar as tecnologias em sala de 

aula; d) as TIC na formação docente – se realizaram formações em TIC, se conhecem ou já 
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ouviram falar em B-Learning e metodologias ativas, se já  utilizaram esses métodos, qual o seu 

interesse em explorar as TIC; e, por fim e) os dados pessoais e de formação acadêmica (faixa 

etária, formação, cursos e campus onde atuam, tempo de docência). As questões que fazem 

parte do questionário exploratório são apresentadas no apêndice D (p. 259 a 268). 

 

Figura 5 – Dimensões investigativas do questionário 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Cabe ressaltar que uma pesquisa cujo propósito é mobilizar a integração das TIC na 

Educação não pode renunciar aos recursos digitais disponíveis, do contrário seria um 

contrassenso. Assim, foram utilizados os recursos da Web 2.0 para a criação, armazenamento e 

tratamento dos dados gerados a partir de um questionário on-line, desenvolvido na ferramenta 

Forms do Google. A utilização dessa ferramenta ampliou as possibilidades de envio, 

recebimento e colaboração no preenchimento dos questionários encaminhados aos professores 

em exercício nos 11 campi do IFFar, via e-mail institucional. Com isso, conseguiu-se atingir 

um bom número de respondentes, em um menor espaço de tempo, devido à dinamicidade da 
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comunicação disponibilizada pelas tecnologias digitais. Além disso, foi possível obter 

feedback, em tempo real, dos questionários, à medida que eram respondidos.  

Primeiramente, foi realizada a aplicação de um questionário piloto, para o qual três 

professores, do Campus Alegrete, foram convidados a responder o questionário e a destacar 

suas impressões sobre conteúdo, organização e estrutura das perguntas e das opções 

disponibilizadas.  

Após os ajustes necessários, o questionário foi enviado a todos os docentes dos campi, 

efetivos e substitutos, através dos grupos de contatos de professores de cada campus, 

constituindo, assim, uma amostragem aleatória simples. Foi estipulado um prazo de dois meses 

para o preenchimento do questionário. Contudo, esse controle ficou sob responsabilidade da 

pesquisadora, uma vez que, intencionalmente, não foi estabelecido prazo no convite de 

participação na pesquisa. Entretanto, vinte dias após o envio do primeiro convite aos 

professores, um reenvio foi realizado contendo informações sobre o índice de participação 

daquele campus na pesquisa, visando incentivar a participação (vide p. 268). 

Os questionários respondidos foram armazenados no Google Drive, um serviço de 

armazenamento e sincronização de arquivos que permite compartilhá-los com outros 

pesquisadores, conectados à Internet e com conta no Google, a partir de qualquer dispositivo 

digital compatível. Para as questões objetivas e/ou de múltipla escolha presentes no 

questionário, a própria ferramenta Forms possibilita um mapeamento estatístico dos dados. 

Porém, os dados foram importados para o Excel devido à diversidade de recursos e filtros desta 

ferramenta. Dessa forma, de posse desse mapeamento, conseguiu-se explorar alguns 

cruzamentos e análises das informações contidos nas “entrelinhas”.  

Cabe destacar neste momento da discussão a convicção dos pesquisadores de que, 

embora tenha se realizado uma análise estatística a partir das questões presentes no 

questionário, isso não transforma a pesquisa proposta em quantitativa. Essa noção foi firmada 

baseada em Bauer e Gaskell (2012), cujo pressuposto é de que a pesquisa qualitativa não possui 

o monopólio da interpretação; os dados não falam por si mesmos, ainda que sejam processados 

por modelos estatísticos; e quanto mais complexo é o modelo, mais difícil é a interpretação dos 

resultados. Assim, a presente investigação se afina com os referidos autores quando afirmam 

que “não há análise estatística, sem interpretação”. Ou seja, a análise que se pretende fazer a 

partir de dados quantitativos ajuda a explicitar a dimensão qualitativa da pesquisa.   

No entanto, Flick (2009) ressalta que os dados apresentados nos questionários não 

permitem uma revelação mais completa do contexto das respostas, o que pode ser conseguido 

pela utilização explícita de métodos adicionais que se somam ao questionário em busca da 
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triangulação metodológica. Sendo assim, entende-se que as entrevistas narrativas irão 

complementar, potencialmente, o corpus de análise, constituindo-o a partir da convergência de 

informações oriundas de fontes diferentes, e não apenas de dados quantitativos ou qualitativos 

individualizados.  

Findado o prazo para realização da pesquisa o questionário foi fechado para participação 

na ferramenta Google Forms. No período de dois meses, obteve-se respostas de 220 

professores. 

 

1.4.3.2 As entrevistas narrativas  

 

Conforme mencionado anteriormente, para enriquecer o EC, foi utilizada como 

principal fonte de evidência as Entrevistas Narrativas (EN, adiante). As narrativas constituíram 

uma fonte essencial de fundamentação para os EC porque, conforme Yin (2005), tratam de 

questões humanas. Desse modo, a fim de aprofundar a compreensão das questões que 

circundam a temática aqui explorada, considera-se as EN como um instrumento significativo 

para revelar a realidade dos professores do IFFar em relação à apropriação e à integração das 

TIC à sua prática docente. Essas entrevistas também auxiliam a investigar os 

entendimentos/significações construídas por eles sobre os saberes pedagógico-tecnológicos, 

sobre os conhecimentos de base da tríade do TPACK e as conexões entre esses conhecimentos. 

Entende-se que as narrativas trazem consigo uma potencialidade para a investigação, uma vez 

que fazem parte de toda a experiência humana, construída no diálogo e na interação com o 

narrador.  

As dimensões investigativas para a realização das EN tomam como base as questões 

consequentes e os objetivos da tese, levando em consideração os aspectos contextuais da 

docência no IFFar. Deste modo, através das narrativas dos professores, buscou-se conhecer as 

trajetórias de aprendizagem da/na docência digital percorridas por estes profissionais, inferir os 

saberes pedagógico-tecnológicos construídos por eles, identificar possíveis contribuições do B-

Learning e do TPACK para a construção compartilhada de novas pedagogias para a formação 

docente em TIC no IFFar e, por fim, reconhecer suas potencialidades como elementos 

propulsores de uma ambiência pedagógica digital. 

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em 

uma sequência, encontram possíveis explicações para isso e jogam com a cadeia de 

acontecimentos que constroem ao longo da vida (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012). E foi 

essa a intenção ao trabalhar com as EN. Acredita-se que, a partir da escuta dos professores, foi 
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possível aprofundar a compreensão sobre o modo como as TIC estão integradas ao seu conteúdo 

e à sua pedadogia e, caso não estejam, abrir caminhos para fazer para que isso aconteça; revelar 

os sentidos que eles produzem acerca das TIC e como isso repercurte na sua prática docente; 

observar de que forma as experiências de integração das TIC ao ensino-aprendizagem, a partir 

da formação docente, são entendidas/percebidas; descobrir caminhos que possam levar a um 

desenho de formação em TIC na perspectiva do B-Learning, adequada ao contexto de atuação 

desses professores. 

Pode-se dizer, de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2012), que a EN é uma forma de 

entrevista não estruturada em profundidade, com características específicas. Conceitualmente, 

a ideia da EN é motivada por uma crítica ao esquema pergunta-resposta, comum às entrevistas 

para as quais o entrevistador impõe uma estrutura selecionando os temas e os tópicos, 

ordenando e verbalizando as perguntas com a sua própria linguagem.  

Na concepção da EN, a influência do entrevistador deve ser mínima, bem como o 

ambiente deve ser receptivo a um esquema de narração que substitua o esquema pergunta-

resposta e cujo pressuposto subjacente seja o de que a perspectiva do entrevistado melhor se 

revela nas histórias em que ele utiliza sua própria linguagem espontânea. Assim, a ideia básica 

da EN é reconstruir acontecimentos a partir do ponto de vista dos entrevistados e da mobilização 

de um esquema autogerador. 

A Figura 6 apresenta um panorama geral das dimensões investigadas nas narrativas. As 

Figuras 7 e 8 trazem esse mesmo panorama representado em duas partes, para melhor 

visualização de cada dimensão. 
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Figura 6 – Dimensões investigativas da entrevista narrativa 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Figura 7 – Dimensões investigativas da entrevista narrativa 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2012), a realização de uma EN se processa 

através de quatro fases: começa com a iniciação, move-se através da narração e da fase de 

questionamento e termina com a fase de fala conclusiva. As orientações seguidas, em cada uma 

destas fases, buscaram estimular uma narração rica a fim de ouvir dos professores suas histórias, 

suas opiniões, seus argumentos e suas compreensões sobre as problemáticas que eram 

apresentadas.  

Quanto à metodologia da EN, optou-se pela realização de entrevistas individuais, pois, 

a partir de Bauer e Gaskell (2012), entende-se que a entrevista individual recorre à construção 

pessoal do entrevistado, o qual interage com o entrevistador compartilhando as suas ideias e 

significados, experiências, vivências, expectativas. 
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Figura 8 – Dimensões investigativas da entrevista narrativa 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Nesta direção, o próximo passo foi identificar os professores do Campus Alegrete que 

poderiam, novamente, colaborar com a pesquisa aqui desenvolvida. A justificativa para a 

escolha dos professores desse campus foi apresentada na subseção 1.3.1.1 desta tese. Deste 

modo, recorreu-se ao questionário para identificar, dentre os 50 professores do Campus que 

haviam participado, quais haviam informado seu nome ou e-mail no formulário respondido – 

campo este que foi definido como opcional, deixando os respondentes à vontade para informá-

lo ou não. Mediante  relação desses professores,  o quadro de horários de cada professor, em 

exercício, foi acessado, de modo a facilitar o encontro nos períodos vagos ou intervalos. Assim, 

com as questões norteadoras já definidas, a pesquisadora dirigiriu-se até o Campus ao encontro 

desses professores.  

Cabe ressaltar que não foi feita distinção entre bacharéis ou licenciados, efetivos ou 

substitutos (embora apenas 3 tenham participado) ou em relação ao tempo de docência no IFFar, 

formação a nível de pós-graduação e faixa etária. Entende-se que todo professor que está 

exercendo sua docência em IFs reconstrói os seus saberes e competências docentes, dado o 

contexto educacional e sociodigital no qual está inserido, e para o qual a ADD, permeada pelo 
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B-Learning, pode traduzir-se em estratégias pedagógicas que estimulem a integração efetiva 

das TIC.  

Também vale destacar que as EN não foram agendadas previamente. Entendeu-se que 

seria mais favorável à participação se os pesquisadores estivessem no Campus, disponíveis para 

ouvir os professores, no momento que, para eles, fosse mais conveniente e apropriado. A partir 

dessa definição, se deu o encontro com os professores, em suas salas ou em locais de 

convivência docente.  

Dando início a cada EN, foram apresentados aos professores os objetivos da pesquisa e 

das entrevistas. Em seguida, com base nas questões norteadoras, previamente elaboradas, e nas 

falas manifestadas pelos professores, conduziu-se a narração. Os discursos orais dos professores 

foram registradas com um recurso de áudio, em um smartphone.  

Com muita liberdade e autonomia, os professores foram relatando sobre sua trajétória e 

experiência com a utilização das TIC; sobre como, quais e o quê  utilizam em sala de aula; seu 

ponto de vista sobre o uso das TIC pelos professores e pelos alunos; sua opinião sobre a 

formação docente para uso das TIC no IFFar.  A escuta levou, em alguns momentos, a novas 

perguntas que se relacionavam aos elementos trazidos pelos docentes e que proporcionavam 

um entendimento maior do que havia sido dito. Finalizadas as contribuições do professor para 

aquele momento, a EN era encerrada. As EN foram realizadas no tempo  mínimo de 15 e 

máximo de 40 minutos de gravação, de acordo com o envolvimento e a explanação de cada 

profissional. No total, 27 professores foram ouvidos em um período alternado e descontínuo de 

20 dias. Um deles participou por intermédio do Google Hongout20.   

A Figura 9 (p. 65) apresenta a relação dos professores do IFFar, Campus Alegrete, que 

participaram das narrativas. Com a finalidade de preservar a identidade dos sujeitos, os 

professores foram identificados através de emojis e nomes japoneses, masculinos e femininos. 

Alguns emojis foram produzidos pelos próprios professores, com auxílio do aplicativo 

Bitmoji21,  e outros foram gerados pela pesquisadora a partir de fotos enviadas pelos professores 

participantes. Os nomes usados para identificar os professores foram escolhidos aleatoriamente, 

a partir de listas de nomes disponibilizadas na Internet, cuidando apenas para que fossem nomes 

curtos e de simples leitura. Abaixo do emoji de cada professor é apresentado nome, sexo, idade 

e tempo de docência no IFFar. Esses dados traçam um perfil simplificado do grupo que 

colaborou, primeiramente no questionário, e depois nas EN.  

 
20 Plataforma de comunicação que possibilita a interação através de mensagens instantâneas, videochamada ou 

chamada telefônica ou SMS.  Disponível em: https://hangouts.google.com/?hl=pt-BR. Acessado em: abr. 2019. 
21 Ferramenta disponível para celular que gera um emoji pessoal. Disponível em: https://play.google.com/store. 

Acessado em: mai. 2019. 
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Figura 9 – Relação dos professores que participaram das narrativas 

 

    
 

Aimi, F, 29 anos 
mais de 6 anos 

Riko, M, 38 anos 
mais de 6 anos 

Kin, F, 24 anos 
1 a 3 anos 

Daiki, M, 27 anos 
4 a 6 anos 

Miki, F, 40 anos 
mais de 6 anos 

     

     
Kei, M, 33 anos 

1 a 3 anos 
Yasu, F, 34 anos 
mais de 6 anos 

Akio, M, 41 anos 
1 a 3 anos 

Aika, F, 31 anos 
4 a 6 anos 

Seiji, M, 46 anos 
mais de 6 anos 

     

     

Hiro, M, 32 anos 
4 a 6 anos 

Emi, F, 23 anos 
1 a 3 anos 

Naoki, M, 41 anos 
1 a 3 anos 

Rika, F, 30 anos 
4 a 6 anos 

Isao, M, 47 anos 
1 a 3 anos 

     

     

Ryu, M, 30 anos 
4 a 6 anos 

Yumi, F, 41 anos 
4 a 6 anos 

Yoshi, M, 29 anos 
menos de 1 ano 

Hina, F, 29 anos 
mais de 6 anos 

Shin, M, 41 anos 
4 a 6 anos 

     

     
Isamu, M, 38 anos 

mais de 6 anos 
Hana, F, 33 anos 

4 a 6 anos 
Yuki, M, 37 anos 
menos de 1 ano 

Saki, F, 31 anos 
1 a 3 anos 

Kaito, M, 38 anos 
4 a 6 anos 

     

  

   

Ben, M, 34 anos 
1 a 3 anos 

Mei, F, 33 anos 
mais de 6 anos 

   

Fonte: A autora (2019). 
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1.4.4 O lapidar do corpus: a análise narrativa 

 

Para analisar o conjunto informacional da pesquisa, obtido por meio das entrevistas 

narrativas com os professores, utilizou-se a Análise Narrativa (AN, adiante). Desse modo, 

movidos por uma perspectiva interpretativa, as discussões aqui travadas serão guiadas pelas 

palavras de Bolívar, Domingo e Fernandes (2001, tradução nossa) ao expressarem que a 

narrativa é uma experiência relatada; uma forma particular de reconstrução da experiência, 

através da qual, mediante um processo de reflexão, se dá significado ao acontecido ou vivido. 

E, para que a narrativa seja realista, deve-se incluir evidências e argumentos que apoiem a 

plausibilidade da narrativa oferecida. 

Na compreensão de Bolívar (2002, p. 4)22, 

 

A narrativa não só expressa importantes dimensões da experiência vivida, mas, mais 

radicalmente, mede a própria experiência em si e configura a construção social da 

realidade. Além disso, uma abordagem narrativa prioriza a natureza dialógica, 

relacional e comunitária, onde a subjetividade é uma construção social, 

intersubjetivamente moldada pelo discurso comunicativo (tradução nossa).  

 

Buscou-se, assim, compreender os sentidos das experiências e vivências expressas nas 

narrativas dos professores, interligando-as a um contexto específico, de tempo e lugar, e à 

complexidade dos processos educativos na contemporaneidade. Assumiu-se, portanto, a 

narrativa como forma de criação e aprofundamento de saberes capazes de conhecer, interpretar 

e compreender as conexões entre as atitudes, as habilidades, as competências e as ações 

concretas dos sujeitos participantes para promover a educação na CCDT, sem ignorar a sua 

singularidade e a sua subjetividade. 

De acordo com Bolívar (2002, p. 13), a AN abrange os “estudios basados en casos 

particulares (acciones y sucesos), pero cuyo análisis (narrativo, en sentido estricto) produce la 

narración de una trama o argumento, mediante un relato narrativo que torne significativos los 

datos”. Para o autor, a tarefa do pesquisador na AN é configurar os elementos de dados em uma 

estória que une e dá sentido aos dados, expressando de modo autêntico as vivências dos sujeitos, 

sem “manipular” ou “silenciar” suas falas, e sim compreendê-las como um formato de 

argumentação narrativa, em que os relatos se tornam relevantes aos propósitos da investigação 

e da análise.  

 
22 La narrativa no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente, 

media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Además, un enfoque narrativo 

prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la subjetividad es una construcción 

social, intersubjetivamente conformada por el discurso comunicativo. (BOLÍVAR, 2002, p.4).  
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A análise das narrativas constituiu um material rico para a consolidação da presente 

pesquisa, uma vez que, ao compreender o movimento da integração entre as diferentes fluências 

(pedagógica, de conteúdo e tecnológica), foi possível delinear um pensamento reflexivo e 

significativo sobre o potencial do B-Learning e do TPACK como propulsores da ambiência 

pedagógica digital. Essa capacidade originou-se a partir da escuta dos professores em suas 

necessidades e no seu contexto de atuação, expandindo, com isso, as possibilidades de sucesso.   

Por conseguinte, na AN, deve-se desenvolver um enredo ou argumento que permita unir 

temporal ou tematicamente os elementos, dando uma resposta compreensiva para os 

acontecimentos (BOLÍVAR, 2002). Nessa direção, os Estudos de Casos foram analisados como 

pequenas estórias dos professores, envolvendo as dimensões de conhecimento do TPACK, não 

limitando a análise desenvolvida  à simples tarefa de transcrever, mas “decifrar” os 

componentes e dimensões relevantes na prática docente, situados em um contexto. 

Segundo Bolívar (2002), os dados podem vir de várias fontes diferentes, mas o assunto 

deve ser integrado e interpretado na trama narrativa, cujo o objetivo é revelar a unicidade dos 

casos individuais e proporcionar uma compreensão da sua complexidade e/ou das suas 

particularidades. É necessário ter o cuidado de, conforme Bolívar (2002, p. 16) 23: 

 

[...] alcançar um equilíbrio entre uma interpretação que não se limite aos discursos 

dos entrevistados; nem uma interpretação externa, que dispense as nuances e 

modulações dos discursos narrados. Superar a mera "colagem" de fragmentos de 

textos mesclados para atender a um propósito implica que o pesquisador deve penetrar 

no complexo conjunto de símbolos que as pessoas usam para dar sentido ao seu mundo 

e à sua vida, alcançando uma descrição rica o suficiente para que eles tenham sentido. 

(tradução nossa). 

 

Desse modo, na pesquisa narrativa, buscou-se praticar uma espécie de visão binocular, 

uma “dupla descrição”, que, ao mesmo tempo, retratasse a realidade interna dos sujeitos 

atentando também a um contexto externo, para dar sentido e significado à realidade vivida pelo 

narrador. Com isso, o tratamento análitico das narrativas se construiu em lentes interpretativas 

e interacionais.  

O processo de AN sintetiza um conjunto de dados agregados em um todo coerente, 

dando a eles sentido no contexto em que ocorreram. O resultado dessa integração narrativa é 

uma compreensão retrospectiva dos acontecimentos, de acordo com uma seqüência temporal 

 
23 [...] lograr un equilibrio entre una interpretación que no se limite, desde dentro, a los discursos de los 

entrevistados, ni tampoco una interpretación, desde fuera, que prescinda de los matices y modulaciones del 

discurso narrado. Superar el mero “collage” de fragmentos de textos mezclados ad hoc implica que el 

investigador debe penetrar en el complejo conjunto de símbolos que la gente usa para conferir significado a su 

mundo y vida, logrando una descripción lo suficientemente rica donde obtengan sentido. 
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contínua, para se chegar a um fim específico. Assim, o processo recursivo se move a partir dos 

dados obtidos à emergência de uma determinada trama argumental, determinando que 

informações devem ser incluídas, em que ordem e com qual finalidade. Segundo Bolívar 

(2002), a forma de apresentação não determina a investigação, mas sim a maneira como se 

argumenta e justifica.  

Nesse sentido, as considerações alcançadas ao percorrer o trajeto metodológico desta 

pesquisa constituem o intuito à proposição de novos espaços (virtuais e presenciais) de 

formação permanente, constituídos a partir da construção e socialização de experiências, de 

reflexão na e sobre a prática pedagógica, de exercício coletivo e reflexivo capaz de promover 

novas aprendizagens em uma cultura participativa e de inteligência coletiva, com foco nos 

desafios contemporâneos da docência na cultura digital.   

A interpretação do corpus proveviente das narrativas dos professores  foi realizada por 

meio do software NVIVO, apresentado a seguir.  

 

1.4.5 Peneirando com requinte: NVIVO na análise dos dados qualitativos 

 

Em apoio a análise das narrativas, foi utilizado o software NVIVO24. O NVIVO é um 

software de apoio a métodos qualitativos e variados de pesquisa. Ele auxilia o pesquisador na 

organização, análise e busca de informações em dados não estruturados ou qualitativos, em 

conteúdos de textos, áudio e vídeo.  

A Figura 10 apresenta uma visão geral da interface principal do NVIVO. No centro 

dessa imagem pode-se observar o conjunto das transcrições das narrativas que constituem o 

corpus principal de análise. Cada arquivo importado para a ferramenta corresponde a 

transcrição de uma narrativa. No lado direito da imagem tem-se a apresentação de uma narrativa 

para um determinado arquivo selecionado. 

 

 

 
24 Qsrinternation. Products - Nvivo. Disponível em:  https://www.qsrinternational.com/nvivo/trial/. Acesso em: 06 

maio 2019. 
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Figura 10 – Visão geral da interface do NVIVO 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

A codificação no NVIVO é feita a partir de códigos, em uma estrutura formada por nós, 

sentimentos e relacionamentos. Os nós representam temas, conceitos, ideias, opiniões ou 

experiências. Dessa forma, o conceito de nós empregado no NVIVO remete aos materiais 

agrupados em categorias/subcategorias.   

Cabe ressaltar, que a ferramenta agiliza a codificação, a visualização, a construção de 

consultas e de matrizes estruturais e, sobretudo, a interação do pesquisador com os dados 

produzidos. Porém, toda a codificação, as demais atividades e a interpretação do corpus de 

dados é realizada pelo pesquisador, a partir do seu entendimento sobre o universo narrado. 

As questões norteadores, que orientam as narrativas orais dos professores participantes, 

abordaram, de modo geral, as trajetórias de aprendizagem das TIC, a integração das TIC na 

prática docente, a formação docente em TIC e a percepção da formação para o uso das TIC no 

IFFar para a elaboração das memórias narradas. Deste modo, considerou-se, para a codificação 

inicial, o tema (e/ou ideia central) de cada questão norteadora que serviu de apoio às narrativas 

e o tema (e/ou ideia central)  dos objetivos específicos propostos na tese. Assim, a estrutura de 

nós criada é apresentada na Figura 11.  

Após a criação dos nós, foi dado início à atividade de análise, na qual excertos retirados 

das transcrições das narrativas foram sendo classificados para uma determinada categoria (nó) 

correspondente. Neste momento, o volume de informações presente em cada transcrição e as 
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diferentes compressões, ponto de vista e argumentos expressos nos discursos narrados fez 

necessária a criação de sub-nós (também entendidos como subcategorias) para determinados 

grupos, facilitando o mapeamento de ideias e a exploração de novos temas que emergiam nas 

classificações que estavam sendo construídas. Desta forma, a Figura 11 mostra a representação 

visual do conjunto de nós e sub-nós, no intuito de ampliar o entendimento e a análise dos 

discursos. Em alguns casos, um mesmo excerto foi relacionado a mais de um nó, porém somente 

para os trechos que, sendo significativos para uma questão norteadora, também ajudavam a 

responder a um objetivo da tese.  
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Figura 11 – Construção dos nós e sub-nós no software NVIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019). 
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A análise qualitativa construída no NVIVO tem também diversas saídas quantitativas. 

Dentre elas, a apresentação da densidade de codificação que permitiu acompanhar o nível de 

participação de cada professor em um determinado nó. Na direita da Figura 12 pode-se 

visualizar a representação dessa densidade através das barras coloridas. A densidade de 

codificação também pode ser construída para um determinado nó. Assim, foi possível verificar 

a parcela de colaboração de cada professor em um determinado nó.  

 

Figura 12 – Densidade da codificação de uma narrativa no software NVIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Cada arquivo com uma transcrição de narrativa importada no NVIVO também compõe 

os “Casos”. Os casos no NVIVO permitem categorizar atributos (Figura 13). Desta forma, cada 

professor constituiu um caso para os quais foram categorizados os atributos: nome, idade, sexo, 

atuação na EAD (opções: sim ou não), formação e pós-graduação (em que nível: especialização, 
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mestrado, doutorado, não tem). Após a criação e inserção dos dados nos atributos, foi possível 

visualizar o conjunto desses dados através de uma matriz, onde as colunas mostraram os 

atributos e as linhas mostraram os valores desses atributos. Essas informações descritivas sobre 

os casos permitiram fazer cruzamentos e explorar conexões desses dados com os argumentos 

que embasam os discursos, favorecendo, assim, uma leitura mais significativa das narrativas.    

 

Figura 13 – Classificações de caso no software NVIVO 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Após a realização das fragmentações de todas as narrativas, cada nó ou sub-nó  

constituiu um relatório contendo todos os excertos correspondente aquele nó, dados sobre o 

arquivo do qual o trecho foi extraído e a porcentagem de participação daquele extrato na 

composição do relatório. O próximo passo foi exportar cada relatório como um novo arquivo 

de análise a ser interpretado para a produção das sínteses integrativas e das inferências, 

apresentadas na quarta parte desta tese.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019). 
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2 CRAFITANDO RARÍSSIMOS 

 

Neste capítulo, analisa-se as produções científicas relacionadas à temática do B-

Learning e do TPACK, publicadas nos últimos anos. No que se refere ao B-Learning, buscou-

se amadurecer o conhecimento sobre o modelo, identificando contribuições e potencialidades 

do mesmo em ambientes acadêmicos. Deste modo, o interesse aqui foi trazer a maneira como 

o B-Learning está sendo interpretado e utilizado no cenário educacional nacional e 

internacional.  

Ao pensar na aprendizagem da docência digital a partir de uma perspectiva de B-

Learning emergiu também a necessidade do estudo do TPACK, uma vez que este envolve a 

compreensão do professor do seu saber pedagógico sobre a tecnologia. Assim, com o propósito 

de investigar como os professores estão se apropriando do TPACK para integração das TIC nos 

processos de ensino-aprendizagem dos estudantes, realizou-se o levantamento e análise da 

produção científica nacional, em teses e dissertações, relacionadas à essa temática. 

Entende-se que realizar o levantamento das produções recentes é de fundamental 

importância para o desenvolvimento desta tese, pois é este processo que permite “lapidá-la” 

diante do confronto com diferentes enfoques, perspectivas, bases teórico-metodológicas, 

resultados a serem considerados dentro de um contexto, identificando possíveis lacunas 

existentes que possam servir de estímulo a novas revelações e configurações de pesquisa. Nessa 

direção, de acordo com Morosini e Fernandes (2014), entende-se o Estado de Conhecimento 

como identificação, registro, categorização, que leva à reflexão e síntese sobre a produção 

científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando 

publicações relevantes sobre uma temática específica.   

Cabe ressaltar que realizar um Estado de Conhecimento em tempos de Internet, 

bibliotecas digitais e de pesquisa full-text pode parecer algo simples e descomplicado, se 

comparado com algumas décadas atrás, em que boa parte do trabalho de busca era realizado 

manualmente. Contudo, ao considerar os novos tempos e o fluxo imenso de informações que 

se originam a cada milésimo de segundo na Web a partir de fontes inesgotáveis, é possível 

perceber o quanto esse dilúvio é extremamente complexo. Assim sendo, é exigido do 

pesquisador um olhar aguçado e disciplinado na seleção e recuperação daquilo que é ou não 

credível e relevante para a revisão pretendida, pois, com muita facilidade, pode-se “desviar” ou 

“perder-se” do objetivo principal nesse imenso mar, onde os links, ao “brilharem”, nos 

convidam a um clique.   
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Diante dessas considerações e do nosso objeto de investigação, partiu-se em busca de 

estudos que pudessem ser significativos, atuais e representativos do movimento da pesquisa em 

torno das temáticas interligadas na pesquisa: B-Learning e TPACK. Assim, seguiu-se os passos 

da Revisão Sistemática de Literatura (RSL), encontrada em Depaepe, Verschaffel e 

Kelchtermans (2013), para compor um híbrido entre mapeamento, avaliação e síntese, tecido a 

partir de interconexões do Estado de Conhecimento com a RSL.  

Nesse sentido, entende-se que a RSL está ancorada em uma estrutura na qual se 

dimensionam claramente os procedimentos específicos da revisão. Assim, ela se constitui a 

partir de questões norteadoras envolvidas com a temática da pesquisa e para as quais será 

necessário minerar fontes abrangentes, com estratégias de busca explícitas, cuja seleção apoia-

se em critérios claros de inclusão e exclusão e a avaliação e síntese é criteriosa, baseando-se na 

interpretação das evidências encontradas nesses estudos. Desse modo, a partir da seleção das 

publicações, o foco central da análise e sistematização são os resultados dos estudos. 

Embora a RSL não seja um tipo de revisão tradicional na área da Educação, ela começa 

a emergir como uma possibilidade ao considerarmos o contexto de CCDT. Segundo Vosgerau 

e Romanowski (2014), em sintonia com o estudo de RSL apresentada por Depaepe, Verschaffel 

e Kelchtermans (2013), é possível destacar seis recortes principais que orientam a análise de 

uma publicação e que podem ser aplicados generalizadamente em qualquer revisão sistemática: 

(1) as definições do conceito investigado apresentado nos estudos; (2) a questão de pesquisa; 

(3) o método de pesquisa empregado; (4) o país onde o estudo foi realizado; (5) o número e 

origem dos participantes; e (6) os principais resultados da pesquisa. E é a partir desses aspectos 

que a pesquisa se orientou para compor uma RSL.  

Considerando a temática desta tese, constituída na aprendizagem na/da docência na 

CCDT a partir de uma perspectiva de B-Learning, os achados de pesquisa são oriundos de 

produções científicas na área da Educação, porém não exclusivamente, devido à 

transversalidade das temáticas em diferentes contextos de ensino-aprendizagem. 

 

2.1 BLENDED LEARNING NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

O primeiro levantamento foi conduzido no Catálogo de Teses e Dissertações (CTD), da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT). Este processo teve como intuito identificar as dissertações e teses 

desenvolvidas em âmbito nacional, referentes ao período de 2014 a 2018. Optou-se por esse 
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recorte temporal em razão das discussões em torno do tema serem recentes no campo da 

Educação, no cenário nacional, e das discussões/resultados envolvendo a integração das TIC na 

Educação estarem em constante metamorfose. Dentre as questões de pesquisa que nortearam 

esse garimpo estão: De que modo o B-Learning vem propagando-se na educação brasileira? 

Que estudos/experiências estão sendo apresentadas nas teses brasileiras?  

Começou-se o levantamento nesse catálogo utilizando a palavra-chave “Ensino 

Híbrido” no termo de busca, colocando-a entre aspas com vistas a efetuar a pesquisa pela 

ocorrência exata. Conforme mencionado anteriormente, o termo Ensino Híbrido tem sido 

utilizado como tradução de B-Learning no Brasil. Nesse catálogo, inicialmente, retornaram 110 

trabalhos. A partir disso, a busca foi refinada, estabelecendo os anos de 2014 a 2018 para 

apresentação dos resultados, considerando como representativo o período dos últimos cinco 

anos para as teses e dissertações, para o qual retornaram, então, 107 trabalhos.   

Considerando que a terminologia original em inglês é usada com frequência na literatura 

nacional, realizou-se uma nova pesquisa utilizando como palavra-chave “Blended Learning” 

no termo de busca, colocando-a entre aspas com vistas a efetuar a pesquisa pela ocorrência 

exata. Para a busca efetuada, retornaram 135 trabalhos. A partir disso, a busca foi restringida, 

estabelecendo os anos de 2014 a 2018 para apresentação dos resultados, considerando como 

representativo o período dos últimos cinco anos para as teses e dissertações, para o qual 

retornaram, então, 108 trabalhos.   

Além do período selecionado para recuperação dos trabalhos acadêmicos, foi utilizado 

como critério de exclusão a presença dos termos de busca no título, no resumo e/ou nas 

palavras-chave das teses e dissertações. Além disso, foi necessário identificar e excluir todas as 

coincidências nas ocorrências entre “Ensino Híbrido” e “Blended Learning”.  

Desta forma, atentos aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, pré-selecionou-

se 151 trabalhos. A pré-seleção foi realizada com base na presença dos termos utilizados nas 

buscas no título, nas palavras-chave das obras visitadas e na leitura dos resumos (para 

identificar se o trabalho científico abordava a temática). As buscas foram realizadas na primeira 

quinzena de janeiro de 2019.  

Partiu-se, então, para uma busca na BDTD do IBICT que, assim como o catálogo da 

CAPES, abriga e dissemina as teses e dissertações defendidas nas instituições brasileiras de 

ensino e pesquisa.  Devido à sua estrutura de organização e dos filtros disponibilizados para a 

busca, optou-se por realizar diferentes combinações, de forma a localizar as produções 

relevantes: Blended Learning (no título, depois em assunto), Ensino Híbrido (no título, depois 

em assunto). Porém, os 62 trabalhos identificados nesta biblioteca referentes a Blended 
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Learning ou Ensino Híbrido já faziam parte do levantamento no catálogo da CAPES. Desse 

modo, passou-se a trabalhar somente com o CTD.  O Gráfico 1 sintetiza o número de trabalhos 

identificados através das buscas efetuadas. 

 

Gráfico 1 – Crescimento das pesquisas com B-Learning no Brasil (2014 – 2018) 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Se consideradas somente as produções registradas como sendo da área de conhecimento 

da Educação ou do Ensino, o refinamento, ainda que possivelmente adequado, não contemplaria 

as múltiplas experiências interdisciplinares que vêm sendo desenvolvidas com B-Learning, 

limitando o olhar a no máximo 57 trabalhos (dos 151). Porém, as pesquisas sob a ótica do B-

Learning realizadas no Brasil se propagam por diferentes áreas de conhecimento e programas 

de pós-graduação. Contudo, todas estão interligadas ao contexto da educação. Desse modo, 

considerou-se necessária a leitura dos resumos dos 151 trabalhos, incluindo nestes as teses e as 

dissertações previamente selecionadas para os levantamentos apresentados nos 

Gráficos 1, 2 e 3. 

Além disso, identificamos a distribuição das produções em relação ao tipo de cursos de 

pós-graduação (Gráfico 2), para a qual notamos um número expressivo de dissertações advindas 

de cursos de mestrado profissional, sendo 26 produções (das 52) no ano de 2017. 
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Gráfico 2 – As produções por curso de pós-graduação relacionadas a B- Learning (2014 a 2018) 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Para identificar em quais níveis de ensino classificam-se os 151 trabalhos, agrupou-se 

os mesmos em categorias definidas, a priori, exclusivas e auto excludentes, de acordo com o 

contexto educacional (a saber: Educação Superior, Educação Básica, Formação Inicial e 

Continuada e outros). Para realizar essa categorização, foram observados o título e as palavras-

chave, e procedeu-se à leitura dos resumos (quando não explicitado nesses, foi acessado o 

documento completo).  

Na categoria da “Educação Superior” reuniu-se as pesquisas voltadas ao público dos 

cursos de graduação. Nos trabalhos classificados na categoria “Educação Básica” estão as 

pesquisas voltadas ao público do Ensino Fundamental e Médio. Na categoria “Formação Inicial 

e Continuada” foram associadas as propostas e iniciativas de formação direcionadas aos 

professores envolvendo B-Learning. Agrupou-se à parte as pesquisas relacionadas a esse 

contexto, como forma de explicitar o uso de B-Learning para promover a formação de 

professores. E, por fim, a categoria “Outros” reúne as produções científicas que não se 

enquadram nas três configurações anteriores, mas exploram o B-Learning através de estudos 

de revisão, discussões teóricas e cursos de extensão com B-Learning. 
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Gráfico 3 – Contextos educacionais das pesquisas com B-Learning no Brasil (2014 a 2018) 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

De forma geral, esse conjunto de produções nos revela que os estudos acadêmicos que 

abordam o B-Learning, no Brasil, se concentram em maior número na educação superior, 

conforme mostrado no Gráfico 3. Uma das justificativas plausíveis para esse resultado está no 

fato de que a educação superior brasileira comporta muitas experiências de educação a distância 

e ensino semipresencial. Desta forma, o B-Learning surge como uma proposta para integrar as 

modalidades presencial e a distância nos cursos superiores.  

Em relação aos estudos voltados a formação inicial e continuada, houve um crescimento 

considerável nos anos de 2017 (12) e 2018 (13), totalizando 25 produções. Estas investigações 

compreendem reflexões e vivências dos professores sobre as TIC, propostas de formação em 

AVA, currículos da era digital e investigações sobre tendências, desafios e possibilidades da 

prática pedagógica com TIC, dentre elas o modelo B-Learning.    

Após elaborado um mapeamento que permitiu aos pesquisadores visualizar como o B-

Learning vem propagando-se na educação brasileira, procurou-se conhecer os estudos e as 

experiências desenvolvidas no âmbito nacional, a partir das teses e dissertações produzidas. Em 

virtude do volume de trabalhos recuperados, limitou-se a exploração às teses brasileiras para 

apresentar uma síntese das pesquisas.  
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2.1.1 O garimpo nas teses sobre Blended Learning   

 

A partir das produções científicas reunidas, foi construída uma síntese das teses 

direcionadas ao Ensino Superior e ao Ensino Médio (regular e técnico). Cabe ressaltar que, 

embora tenha-se adotado a expressão B-Learning neste trabalho, manter-se-á, na síntese, as 

expressões conforme mencionadas pelos autores em sua obra. Cada produção foi revisada para 

determinar que o B-Learning foi estudado, e não simplesmente mencionado. Desse modo, a 

síntese apresentada reúne teses que descrevem características relacionadas à B-Learning, em 

experiências práticas.  

A tese de Andrade (2018)25 teve como objetivo geral investigar e apresentar a concepção, 

operacionalização e implicações de duas abordagens educativas mediadas pelas tecnologias 

digitais: a aprendizagem híbrida e a aprendizagem adaptativa. A tese foi estruturada no formato 

multipaper contendo três estudos independentes e inter-relacionados. O primeiro estudo constitui 

uma RSL nas produções acadêmicas na área de Informática na Educação, para o período de 2013 a 

2017, nos anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). A revisão buscou 

identificar as concepções e características de modelos híbridos e adaptativos que objetivam a 

personalização da aprendizagem.  

Já o segundo estudo é o relato de uma experiência de formação online destinada a 

professores, que procurou explorar os conceitos de aprendizagem híbrida e adaptativa, assim como 

mobilizar mecanismos para sua operacionalização.  Deste modo, foi ofertado um curso no âmbito 

da Jornada Virtual ABED de Educação a Distância (JOVAED), realizada pela Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED), para profissionais de educação. As etapas desse curso 

envolveram: (i) a escolha dos temas a serem trabalhados e da plataforma digital para o curso; (ii) a 

divulgação do curso (e-mails e redes sociais); (iii) a seleção de recursos didáticos, elaboração das 

atividades e preparação do ambiente; (iv) o desenvolvimento das atividades propostas; (v) a análise 

descritiva dos dados obtidos através das interações ocorridas no ambiente, das respostas às 

atividades e questionários.  

O terceiro estudo, por fim, teve como objetivo central investigar, no âmbito da formação 

inicial docente brasileira, a adoção de abordagens educativas emergentes mediadas pelas 

tecnologias digitais. O intento era identificar sua incorporação ao currículo e à prática docente, 

tendo como propósitos (i) mapear as principais políticas educacionais vigentes nas áreas de 

educação e tecnologia e formação inicial de professores; (ii) identificar a inserção da tecnologia no 

 
25 ANDRADE, Jessica Zacarias de. Aprendizagem Híbrida e Adaptativa: Caminhos na Relação Educação e 

Tecnologias. 2018. 135 p. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2018. 



84 

currículo das instituições investigadas (a saber: PUC Rio, UERJ e UFRJ), através da leitura e análise 

categorial temática de ementas das disciplinas que abordam a relação entre TIC e educação como 

temática central. Em uma segunda etapa, se procedeu à elaboração e validação de um questionário 

aplicado entre fevereiro e maio de 2018 para professores das três universidades. 

O aporte teórico em B-Learning foi diversificado compreendendo, entre outros, os estudos 

Graham (2006); Tori (2009)26; Christensen, Horn e Staker (2013); Horn e Staker (2015); Moran 

(2015); Bacich, Neto e Trevisani (2015). Os resultados da pesquisa de Andrade (2018) mostram a 

necessidade de maior interlocução entre os profissionais das áreas de Informática e Educação no 

desenvolvimento de ambientes e sistemas que suportem a aprendizagem híbrida e adaptativa. Esse 

processo implica na realização de mais pesquisas de caráter experimental e, principalmente, na 

reconfiguração da formação docente, inicial e continuada, no sentido de preparar efetivamente os 

professores para exercerem seu papel, que já não é mais de transmissores do conhecimento, mas de 

mediadores no processo de aprendizagem, ressignificando seu modus operandi com base em uma 

tríade de princípios norteadores: design, curadoria e orientação. 

A tese de Silva27 (2017) buscou investigar as contribuições da união entre Blended 

Learning e Inteligência Coletiva para a aprendizagem individual e coletiva. A pesquisa de 

caráter qualitativo foi desdobrada em levantamento bibliográfico e análise de dados 

provenientes de um curso blended, no âmbito da formação judiciária. O aporte teórico sobre B-

Learning é amparado em Horn e Staker (2015), com ênfase na alternância e integração entre a 

modalidade on-line e presencial. A personalização, uma característica destacada em Horn e 

Staker (2015), também foi considerada, permitindo aos alunos selecionar os conteúdos que 

melhor atendessem às suas necessidades de aprendizagem por meio de vídeos, textos, 

discussões assíncronas, bem como de intervenções pontuais feitas pelo professor, a fim de 

esclarecer pontos específicos dos conteúdos.   

Os sujeitos da pesquisa foram os 13 alunos (12 servidores e 1 magistrado) do curso 

“Cultura Digital: Trabalho, Tecnologias, Cognição e Aprendizagem”, idealizado e realizado 

pelo autor da tese, em um período de 4 semanas, nas quais foram oportunizadas atividades 

colaborativas em ambiente on-line (MOODLE) e presencial, na Escola Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho da Segunda Região (EJUDE2) de São Paulo. Os dados gerados surgiram 

a partir de observação, informações e históricos gerados pelo AVA, e de um questionário 

 
26 TORI, Romero. Cursos híbridos ou blended learning. In: Litto F.M, Formiga M. Educação a distância: o 

estado da arte. São Paulo: Pearson, p. 121-128, 2009. 
27 SILVA, José Erigleidson da.  Blended learning baseado na inteligência coletiva – BLBIC: análise de um 

curso de formação judiciária. 2017. 245 p. Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. 
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semiestruturado, aplicado aos participantes ao término do curso. De acordo com a análise desses 

dados, foi possível encontrar evidências de que o B-Learning, em sinergia com o que o autor 

definiu como operadores da Inteligência Coletiva em um AVA (o design instrucional, as mídias 

de função pós-massiva, a interatividade e a comunidade virtual de aprendizagem), favoreceu a 

emergência dessa inteligência e contribuiu para a aprendizagem tanto em nível individual 

quanto coletivo dos envolvidos. Assim, de acordo com os resultados, o autor propõe o B-

Learning baseado na Inteligência Coletiva (BLBIC) como forma de favorecer a aprendizagem, 

por meio da criação de espaços virtuais ou presenciais mais ricos em colaboração, reflexão e 

autorregulação do aprendizado.  

A tese de Pino28 (2017) teve como objetivo identificar e analisar propostas pedagógicas 

e tendências para a estruturação de cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação 

a Distância (EAD), tendo como objeto de estudo 2 cursos de graduação, 1 público e 1 particular, 

para os quais foram estudadas suas respectivas metodologias e estratégias pedagógicas, bem 

como identificados os recursos digitais (AVA, objetos de aprendizagem, gamificação) 

presentes nos cursos. Os dados foram coletados através da observação e verificação in loco nas 

plataformas educacionais das instituições, dos planos de curso, documentos institucionais e 

materiais disponibilizados por uma disciplina, com equivalência em cada um dos cursos. Além 

disso, foram realizadas entrevistas com diferentes atores envolvidos nesse processo de ensino-

aprendizagem, tais como estudantes, professores-tutores, coordenadores, diretores, com a 

finalidade de coletar dados para uma análise. A entrevista com os estudantes (183) teve como 

propósito coletar dados sobre o seu perfil, sua opinião sobre o AVA e sobre os conteúdos 

disponibilizados, desempenho dos tutores e preferências sobre ferramentas digitais.  

O B-Learning é parte da revisão da literatura da autora ao identificá-lo, de forma 

descritiva e exploratória, como uma das tendências no cenário da EAD. Assim, a concepção de 

B-Learning é apresentada a partir de Moran (2015), Macdonald (2008), Tori (2009) e seus 

modelos, brevemente descritos, na visão de Horn e Staker (2015). Em suas conclusões, Pino 

(2017) destaca que as estratégias da educação presencial estão sendo modificadas pela EAD, a 

fim de atender às demandas dos estudantes nativos digitais. É enfatizado ainda que não há uma 

metodologia própria e exclusiva destinada à educação a distância, sendo essas metodologias 

compartilhadas atualmente com a modalidade presencial, direcionando a educação para um 

formato blended apoiado pelas tecnologias, favorecendo o desenvolvimento de uma postura 

ativa e colaborativa dos estudantes. 

 
28 PINO, Adriana Soeiro. Educação a Distância: propostas pedagógicas e tendências dos cursos de graduação. 

2017. 167 p. Tese. (Doutorado em Educação) - Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo 2017. 
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A tese de D’Andrea29 (2016) também é direcionada ao ensino de língua estrangeira para 

fins específicos (LINFE). Nela, é investigado o processo de ensino-aprendizagem colaborativo, 

mediado pelas TIC, em uma perspectiva êmica, valorizando as percepções, crenças e emoções 

dos aprendizes. Nesse sentido, a autora propôs desenvolver tarefas colaborativas como uma 

metodologia para o ensino de leitura em língua inglesa, em um contexto de sala de aula 

presencial mediado pelas tecnologias, partindo de princípios socioculturais em uma modalidade 

B-Learning. O propósito foi entender como a aprendizagem se desenvolve a partir do ponto de 

vista dos estudantes.  

Nas tarefas colaborativas (entendidas como atividades pedagógicas que requerem 

resolução de problemas, realizadas de forma colaborativa), o B-Learning é definido a partir de 

Sharma (2010), que o constitui como uma mistura ideal entre o ensino tradicional e o virtual, 

da mesma forma que em outros autores, como Graham (2006) e Tori (2009). A autora adotou 

uma metodologia de caráter qualitativo constituída como uma pesquisa-ação, envolvendo 

tarefas colaborativas em duplas e grupos, com alunos das disciplinas de Língua Inglesa 

Instrumental para os cursos de Engenharias e de Geologia, ambos presenciais, em uma 

universidade privada no sul do Brasil. No total, 15 alunos participaram da pesquisa em quatro 

encontros durante um semestre. Desse modo, a produção de dados foi feita através de 

entrevistas semiestruturadas, antes e após a aplicação das tarefas, e da análise das gravações 

das interações (em áudio e vídeo) dos participantes na realização dessas. As tecnologias digitais 

utilizadas foram o Padlet (que permite criar murais digitais colaborativos) e o site Schoology 

(um sistema de gestão de aprendizagem utilizado para criar, gerenciar e compartilhar conteúdo 

e recursos eletrônicos). 

De acordo com os resultados obtidos, as tarefas propostas geraram colaboração entre os 

participantes, o que foi corroborado pelo reforço das crenças e da preponderância da interação 

e do papel dos colegas no aprendizado da língua inglesa. Em relação ao uso das tecnologias 

digitais, estas foram consideradas como geradoras de interesse por parte de alguns alunos. 

Porém, a autora concluiu que a abordagem blended não teve o impacto que ela previa, 

principalmente em se tratando das percepções dos alunos sobre as tecnologias que foram pouco 

afetadas pela proposta. Assim, as tecnologias influenciaram a realização das tarefas sob o 

aspecto da colaboração nas aulas, porém os alunos não se sentiram motivados a realizá-las em 

 
29 D’ANDREA, Letícia Pires. As emoções no processo de aprendizagem de língua inglesa: uma perspectiva 

sociocultural para o ensino de línguas para fins específicos. 2016. 235 p. Tese (Doutorado em Linguística 

Aplicada) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2016.  
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outros momentos. Para a autora, a perspectiva blended precisa ser criada como uma nova 

crença. 

A tese de Martins (2016)30 investigou se a organização da atividade didática no modelo 

de Ensino Híbrido (a autora utiliza a tradução do termo em português), analisada sob a ótica 

dos pressupostos teóricos de Psicologia Histórico-Cultural, proporciona condições adequadas 

para a formação de conceitos, tendo como base o planejamento de uma aula e sua aplicação em 

turmas finais da primeira e da segunda etapa do Ensino Fundamental, as percepções dos 

estudantes e os sentidos produzidos por professores sobre as vivências em aula com o uso 

integrado de tecnologias digitais, visando à personalização do ensino. A base teórica da referida 

pesquisa é a Psicologia Histórico-Cultural, construída a partir dos estudos de Vigotski e da 

formação de conceitos segundo as perspectivas de Vigotski, Leontiev e Galperin. O B-Learning 

é abordado a partir de Staker e Horn (2012)31 e Horn e Staker (2015). 

Assim, foram sujeitos da pesquisa 03 professores e 79 alunos do Ensino Fundamental 

(de escolas privada e pública). O motivo da escolha desses professores e respectivos alunos foi 

o fato desses docentes já terem conhecimento prévio acerca da relação de dissertações e teses 

sobre B-Learning, devido a um processo de formação em serviço, realizado por organizações 

do terceiro setor, em 2014, no qual a pesquisadora foi coordenadora do grupo. Dessa forma, 

segundo Martins (2016), foi possível focar na reflexão sobre como a aprendizagem de conceitos 

é afetada pelo Ensino Híbrido, e não na formação dos professores, para a aplicação dessa 

metodologia. 

Os instrumentos de geração de dados foram o plano de aula, filmagem, questionário e 

entrevista. Para interpretar e analisar os dados, a autora considerou três aspectos: a aula, o aluno 

e os professores. A análise e a interpretação dos dados, obtidos da transcrição das entrevistas 

realizadas com os docentes foram empreendidas por Núcleos de Significação, com o objetivo 

de buscar os sentidos constituídos por estes acerca da organização da atividade didática no 

modelo de Ensino Híbrido.  

Segundo Martins (2016), a análise dos sentidos produzidos pelos professores em uma 

organização da atividade didática no modelo de Ensino Híbrido indica a importância da reflexão 

sobre os papéis desempenhados pelos sujeitos em sala de aula. Os docentes são enfáticos ao 

 
30 MARTINS, Lilian Cassia Bacich. Implicações da organização da atividade didática com uso de tecnologias 

digitais na formação de conceitos em uma proposta de ensino híbrido. Tese (Doutorado em Psicologia 

Escolar e do Desenvolvimento Humano). Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2016. [Orientada por 

Maria Isabel da Silva Leme] 
31 STAKER, Heather; HORN, Michael B. Classifying K-12 Blended Learning. Innosight Institute, 2012. 

Disponível em: https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-

learning.pdf. Acesso em: set. 2016. 
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apontar que o modelo de ensino centrado na exposição do professor, principalmente em grupos 

numerosos de estudantes, não possibilita sua aproximação constante e compreensão das 

facilidades e dificuldades dos alunos. Os professores ressaltam, ainda, que os estudantes se 

empenham mais e mostram-se mais responsáveis por seu aprendizado no modelo de 

organização da atividade didática proposto e que o desenvolvimento da autonomia dos alunos 

é alcançado por meio do compartilhamento da responsabilidade entre os envolvidos no 

processo. Além disso, a utilização de AVA ou plataformas adaptativas possibilita feedback 

imediato nas atividades propostas aos estudantes e favorece ações de personalização, sendo essa 

personalização considerada pelos professores como uma implementação eficiente da tecnologia 

em sala de aula.  

Ao analisar a percepção dos estudantes, é possível identificar que, no planejamento de 

aulas no modelo de Ensino Híbrido, além das habilidades, competências e conceitos que devem 

ser trabalhados, é importante considerar a motivação dos estudantes, diz Martins (2016). A 

maioria dos alunos gostaria que as tecnologias digitais fossem mais utilizadas pelos professores. 

Em relação à opção de aprender sem a utilização das tecnologias digitais, ouvindo o docente e 

fazendo exercícios em livros e no caderno, há estudantes que optaram por essa modalidade, 

confirmando a importância da mistura (blended) de estratégias. Os alunos valorizam a 

colaboração entre pares ao aprender e consideram que o fato de compartilhar dúvidas e saberes 

com os colegas facilita a aprendizagem – o que é pouco explorado em aulas expositivas 

centradas no professor, mas que faz parte da proposta do Ensino Híbrido. 

A tese de Souza (2015)32 teve como objetivo investigar as implicações da Aprendizagem 

Baseada em Problemas e Organizada em Projetos, em um ambiente de educação que combina 

atividades a distância e presencial (B-Learning, assim entendido pelo autor). O autor utilizou o 

termo em inglês Project Organized and Problem Based Learning, a partir de sua sigla 

(POPBL), na composição do modelo proposto. De acordo com o autor, o modelo é o encontro 

de uma modalidade inovadora (B-Learning) com uma metodologia ativa e não convencional 

(POPBL). 

Para atender a esse objetivo, Souza (2015) desenvolveu um estudo de caráter qualitativo 

por meio de uma pesquisa-intervenção, na qual analisou os fenômenos que ocorreram com a 

implantação da abordagem Blended Online POPBL como estratégia de ensino-aprendizagem, 

em uma disciplina de Introdução à Computação, no primeiro ano de um curso de Licenciatura 

 
32 SOUSA, Sidinei de Oliveira. Blended Online POPBL: uma abordagem Blended Learning para uma 

Aprendizagem Baseada em Problemas e Organizada em Projetos. Tese (Doutorado em Educação). 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 2015 
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em Química. Os participantes da pesquisa foram os 44 alunos (de 17 a 22 anos de idade) e o 

professor da disciplina, ofertada na modalidade B-Learning e apoiada no paradigma do POPBL. 

As atividades envolveram interações em um AVA e em outros ambientes on-line (redes sociais, 

e-mail pessoal) e encontros F2F, os quais ocorreram simultaneamente com as interações on-

line. 

A revisão bibliográfica sobre B-Learning é apoiada em Graham (2006). Para Souza, 

existem diferentes definições para o termo B-Learning, sendo este descrito como uma 

combinação entre ambientes de aprendizagem presencial e ambientes virtuais de aprendizagem, 

com o objetivo de utilizar os pontos fortes de ambos. A análise dos dados, obtidos através de 

observação participante, questionários on-line e documentos on-line desenvolvidos pelos 

estudantes, ofereceu indicadores pedagógicos (implicações para o aluno e para o professor no 

processo formal de educação) e estruturais (espaços físicos e virtuais, recursos gráficos e de 

comunicação). Evidenciou-se, por conseguinte, que a abordagem Blended Online POPBL 

mostrou-se eficiente como uma alternativa metodológica que escapa da massificação da 

educação totalmente presencial, uma vez que permitiu a construção de conhecimentos e a 

promoção de habilidades e atitudes, no tocante à aprendizagem e ao uso das tecnologias na 

prática do futuro professor. 

Em sua conclusão, o autor destaca que implantar uma abordagem dessa natureza, 

parcialmente, em uma única disciplina, sem a colaboração por parte do corpo docente do curso 

ou da gestão institucional, é uma tarefa extremamente desgastante para o professor do POPBL: 

além de ter que lidar com o aspecto de inovação da própria abordagem e com a aceitação dos 

novos papéis de aluno e professor, o docente ainda deverá lidar com a confusão psicológica que 

poderá ocorrer entre esses papéis, ao alternar entre a metodologia tradicional e as experiências 

em uma abordagem nos moldes do Blended Online POPBL.  

Na tese de Czepula33 (2015), foi analisado se a implantação de uma metodologia ativa, 

em um modelo de educação semipresencial, no processo ensino-aprendizagem aplicado aos 

estudantes das disciplinas de Atenção Farmacêutica I e II do curso de Graduação em Farmácia 

da UFPR, melhoraria a aprendizagem entre os alunos. O estudo, de caráter misto, foi dividido 

em três momentos: I) identificação dos estilos de aprendizagem dos alunos do curso de 

Graduação em Farmácia da UFPR; II) desenvolvimento e avaliação de um modelo de educação 

semipresencial; e III) estudo qualitativo com os docentes do curso de Farmácia da UFPR. No 

 
33 CZEPULA, Alexandra Ingrid dos Santos. Inserção de módulos semipresenciais no processo ensino-

aprendizagem nas disciplinas de atenção farmacêutica no curso de graduação em farmácia na UFPR 

Curitiba, 2015. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas). Universidade Federal do Paraná, Curitiba.  
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momento II, as disciplinas foram estruturadas combinando atividades de aprendizagem F2F 

com atividades desenvolvidas a distância, considerando o contexto das disciplinas, o AVA, os 

objetivos de aprendizagem e a adequação pedagógica.  

A definição de Ensino Híbrido se deu a partir de Garrison e Kanuka (2004), Graham 

(2006), Tori (2009) e dos modelos apresentados por Horn e Staker (2015). O modelo de Ensino 

Híbrido utilizado nessa fase foi o virtual enriquecido, caraterizado por uma disciplina em que 

os alunos têm sessões de aprendizagem presencial obrigatórias com o docente, ficando livres 

para completar o trabalho restante distante do professor. 

Nas conclusões apresentadas por Czepula (2015) em relação ao momento I, o estilo 

pragmático é o estilo de aprendizagem predominante entre os 297 alunos (correspondendo aos 

58,3% dos matriculados) que participaram do questionário. Para avaliar a percepção e a 

satisfação dos alunos em relação à metodologia de ensino semipresencial utilizada e ao AVA, 

foi usado um questionário on-line baseado no B-Learning Toolkit (2011). Dessa forma, no 

desenvolvimento e avaliação do modelo aplicado (momento II), obtiveram-se resultados 

positivos em relação ao desempenho dos alunos na aquisição de conhecimentos ao longo das 

disciplinas, por meio da realização e comparação dos resultados entre avaliações diagnóstica 

(pré-teste realizado no primeiro dia de aula) e somativa (pós-testes), baseadas na Taxonomia de 

Bloom. Participaram desse momento os estudantes matriculados nas disciplinas de Atenção 

Farmacêutica I e II, que, voluntariamente, responderam aos questionários disponibilizados. 

Referente ao momento III, um estudo qualitativo com os docentes do curso 

complementou a avaliação anterior, uma vez que, com a realização de entrevistas, buscou-se 

avaliar seu conhecimento em relação ao modelo de EAD aplicado, bem como sua percepção e 

aceitação. Os professores, apesar do pouco conhecimento e pouca experiência em EAD, 

demonstraram uma excelente aceitação, bem como acreditam ser uma tendência para os cursos 

de graduação. A maior parte dos docentes respondeu que trabalharia com as suas disciplinas 

nesse modelo. Em síntese, com a implantação dessa metodologia, foi avaliada a melhora da 

aprendizagem dos alunos em resposta à problemática da pesquisa.  

 

2.1.2 Uma síntese das riquezas encontradas  

 

Ao empreender um levantamento da produção científica brasileira, a partir das teses e 

dissertações encontradas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e na BDTD do IBICT, 

percebeu-se que a concepção de B-Learning está ligada à noção de aprendizagem on-line, 

sendo, algumas vezes, simplificada a uma experiência de ensino semipresencial. Com isso o 



91 

potencial do B-Learning a ser explorado é delimitado: uma vez no ensino semipresencial as 

partes envolvidas – presencial e on-line – têm previamente estabelecidos o que cabe a cada 

parte, dentro de uma determinada carga horária, sem necessariamente envolver algum controle 

sobre o tempo, o local, o caminho ou o ritmo de aprendizado. 

Verificou-se que, em termos de sistema educacional, a educação superior é o contexto 

da maioria das teses analisadas, salvo o trabalho de Martins (2016), voltado à Educação Básica. 

Desta forma, as pesquisas no âmbito do Ensino médio e da Educação básica estão concentradas 

nos trabalhos de mestrado. Quanto à metodologia empregada, predomina a pesquisa qualitativa 

de cunho exploratório oriundos de pesquisa-ação (D’ANDREA, 2016); observação (SILVA, 

2017), (SOUZA, 2015); pesquisa-intervenção (SOUZA, 2015); documentos on-line (PINO, 

2017), (SILVA,2017); e pesquisas de caráter misto (CZEPULA, 2015), corroborado pelos 

estudos sintetizados.  

As pesquisas têm como base a realização de questionários (SILVA, 2017), (SOUZA, 

2015), (MARTINS, 2016), (CZEPULA, 2015) e entrevistas (PINO, 2017), (D’ANDREA, 

2016), (MARTINS, 2016) na produção dos dados associadas a outras fontes de coleta, tais 

como: históricos, documentos, atividades, gravações em áudio e vídeo disponibilizadas através 

de recursos digitais (SILVA, 2017), (PINO, 2017), (D’ANDREA, 2016) e filmagens 

(MARTINS, 2016). Em relação ao método de análise de dados tem-se: Núcleos de Significação 

(MARTINS, 2016), análise estatística descritiva e inferencial e análise de conteúdo 

(CZEPULA, 2015), análise de conteúdo (SOUZA, 2015) e análise do discurso (D’ANDREA, 

2016). Em duas teses não fica explícito o método de análise. 

Em relação aos sujeitos da pesquisa, os estudantes de cursos de graduação são o foco da 

maioria, refletido em 6 das 7 sínteses apresentadas. Além dos alunos em 3 das produções: 

(SOUZA, 2015), (MARTINS, 2016), (SILVA, 2017); o professor da disciplina ou curso 

envolvido no estudo constitui também os sujeitos da pesquisa. Em relação ao aporte teórico 

sobre B-Learning nas produções sumarizadas, aparecem com frequência: Christensen, Horn e 

Staker (2013), Horn e Staker (2015), Graham (2006), seguidos por outros autores, tais como 

Macdonald (2008), Sharma (2010), Garrison e Kanuka (2004). Alguns autores nacionais 

também são citados, como Tori (2009), Moran (2015). 

As produções analisadas envolveram experiências com a utilização de tecnologias 

digitais em uma sala de aula/ou em um curso. Pode-se citar como exemplos as interações em 

um AVA (SILVA, 2017), (PINO, 2017), (SOUZA, 2015), (D’ANDREA, 2016) e a criação de 

um objeto digital de aprendizagem (D’ANDREA, 2016). A exploração de uma metodologia 

ativa em um contexto de B-Learning é encontrada em Souza (2015) e Czepula (2015). Também 
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em Czepula (2015) encontramos a utilização de um modelo de B-Learning – o modelo virtual 

enriquecido. O uso integrado de tecnologias digitais, visando à personalização do ensino, é 

explorado em Martins, 2016. 

Para Graham (2006), o B-Learning pode ser estruturado em quatro níveis diferentes: 

nível de atividade, nível de curso, nível de programa e nível institucional. Cada nível pode ser 

implementado de acordo com o contexto específico e as restrições reais. Nas teses brasileiras, 

é possível observar que predominam as configurações de B-Learning em nível de atividade em 

cursos ofertados predominantemente na modalidade presencial. Uma iniciativa em nível de 

curso é apresentada por Pino (2017). 

Considerando que, no Brasil, a modalidade de ensino semipresencial oferece parte da 

carga horária presencial e outra parte a distância, os cursos superiores presenciais, amparados 

pela portaria 4.059/2004 do MEC, podem ministrar até 20% da carga horária total do curso no 

formato semipresencial. Nesse sentido, alguns professores, ao utilizarem parte da disciplina, 

que é presencial, a distância, entendem que estão utilizando B-Learning. O que, de todo, não 

está incorreto se forem levadas em consideração as primeiras definições – mais amplas, como 

as apresentadas por Driscoll (2002).  

Por fim, evidenciou-se um número crescente de professores experimentando o B-

Learning no cenário nacional, fruto de iniciativas individuais. Isso demonstra o entendimento 

de que é essencial um olhar para os diversos modos de ensinar/aprender, misturando estratégias 

on-line e tradicionais em harmonia, ampliando e aprofundando a integração das TIC. Esse 

panorama contribui com a prática, a experimentação, a colaboração, o desenvolvimento da 

autonomia, da proatividade, e, nessa direção, conquista o envolvimento dos estudantes com o 

seu processo de ensino-aprendizagem. A atitude dos professores em criar situações de B-

Learning é significativa e elogiável. Porém, ao considerarmos que diferentes saberes 

pedagógicos e tecnológicos precisam ser mobilizados, é na interação e na prática colaborativa, 

entre pares, que tornaremos mais acessível o B-Learning na educação. 

 

2.2 BLENDED LEARNING EM ÂMBITO INTERNACIONAL  

 

Ao considerar a produção científica em torno do Blended Learning, busca-se, 

primeiramente, conhecer a realidade brasileira das pesquisas e, em um segundo momento, 

procura-se explorar a produção em âmbito internacional a partir das publicações em periódicos 

internacionais. Na intenção de conhecer questões de pesquisa e experiências recentes 

desenvolvidas com B-Learning, realizou-se uma análise da produção científica disponibilizada 
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em periódicos internacionais, referentes ao período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro 

de 2018. O recorte temporal se dá em razão das discussões em torno do tema serem recentes no 

campo da Educação no Brasil, e, também, para proporcionar um overview das pesquisas, no 

âmbito internacional, para o período investigado. O levantamento da produção internacional foi 

conduzido no Portal de Periódicos da CAPES, que disponibiliza, às instituições de ensino e 

pesquisa do Brasil, os artigos completos de revistas de impacto científico internacional. Além 

disso, recorreu-se novamente a RSL, amparada em Depaepe, Verschaffel e Kelchtermans 

(2013), como guia para os pesquisadores nesta etapa.  

Dentre as questões de pesquisa que nortearam este estudo estão: a) Em que contextos 

(educação superior, educação básica, desenvolvimento profissional, entre outros) estão 

ocorrendo as pesquisas em B-Learning?; b) Quais periódicos internacionalmente reconhecidos, 

com foco na Educação e na Tecnologia Educacional, são fontes de pesquisa atuais para a 

temática?; c) Quais tópicos são mais frequentes nas pesquisas com B-Learning?; d) Quais 

questões de pesquisa estão sendo abordadas nos estudos com B-Learning? Para responder as 

questões 3 e 4, utilizou-se, ainda, o esquema de análise temática e codificação aberta, 

apresentado por Drysdale et al. (2013) – que codificou as questões de pesquisa a partir de 205 

teses no domínio do B-Learning – e complementado por Halverson et al. (2014). 

Considerando que a terminologia original, em inglês, é usada com frequência na 

literatura nacional e internacional e expressa nos resumos em inglês, a busca foi realizada 

utilizando como palavra-chave “Blended Learning”. Desse modo, considerando as questões de 

pesquisa apresentadas, a investigação foi configurada iniciando por buscar assunto. Na 

sequência, selecionou-se a busca avançada, onde foi construída a seguinte expressão: “no título 

(é exato) ‘Blended Learning’ AND no assunto contém ‘education’”. No tipo de material, foi 

selecionado “artigos” e, em data de publicação, foi informado “01/01/2015”, como data inicial, 

e “31/12/2018”, como data final. Em idioma, foi deixado “qualquer idioma”. A busca foi 

conduzida no mês de dezembro de 2018 e reiterada em fevereiro de 2019. 

Retornaram 411 artigos, para os quais foi possível selecionar a opção “mostrar somente 

os periódicos revisados por pares”, restando, então, 340 artigos, distribuídos em 173 periódicos 

diferentes. A partir dessa seleção inicial, os critérios de exclusão foram: a) artigos derivados da 

mesma pesquisa, publicados em anos diferentes; b) artigos repetidos; c) artigos que abordam 

B-Learning, porém sem aplicação na Educação; d) relatórios técnicos ou projetos na forma de 

resumo; e d) artigos cujo resumo não estivesse disponível em inglês, português ou espanhol. 

Dessa etapa, resultaram 297 artigos. 
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2.2.1 Resultados e discussões da exploração dos metais   

 

Dessa forma, o Gráfico 4 mostra a distribuição dos 297 artigos resultantes, relacionados 

a B-Learning,  por ano de publicação.  

 

Gráfico 4 – Número de artigos publicados com a expressão Blended Learning no título (2014 a 

2018) 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Considerando que a busca envolveu a expressão “Blended Learning”, presente no título 

dos artigos, foi possível perceber um volume expressivo de publicações em torno desse tema, 

com maior destaque para o ano de 2016 e 2018. Para identificar em quais níveis de ensino 

classificam-se os 297 artigos, agruparam-se os mesmos em categorias definidas, a priori, 

exclusivas e autoexcludentes, de acordo com o contexto educacional (a saber: Educação 

Superior, Educação básica, Desenvolvimento Profissional e Outros). Para realizar essa 

categorização, observou-se o título do periódico, o título da publicação, as palavras-chave 

(quando disponíveis), e procedeu-se à leitura dos resumos dos artigos (quando não explicitado 

nesses, foi acessado o documento completo). Dessa forma, dois pesquisadores realizaram a 

classificação de modo independente. Incertezas e ajustes para uma determinada categorização 

foram resolvidos por meio de negociação. 

Na categoria da “educação superior”, reuniu-se as pesquisas voltadas ao público dos 

cursos de graduação e pós-graduação (estudantes, professores, tutores). Nos artigos 
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classificados na categoria “educação básica”, comumente designada por K-12 nos EUA, 

Canadá e Austrália, estão as pesquisas referentes ao público do Ensino Fundamental e Médio. 

Na categoria “Desenvolvimento profissional”, foram associadas as propostas e iniciativas de 

formação (continuada e em serviço) de professores e de outros profissionais (médicos, 

enfermeiros, odontólogos), geralmente ligados à área da saúde, envolvendo B-Learning.  

Embora boa parte das iniciativas de desenvolvimento profissional seja proveniente da 

educação superior, foram reunidas à parte as pesquisas relacionadas a esse contexto como forma 

de explicitar o uso de B-Learning para promover o desenvolvimento profissional. E, por fim, a 

categoria “Outros” reúne os artigos científicos que se enquadram nas três configurações sem 

explicitar o nível de ensino, dentre eles os artigos de revisão e conceituação teórica sobre B-

Learning. Desse modo, o Gráfico 5 traz a representação dessa classificação, organizada 

conforme ano de publicação do artigo.  

Pode-se observar, no Gráfico 5, que as publicações científicas, no âmbito da educação 

superior, continuam sendo o foco da maioria das pesquisas, correspondendo, na busca realizada 

para esta pesquisa, a 220 artigos, ou seja, 74,07% das publicações. Nas descobertas de 

Halverson et al. (2012), a Educação Superior já constituía o contexto das publicações mais 

citadas sobre B-Learning, com 66,1% das produções analisadas focadas exclusivamente nesse 

nível de ensino. 

Conforme Halverson et al. (2012), que investigaram os estudos mais mencionados na 

primeira década de B-Learning, há uma lacuna significativa de investigações voltadas à 

Educação Básica, visto que, na época, somente 1,8% das produções foram identificadas neste 

contexto. Embora o acréscimo no número de artigos voltados à Educação Básica seja notório, 

o estudo do B-Learning relacionado a esse nível educacional é muito pouco explorado ou 

divulgado nos periódicos de visibilidade internacional. No presente estudo, esse gap pode ser 

observado, pois foram encontrados 33 artigos voltados à Educação Básica, correspondendo a 

11,11% das publicações analisadas e, nessas, quase a totalidade direcionada ao Ensino Médio. 
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Gráfico 5 – Número de artigos científicos com Blended Learning, por contexto educacional 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

As pesquisas envolvendo B-Learning em programas (ou iniciativas) de 

Desenvolvimento Profissional mostram-se como um movimento discreto, porém contínuo, ao 

longo dos quatro anos, com 29 artigos (9,77%) identificados nessa categoria. Por fim, na 

categoria “Outros”, estão agrupados 15 artigos (correspondendo a 5,05% do total) que não se 

encaixam nas categorias anteriormente citadas ou cujo estudo não tenha explicitado o nível 

educacional, podendo, assim, servir a qualquer categoria anterior, tais como alguns estudos de 

revisão. 

Embora a análise desta pesquisa seja resultante exclusivamente de artigos científicos, 

publicados em periódicos revisados por pares, compreendidos entre 2015 e 2018, ela reflete 

uma leitura da produção para o período analisado, a partir de periódicos com visibilidade 

internacional.  

 

2.2.2 As minas internacionais: periódicos que constituem fontes de pesquisa   

 

Em relação aos periódicos, foram identificados 124 títulos de periódicos diferentes para 

a busca realizada. Cabe ressaltar que diferentes periódicos americanos, ingleses, australianos e 

canadenses concentraram boa parte das publicações em torno da temática, advindas de inúmeras 

instituições de ensino presentes nos diferentes continentes. Assim, apresenta-se, no Quadro 1, 
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uma relação dos Top Ten dos periódicos que, no período de 2015 a 2018, publicaram 3 ou mais 

artigos, em anos diferentes, de acordo com os critérios já estabelecidos (expressão Blended 

Learning no título do artigo, education no assunto e período de publicação entre 2015 a 2018). 

Nessa seleção das revistas, citadas em Halverson et al. (2012), que mais publicaram sobre o 

assunto, se mantêm em destaque   Computers & Education, British Journal of Educational 

Technology eThe Internet and Higher Education. No geral, são periódicos que promovem a 

disseminação do conhecimento em ensino-aprendizagem, em tecnologias emergentes e em 

diferentes contextos de e-Learning. 

Dos periódicos científicos listados no Quadro 1, quatro deles podem ser encontrados 

nos estratos A1 (nº: 1, 3, 4) e B2 (nº: 6) do QUALIS34 Periódicos, na área de avaliação da 

Educação e/ou Ensino. Além disso, todos os dez periódicos listados possuem Fator de Impacto 

reconhecido pelo JCR/ISI e indexados em importantes bases de dados como Scopus, Web of 

Science, Educational Resource Information Center (ERIC), ProQuest, Scientific Electronic 

Library Online (SciElo), Directory Open Access Journals (DOAJ), British Education Index, 

PSYCINFO e ScienceDirect. Isto revela que há publicação científica qualificada relacionada a 

B-Learning a nível mundial. Além disso, é perceptível que a publicação atual em torno do B-

Learning está se disseminando em múltiplas direções, tanto em termos de periódicos que 

abrigam as pesquisas quanto em termos de país de origem das mesmas.  

Em relação aos países nos quais a pesquisa tem origem, há uma diversidade crescente 

de estudos nos diferentes continentes. Na América, encontram-se pesquisas de instituições de 

ensino nos EUA, no Canadá, no Brasil, na Colômbia e no México; na Europa, os artigos são 

oriundos de estudos na Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Irlanda e Ucrânia; na Ásia, os estudos 

vêm da Índia, da China, do Nepal, da Tailândia, da Malásia, da Turquia, da Rússia e da 

Indonésia; na Oceania, tem-se pesquisas na Croácia e na Austrália; e na África as contribuições 

vêm da Tanzânia e Uganda. Embora muitos desses estudos representem casos isolados de 

experiências com B-Learning, eles sinalizam que esse modelo/estratégia pedagógico(a) está 

expandindo-se e tornando-se cada vez mais presente e necessário(a) em diferentes sistemas 

educacionais e contextos sociais.  

 

 
34 Qualis é o método de classificação utilizado, pela CAPES, no Brasil, para estratificação da qualidade da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação. Enquanto que a base de dados do Journal Citation 

Reports (JCR), publicada pelo Institute for Scientific Information (ISI), é uma fonte de pesquisa reconhecida por 

avaliar periódicos indexados na Web of Science. Por meio da JCR é possível verificar os periódicos mais citados 

em uma determinada área e a relevância da publicação para a comunidade científica por meio do Fator de 

Impacto (FI). 
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Quadro 1 – Top Ten dos periódicos com maior número de publicações com B-Learning 

 

N.º Nome da revista N.º de artigos 

1 BMC Medical Education  

(ISSN: 1472-6920) 

11 

2 Education and Information Technologies  

(ISSN 13602357) 

9 

3 Computers & Education  

(ISSN 0360-1315) 

7 

4 Advances in Physiology Education  

(ISSN 1043-4046)   

6 

5 Electronic Journal of e-Learning (EJEL)  

(ISSN 1479-4403) 

6 

6 Online Learning Journal  

(ISSN 1939-5256) 

5 

7  The Internet and Higher Education  

(ISSN: 10967516)  

4 

8 Internet Journal of Educational Technology in Higher 
Education (ISSN 2365-9440) 

4 

9ª British Journal of Education Technology  

(ISSN:1467-8535) 

3 

10ª Australasian Journal of Educational Technology  

(ISSN: 1449-5554)  

3 

Fonte: A autora (2019). 

 

Ainda em relação aos periódicos, foi identificado um volume expressivo de publicações 

em periódicos científicos e acadêmicos, ligadas às áreas da Educação (Médica, Farmacêutica, 

em Enfermagem, em Odontologia) que relatam experiências de ensino e aprendizagem com B-

Learning. A Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED) reuniu, na edição de 

janeiro de 2018, volume 21, um dossiê temático sobre Blended Learning, apresentando 11 

artigos.  

 

2.2.3 Os cristais que transluzem: tópicos frequentes nas pesquisas   

 

Com base nos trabalhos realizados por Drysdale et al. (2013) e Halverson et al. (2014), 

encontrou-se uma categorização, estruturada a partir da análise temática e da codificação aberta 

10 
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de questões de pesquisa de publicações, no domínio do B-Learning que resultou em dez tópicos 

principais, conforme Quadro 2. Cada tópico foi dividido em subtópicos, agrupados por 

similaridade e abrangência. 

Assim, para classificar as publicações de acordo com as categorias (tópicos) 

apresentadas por Drysdale et al. (2013) e Halverson et al. (2014), e para uma melhor análise do 

cenário das pesquisas relacionadas a B-Learning, realizou-se a leitura dos resumos dos 297 

artigos, fazendo o cruzamento entre título, palavras-chave, objetivo e conclusões e, quando 

necessário, a do documento completo. Nessa etapa, cada um dos artigos foi revisado para 

determinar que o B-Learning foi estudado, e não simplesmente mencionado. Também foram 

extraídas as questões e/ou objetivos de pesquisa de cada artigo para, então, determinar sua 

classificação dentro de um determinado tópico.  

Publicações que abordaram mais de um tópico foram codificadas para o tópico 

dominante, levando-se em consideração as questões de pesquisa e/ou declaração de propósitos. 

Dois pesquisadores categorizaram independentemente cada publicação. Dúvidas e desacordos 

foram solucionados com a ajuda de um terceiro pesquisador, quando necessário. Com isso, no 

Quadro 2, são apresentados os números e porcentagens de artigos compilados para cada tópico. 

O Quadro 2 demonstra que o tópico “Design Instrucional”, que envolve o estudo de 

modelos, estratégias e melhores práticas para utilização do B-Learning, bem como o estudo dos 

processos de design, implementação e organização estrutural de disciplinas (ou cursos) 

híbridos, continua sendo o tópico mais presente nas publicações em B-Learning, 

correspondendo a 28,6% dos artigos analisados. Desde Halverson et al. (2014) esse tópico é o 

mais frequente nas publicações envolvendo B-Learning, tendo atingido 41,2% das publicações. 

De modo geral, pode-se dizer que os trabalhos atuais estão mais voltados a relatos de 

experiência com B-Learning inserido em modelos predominantemente presenciais. 

O tópico “Resultado dos Alunos”, que considerou o desempenho, a satisfação, a 

motivação, o esforço e a independência da aprendizagem em cursos/disciplinas blended, esteve 

presente em 17,5% das questões de pesquisa, atingindo o segundo tópico mais explorado. O 

desempenho dos estudantes em cursos/disciplinas híbridas, em comparação aos exclusivamente 

presenciais é, de longe, o tema mais investigado nesse conjunto. Em Halverson et al. (2014), 

28,2% das publicações mais citadas apontavam para esse tópico, ocupando o 4º lugar na relação 

dos tópicos mais citados em questões de pesquisa com B-Learning. 
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Quadro 2 – Frequência dos tópicos nas publicações em B-Learning 

Número de publicações e percentuais por tópico/subtópicos com B-Learning  
Nº %  

85 28,6% DESIGN INSTRUCIONAL 

Modelos, estratégias e melhores práticas, processo de design, 

implementação e ambiente e estrutura do curso. 

52 17,5% RESULTADO DOS ALUNOS 

Resultados de desempenho, satisfação do aluno, engajamento, 

motivação e esforço, independência na aprendizagem e taxas de 

retenção. 

37 12,5% DISPOSIÇÃO 

Percepções, atitudes, preferências, expectativas dos alunos e estilos de 

aprendizagem. 

34 11,4% TECNOLOGIA 

Conforto com, efeito de, tipos de usos / papéis de, e implementação de. 

22 7,4% DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Profissionais de diferentes áreas, professores. 

20 6,7% COMPARAÇÃO 

Blended vs. face a face vs. on-line, blended vs. face a face e blended 

vs. on-line. 

19 6,4% EXPLORAÇÃO 

Natureza e papel do B-Learning, benefícios e desafios, tendências atuais 

e previsões futuras, posição/persuasão, propósitos para B-Learning e/ou 

potencial transformador. 

10 3,4% DEMOGRAFIA 

Em relação a estudantes e/ou professores, demografia institucional. 

8 2,7% INTERAÇÃO 

Interação geral, aluno-Learning Management Systems (LMS), aluno-

aluno, aluno-professor, aluno-tutor, colaboração, comunidade e 

presença social. 

10 3,4% OUTROS 

Questões internacionais, papel dos tutores (ou instrutores), revisão 

teórica 

Fonte: A autora (2019). 

 

No presente trabalho, o tópico “Disposição” atingiu 12,5% dos artigos analisados. De 

modo geral, as pesquisas voltadas a identificar as preferências, atitudes e expectativas dos 

alunos em relação à tecnologia nas aulas demonstram o interesse em manter os momentos de 

interação face a face (professor-estudante e estudante-estudante), sem abdicar das 

oportunidades que a tecnologia promove. Além disso, o estudo das percepções dos alunos é 

foco da maioria dos trabalhos.  
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Embora ocupe o 2º lugar no ranking dos tópicos, na pesquisa apresentada por Halverson 

et al. (2014), com 31,8%, a “Disposição” continua oferecendo um bom número de trabalhos 

desenvolvidos quando o assunto é B-Learning. Contudo, a lacuna relacionada às disposições 

dos professores pode ser novamente observada, uma vez que desde Halverson et al. (2014) esse 

gap nas pesquisas já era identificado. Ainda nesse tópico, conhecer os estilos de aprendizagem 

dos alunos e as possibilidades de personalização que o B-Learning pode proporcionar também 

é um campo de pesquisa em aberto. 

Nos artigos analisados, as questões de pesquisa voltadas às “Tecnologias” envolvidas 

na prática do B-Learning obtiveram 11,4%. No geral, esses trabalhos envolveram o estudo de 

recursos tecnológicos (MOODLE, MOOC, Mobile Learning) para dar suporte às atividades e à 

comunicação on-line. O “Desenvolvimento Profissional”, a “Comparação” e o tópico 

“Exploração” receberam atenção 7,4%, 6,7% e 6,4% das publicações, respectivamente 

(conforme Quadro 2). Comparando ao trabalho apresentado por Halverson et al. (2014), a 

“Tecnologia” e a “Comparação” atingiram 17,6% (5º e 6º lugares) cada um, enquanto o 

“Desenvolvimento Profissional” alcançou apenas 3,5% (9º lugar) dos estudos; por outro lado, 

o tópico “Exploração” chegou a 29,4% dos artigos e capítulos de livros pesquisados pelo autor 

(3º tópico em sua lista).  

Levando em consideração que a pesquisa de Halverson et al. (2014) abrangia a primeira 

década de estudos, é compreensível que houvesse um maior interesse em conceituar, teorizar e 

estruturar o que significava o B-Learning, considerando as inovações tecnológicas e 

pedagógicas que eles propunham. Atualmente, o “Desenvolvimento Profissional” realizado em 

um formato híbrido apresenta-se como uma alternativa viável de atualização on-line (seja em 

termos geográficos ou econômicos) a uma gama diversificada de profissionais, com maior 

incidência, nesta pesquisa, sobre aqueles ligados à área da Saúde ou Educação, sendo o 5º tópico 

mais explorado nesta análise.      

O número de pesquisas que envolvem aspectos demográficos relacionados aos 

estudantes, professores/tutores, ou que são de ordem institucional, se mantém escasso: apenas 

3,4% neste estudo. Do mesmo modo, o tópico “Outros” – que inclui questões internacionais 

(dentre elas, a inserção do B-Learning para estudantes estrangeiros); o papel dos tutores em 

cursos blended; ou, ainda, revisões teóricas sobre B-Learning – obteve essa porcentagem.  

Na presente pesquisa, o tópico “Interação” foi identificado em apenas 2,7% dos artigos. 

Embora no estudo de Halverson et al. (2014) esse tópico tenha sido apresentado em 14,1% das 

questões de pesquisa, aspectos ligados à interatividade em espaços blended, seja em relação ao 

conteúdo (e suas múltiplas formas de apresentação/exploração) seja entre os alunos ou entre 
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estudantes e professor/tutor, dentro e fora da instituição, a interação é uma questão coadjuvante 

em boa parte das pesquisas.     

Cabe ressaltar que, na pesquisa de Halverson et al. (2014), as publicações que 

abordaram mais de um tópico foram codificadas em vários tópicos de acordo com sua análise. 

Ou seja, as porcentagens apresentadas pelo autor ultrapassaram 100%. Porém, optou-se aqui 

por categorizar cada artigo em um tópico apenas, considerando as questões de pesquisa e/ou 

objetivos do estudo, o título, as palavras-chave para compor a análise.  Dessa forma, a posição 

ocupada pelos tópicos serve de orientação para identificar os caminhos já percorridos, os novos, 

e os territórios a serem desbravados quando o assunto envolve B-Learning. 

 

2.2.4 Alguns exemplares significativos  

 

A seguir, buscou-se sintetizar alguns artigos capazes de exemplificar cada tópico. Desse 

modo, o Quadro 3 reúne uma amostra estratificada, destacando as questões das pesquisas 

presentes em alguns dos artigos analisados. Nessa etapa, os exemplos foram extraídos de 

publicações com texto completo em inglês, espanhol ou português, voltadas à Educação 

superior, devido ao alto volume de produções direcionadas a esse nível educacional (Gráfico 5 

p. 96), e/ou à formação de professores, que, no entendimento dos pesquisadores, é uma linha 

de investigação que merece atenção, uma vez que boa parte da publicação em B-Learning está 

voltada aos alunos e seus resultados de aprendizagem. 

Cabe ressaltar que as questões de pesquisa apresentadas foram extraídas dos artigos 

completos, em periódicos com Fator de Impacto (FI) reconhecido pelo JCR/ISI e cuja definição 

de B-Learning compreende a integração intencional do ensino e aprendizagem presencial com 

o on-line (GRAHAM, 2006; HORN et al. 2015). 
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Quadro 3 – Exemplos de pesquisa em Blended Learning estruturadas por tópicos 

(continua) 

Tópico Questões da pesquisa  

D
es

ig
n
 i

n
st

ru
ci

o
n
a
l 

Herbert et al. (2017)35: Ao transformar um curso de Introdução à Patologia para mais de 250 

estudantes de graduação, demonstramos um modelo para o uso de B-Learning em sessões de ensino 

em grandes grupos, que alcançaram altos níveis de conclusão, satisfação e valor para o aprendizado. 

As reflexões dos alunos forneceram evidências de que os vários componentes do curso foram usados 

sinergicamente em nosso modelo, oferecendo uma experiência de aprendizado holística.  

Eagleton (2017)36: Um modelo foi desenvolvido para ajudar os professores a usar uma abordagem 

blended, para projetar intervenções de aprendizagem significativas para a fisiologia (em cursos de 

graduação). O objetivo do modelo é incentivar o desenvolvimento metódico dessas intervenções de 

aprendizagem; enquanto o propósito é fornecer ferramentas conceituais e de comunicação que 

possam ser usadas para visualizar, dirigir e gerenciar processos para desenvolver ou selecionar 

intervenções de aprendizagem operacional, apropriadas para o estudante do século XXI.  

Nguyen (2017)37: O autor apresenta um modelo que utiliza a avaliação por pares, para avaliar com 

mais precisão alunos que participam de cursos em formato B-Learning. O estudo visa responder as 

seguintes questões: Com que precisão e eficiência é possível avaliar a participação individual do 

grupo no curso B-Learning? Como avaliar o impacto e a influência da avaliação por pares para os 

alunos que participam dos cursos de B-Learning? O uso de ferramentas LMS para projetar atividades 

de aprendizagem, nos cursos blended, incentiva os alunos a trabalhar em grupos para resolver o 

problema ou não?  

R
es

u
lt

a
d
o
 d

o
s 

a
lu

n
o
s 

Diep et al. (2017)38: O objetivo do artigo é triplo: (1) apresentar um modelo para prever a satisfação 

dos alunos com os programas B-Learning; (2) examinar o efeito da interação entre a experiência do 

instrutor e o sistema de gestão de aprendizagem (LMS) na satisfação do estudante, em diferentes 

modos B-Learning; e (3) investigar se diferentes modos de B-Learning exercerão influência sobre os 

objetivos percebidos e a satisfação dos alunos, sua avaliação dos instrutores e a qualidade do LMS. 

 

 

 

  

 
35 HERBERT, Cristan, et al. A model for the use of blended learning in large group teaching sessions. BMC 

Medical Education, v. 17, n. 1, p. 197, nov. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12909-017-1057-2. 

Acesso em: 15 dez. 2018. 
36 EAGLETON, Saramarie. Designing blended learning interventions for the 21st century student. Advances in 

physiology education, vol. 41, n. 2, p. 203-211, 2017. Disponível em: 

https://doi.org/10.1152/advan.00149.2016. Acesso em: 4 dez. 2018. 
37 NGUYEN, Viet Anh. A peer assessment approach to project based blended learning course in a Vietnamese 

higher education. Education and Information Technologies, vol. 22, n. 5, p. 2141-2157, 2017. Disponível em 

https://doi.org/10.1007/s10639-016-9539-0. Acesso em: 12 dez. 2018. 
38 DIEP, Anh‐Nguyet, et al. Who or what contributes to student satisfaction in different blended learning 

modalities?. British Journal of Educational Technology, v.48, n.2. p. 473-489. 2017. Disponível em: 

https://doi.org/10.1111/bjet.12431. Acessado em: 5 dez. 2018. 
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Quadro 3 – Exemplos de pesquisa em Blended Learning estruturadas por tópicos 

(continuação) 

Tópico Questões da pesquisa  

D
is

p
o
si

çã
o

 

Vanslambrouck et al. (2018)39: Que tipo de perfil motivacional pode ser identificado entre os alunos 

de um programa de formação de professores, em ambientes de aprendizagem on-line e blended 

(OBL)? Com base na teoria do valor das expectativas, quais valores específicos estes alunos atribuem 

à sua participação na formação em OBL? As implicações deste estudo mostram que os alunos 

precisam de informações melhores e realísticas sobre OBL. Um equilíbrio ponderado entre 

momentos F2F e a distância é necessário. 

Cheng e Chau (2016)40: o objetivo do estudo foi duplo: primeiro, explorar a relação entre os estilos 

de aprendizagem dos alunos e sua participação on-line, em um curso de B-Learning; e segundo 

investigar as relações de participação on-line dos alunos com o seu aprendizado e com a satisfação 

no curso.  

 

T
ec

n
o
lo

g
ia

 

Pima et al. (2016)41: Este artigo trata do uso de uma abordagem de métodos mistos (questionário, 

entrevista, observação e revisão de documentos organizacionais), em uma investigação que buscou 

avaliar a infraestrutura disponível de TIC, capaz de suportar o uso de tecnologias colaborativas da 

Web, em ambientes B-Learning, nas instituições de Ensino Superior da Tanzânia. 

E
xp

lo
ra

çã
o

 Dziuban et al. (2018)42: Este estudo abordou o acesso dos alunos examinando as taxas de êxito e de 

abandono nos cursos ofertados em B-Learning, comparando-os às modalidades presencial e on-line 

[...]. Além disso, procurou avaliar essas taxas considerando diferentes status de estudantes (minorias 

versus maioria). 

 

C
o
m

p
a
ra

çã
o

 

Kumar (2017)43: O objetivo foi avaliar o quão eficaz e eficiente é o e-learning e o B-Learning, 

quando comparados com a aprendizagem tradicional presencial, na Educação Ortodôntica. Também 

fornece uma comparação entre o aprendizado presencial, o e-learning e o B-Learning. 

Borba et al. (2016)44: Identificou-se cinco subáreas de pesquisa e ilustrou-se as mesmas usando 

estudos de caso: tecnologias móveis, cursos on-line massivos abertos (MOOCs), bibliotecas digitais 

e projeto de objetos de aprendizagem, aprendizado colaborativo, usando tecnologia digital, e 

treinamento de professores, usando B-Learning. 

 

 

 
39 VANSLAMBROUCK, Silke, et al. Students' motivation and subjective task value of participating in online and 

blended learning environments. The Internet and Higher Education, v. 36, p. 33-40. Jan. 2018. Disponível 

em: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.002. Acesso em: 15 jan. 2019. 
40 CHENG, Gary; CHAU, Juliana. Exploring the relationships between learning styles, online participation, 

learning achievement and course satisfaction: An empirical study of a blended learning course. British Journal 

of Educational Technology, v. 47, n. 2, p.257-278, dez. 2016. Disponível em: 

https://doi.org/10.1111/bjet.12243. Acesso em:  5 dez. 2018. 
41 PIMA, John Marco, et al. Assessing the available ICT infrastructure for collaborative web technologies in a 

blended learning environment in Tanzania: A mixed methods research. International Journal of Education 

and Development using Information and Communication Technology, v. 12, n. 1, p.37-52, 2016. 

Disponível em: http://bit.ly/2JRxHnh. Acesso em: 12 dez. 2018. 
42 DZIUBAN, Charles, et al. Blended learning: the new normal and emerging technologies. International 

Journal of Educational Technology in Higher Education, v.15, n.3, p. 1-16, feb, 2018. Disponível em: 

https://doi.org/10.1186/s41239-017-0087-5. Acesso em: 22 dez. 2018. 
43 KUMAR, Avinash. E-learning and blended learning in orthodontic education. APOS Trends in Orthodontics, 

v. 7, n.4, p. 188, jul. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.4103/apos.apos_49_17. Acesso em:12 dez. 2018.  
44 BORBA, Marcelo C., et al. Blended learning, e-learning and mobile learning in mathematics 

education. ZDM, v. 48, n. 5, p.589-610, 2016. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11858-016-0798-4. 

Acessado em: 7 dez. 2018. 
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Quadro 3 – Exemplos de pesquisa em Blended Learning estruturadas por tópicos 

(conclusão) 

Tópico Questões da pesquisa  

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

p
ro

fi
ss

io
n
a
l 

 

Ho et al. (2016)45: O propósito deste estudo foi desenvolver um curso de formação de professores 

em serviço, do ensino médio, no modelo B-Learning, para aprendizagem da abordagem Hands-on, 

e examinar seus efeitos sobre o conhecimento adquirido, auto eficácia e satisfação com a formação 

blended. 

D
em

o
g
ra

fi
a

 Kintu e Zhu (2016)46: Observamos que as diferenças individuais desempenham um papel importante 

na aprendizagem dos alunos e, portanto, este estudo considera que as características do aluno (como 

idade, sexo, autorregulação, atitudes, apoio familiar e social, bem como a gestão do volume de 

trabalho no BL) e o histórico, em termos de aspectos demográficos e sociais, devem ser levados em 

consideração no design de B-Learning. 

In
te

ra
çã

o
 

 

Chen, Breslow e DeBoer (2018)47: [...] há mais que precisamos saber sobre como os alunos (de 

graduação em Ciência e Engenharia) interagem através de uma ferramenta de feedback corretivo 

imediato, em um ambiente de B-Learning, e como essas interações influenciam sua aprendizagem. 

Nossas descobertas mostram que certos padrões de engajamento, com feedback, refletem estratégias 

de estudo produtivas e preveem, significativamente, um desempenho mais alto. 

 

O
u
tr

o
s 

Boelens, Voet e De Wever (2018)48: Que estratégias os instrutores apresentam para diferenciar os 

alunos, em um contexto de B-Learning? Quais são as crenças dos instrutores sobre o design de B-

Learning para abordar a diversidade dos alunos? Como podem ser explicadas as diferenças, nas 

estratégias dos instrutores, para a instrução personalizada e, nas crenças sobre o design de B-

Learning, para abordar a diversidade dos alunos? 

Fonte: A autora (2019). 

 

2.2.5 Uma análise sobre o apanhado 

 

Ao analisar as produções científicas de periódicos publicadas, compreendidas entre 

janeiro de 2015 e dezembro de 2018, buscou-se aprofundar o conhecimento sobre a temática, 

ao identificar a maneira como o B-Learning vem desenvolvendo-se no cenário internacional e 

quais estudos/experiências atuais vêm sendo desenvolvidas. De modo geral, o olhar sobre essas 

 
45 HO, Vinh-Thang, et al. Blended learning model on hands-on approach for in-service secondary school teachers: 

Combination of E-learning and face-to-face discussion. Education and Information Technologies, v. 21, n. 1, 

p. 185-208, jan. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10639-014-9315-y. Acesso em: 12 dez. 2018.  
46 KINTU, Mugenyi Justice; ZHU, Chang. Student Characteristics and Learning Outcomes in a Blended Learning 

Environment Intervention in a Ugandan University. Electronic Journal of e-Learning, v. 14, n. 3, p. 181-195, 

2016. Disponível em: http://bit.ly/2I2qyuk. Acesso em: 12 dez. 2018.  
47 CHEN, Xin; BRESLOW, Lori; DEBOER, Jennifer. Analyzing productive learning behaviors for students using 

immediate corrective feedback in a blended learning environment. Computers & Education, v. 117, p. 59-74, 

fev. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.09.013. Acesso em: 7 jan. 2019. 
48 BOELENS, Ruth; VOET, Michiel; DE WEVER, Bram. The design of blended learning in response to student 

diversity in higher education: Instructors’ views and use of differentiated instruction in blended 

learning. Computers & Education, v. 120, p. 197-212, May. 2018. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.02.009. Acesso em: 7 jan. 2019 
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publicações indicou o crescimento, em nível internacional, da adoção e implementação do B-

Learning altamente direcionado à Educação Superior e conduzido, muito mais, a partir de 

iniciativas individuais e de grupo do que institucional.  

Dessa forma, os diferentes artigos abordados evidenciam que as definições e discussões 

teóricas em torno da sua efetividade estão dando lugar às investigações empíricas, estudos 

analíticos e métodos estatísticos para representar os resultados (em geral, bem-sucedidos) sobre 

os efeitos no aproveitamento, percepção e na satisfação dos alunos com o modelo. Descrições 

sobre o modo de configuração/implementação do B-Learning para um determinado 

assunto/conteúdo, em um curso/atividade, também estão presentes nas pesquisas recentes.  

Além disso, muitas das contribuições atuais no âmbito internacional, em termos de 

experiências de ensino e aprendizagem com B-Learning, foram identificadas em programas 

educacionais de profissões de saúde, mais precisamente 77 dos artigos revisados. Os 

estudos/experiências de ensino e aprendizagem com B-Learning, para acadêmicos e 

profissionais da área da saúde, são encontrados em revistas específicas das áreas 

correspondentes, em periódicos de Educação ou periódicos com foco no uso pedagógico das 

TIC. O que revela a flexibilidade do modelo no ensino, para atender à demanda das diferentes 

áreas.  

Dentre essas contribuições voltadas a saúde podemos citar: Dos Santos Czepula 

(2018)49, que analisou a implementação de uma metodologia ativa, em um modelo B-Learning, 

nos processos de ensino e aprendizagem de estudantes de disciplinas de Farmácia; Wikander e 

Bouchoucha (2018)50, que apresentam uma visão geral do processo que leva à adequação bem-

sucedida da Avaliação Clínica Estrutural Objetiva, para atender aos requisitos de um curso de 

Enfermagem, de pré-inscrição entregue através de BL; e Ratka-Krüger et al. (2018)51, que 

apresenta um estudo de caso das estruturas e resultados de um Programa de Desenvolvimento 

Profissional Contínuo (CPD), desenvolvido através de B-Learning, em Periodontologia. 

O ensino de Inglês para Fins Específicos (IFE) é outra área que aproveita o potencial do 

B-Learning para enriquecer a aprendizagem. Alguns exemplos são encontrados em: Pinto-

 
49 DOS SANTOS CZEPULA, Alexandra Ingrid et al. Active methodology and blended learning: An experience 

in pharmaceutical care. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, v. 10, n.1, p. 106-111, jan./feb. 2018. 

Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cptl.2017.09.013. Acesso em: 15 ago. 2018. 
50 WIKANDER, Lolita; BOUCHOUCHA, Stéphane L. Facilitating peer-based learning through summative 

assessment - An adaptation of the Objective Structured Clinical Assessment tool for the blended learning 

environment. Nurse education in practice, v. 28, p. 40-45. Jan. 2018. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.09.011. Acesso em: 15 jan. 2019. 
51 RATKA‐KRÜGER, Petra et al. MasterOnline Periodontology and Implant Therapy—revisited after seven 

years: A case study of the structures and outcomes in a blended learning CPD. European Journal of Dental 

Education, v. 22, n.1, e7-e13. Dec. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1111/eje.12249. Acesso em: 15 jan. 

2019. 
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Llorente (2017)52, em que os resultados mostram as percepções e atitudes dos alunos sobre a 

eficácia de ferramentas tecnológicas assíncronas, em atividades de B-Learning, para melhorar 

sua competência gramatical em inglês como segunda língua; Banditvilai (2016)53, que 

apresentou um estudo de caso sobre o uso de B-Learning para aprimorar as habilidades de 

linguagem e a autonomia dos alunos em aula de IFE, em um ambiente universitário asiático, na 

qual as estratégias de e-learning são usadas em paralelo com os métodos tradicionais; e Cañarte 

e Quevedo (2016)54, que buscaram viabilizar, através de análise e síntese, uma estratégia para 

o desenvolvimento da competência comunicativa oral, na modalidade B-Learning, voltada à 

aprendizagem do inglês como língua estrangeira para alunos de Engenharia Civil.  

Embora alguns periódicos se destaquem nas publicações relacionadas à temática, o 

número de títulos diferentes onde foram encontradas sugere que o B-Learning, como modelo, 

modalidade ou abordagem educacional, se propaga por inúmeras e diferentes áreas de 

conhecimento e programas, desde a graduação até a pós-graduação, contudo estão interligadas 

ao contexto da Educação. 

O crescimento de pesquisas com B-Learning, em diferentes países e continentes, revela 

a expansão da temática em cenários educacionais distintos. Em parte, isso acontece porque, nos 

modelos B-Learning, mesmo sendo a tecnologia digital um dos seus componentes fundamentais 

para integração da aprendizagem presencial com a virtual, é possível promovê-lo a partir de 

diferentes infraestruturas tecnológicas. Desde que ela (tecnologia digital) comporte recursos, 

como celular, computador ou tablet; ou disponibilize ferramentas síncronas (Internet, AVA, 

MOOC); ou mesmo assíncronas (WhatsApp e aplicativos de mensagens, e-mails, chats de 

texto), pode-se pensar em combinar estratégias que potencializem o ensino e aprendizagem 

mediado pelas tecnologias.  

No universo das publicações exploradas, percebeu-se um movimento significativo de 

pesquisas dedicando-se a redesenhar a sala de aula através de estratégias/práticas; a verificar o 

quanto e de que modo a utilização do B-Learning promove a aprendizagem; a demonstrar como 

os alunos o percebem e que expectativas são atendidas a partir desse modelo;  a investigar 

 
52 PINTO-LLORENTE, Ana Maria, et al. Students’ perceptions and attitudes towards asynchronous technological 

tools in blended-learning training to improve grammatical competence in English as a second 

language. Computers in Human Behavior, v. 72, p. 632-643. Jul. 2017. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.071. Acesso em: 5 dez. 2018. 
53 BANDITVILAI, Choosri. Enhancing Student’s Language Skills through Blended Learning. Electronic 

Journal of e-Learning, v. 14, n. 3, p. 220-229, 2016. Disponível em: http://bit.ly/2mmew6Q. Acesso em: 7 

dez. 2018. 
54 CAÑARTE, Jaime Walter; QUEVEDO, Ned. Estrategia de aprendizaje combinado del inglés en las carreras 

técnicas. Transformación, v. 12, n.1, p. 41-51, 2016. Disponível em: http://bit.ly/2Nm0QEx. Acesso em: 5 dez. 

2018. 



108 

como/quais TIC podem ser empregadas; a compreender se/como a interação se transforma nos 

ambientes blended; e a determinar como os instrutores podem colaborar para o sucesso e 

efetivação da aprendizagem. 

 

2.3 O TPACK NO CENÁRIO NACIONAL 

 

Realizou-se o levantamento e análise da produção científica nacional, em teses e 

dissertações, relacionadas à essa temática. Para isto, seguiu-se para uma RSL com base em 

Depaepe, Verschaffel e Kelchtermans (2013), de acordo os passos apresentados por Vosgerau 

e Romanowski (2014) (vide p. 78).  

Neste intuito, buscou-se identificar e analisar as dissertações e teses desenvolvidas em 

âmbito nacional, relacionadas ao TPACK. O levantamento foi conduzido no Catálogo de Teses 

e Dissertações (CTD) da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) do IBICT. O recorte temporal compreende o período de janeiro de 2012 a 31 de 

dezembro de 2018. 

Dentre as questões de pesquisa que nortearam essa investigação, estão: Como se 

apresenta a produção científica nacional a partir das teses e dissertações? Em quais áreas do 

conhecimento/avaliação o TPACK tem avançado? E em quais níveis de ensino? Que 

estudos/experiências voltadas ao desenvolvimento e à percepção do TPACK são encontradas 

na formação inicial e continuada de professores?  

Para responder a essas questões, começou-se o levantamento pelo CTD da CAPES 

utilizando a palavra-chave “TPACK” no termo de busca. Retornaram 56 produções científicas 

distribuídas entre os anos de 2012 a 2018. Anterior a 2012 não foram encontradas produções 

científicas com a palavra-chave informada. Logo após, realizou-se a busca na BDTD do IBICT 

pela palavra-chave “TPACK”, pesquisada em “Todos os campos” (que compreende título, 

assunto). Retornaram 27 trabalhos, e foi verificado que todos eles já faziam parte do 

levantamento realizado no CTD da CAPES. Por este motivo, passou-se à construção da 

pesquisa guiada somente por esse último catálogo. As buscas foram realizadas em julho e 

reiteradas em dezembro de 2018, sendo critério de inclusão a presença do termo de busca no 

título, no resumo e/ou nas palavras-chave.  

Dessa maneira, a Figura 14 demonstra em números as pesquisas que fazem referência 

ao TPACK, nas quais é possível observar um número expressivo de trabalhos em 2017 (20 no 

total) e uma tendência de aumento na produção científica abrangendo essa temática desde 2012. 

Cabe ressaltar que boa parte das pesquisas concluídas recentemente carecem de registro e 
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disponibilização nessas bases de dados. Por isso, a produção de 2018 possivelmente esteja 

incompleta (tendo sido encontradas, até o momento, 6 produções). Em relação ao tipo de curso 

de pós-graduação, identificou-se o estudo do TPACK em 22 teses de Doutorado, 24 dissertações 

de mestrado acadêmico e 10 dissertações de mestrado profissional.  

 

Figura 14 – Produção científica em teses e dissertações nacionais abordando TPACK 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

A Figura 15 traz o número de estudos que fazem referência (no título, no resumo e/ou 

nas palavras-chave) ao TPACK, distribuído por áreas do conhecimento/avaliação da CAPES.  

Considerando a singularidade do TPACK em contextos de ensino e aprendizagem, os 

achados são oriundos de produções na área da Educação e do Ensino, predominantemente.  E, 

de acordo com a classificação das áreas do conhecimento/avaliação da CAPES, o Ensino de 

Ciências e Matemática concentra o maior número das pesquisas: 28 produções científicas das 

56, seguida pela área de Educação com 13 trabalhos, muito embora 5 (destes 13) estejam 

também relacionados ao ensino e à aprendizagem de Matemática.   
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Figura 15 – Estudos com TPACK por áreas do conhecimento/avaliação (2014-2018) 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Além disso, o conjunto de produções analisadas revela que os estudos envolvendo o 

TPACK, no Brasil, se concentram na Educação Básica (37 estudos, 66,07%), com maior ênfase 

às pesquisas voltadas aos professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, conforme mostrado na Figura 16.   

Em relação ao estudo e desenvolvimento do TPACK em pesquisas na Educação 

Superior, foram encontrados no total 18 trabalhos (32,14%). Desse número, 13 produções 

envolveram estudantes de Licenciatura (citados como futuros professores em algumas 

produções), 3 produções são voltadas a professores que atuam em cursos de Bacharelado e 2 

produções foram exploradas com estudantes (ou professores) em curso de Pós-Graduação 

(Figura 16). Apenas um estudo encontrado foi identificado como extensão extracurricular 

envolvendo o TPACK.  
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Figura 16 – Número de produções abordando TPACK por níveis de educação (2012 - 2018) 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Devido à proximidade dos assuntos tratados nas teses e dissertações foi realizada a 

leitura dos resumos das 56 produções científicas resultantes da busca no CTD da CAPES. Logo 

após, realizou-se também uma síntese das produções voltadas à formação de professores, 

apresentada na próxima seção. 

 

2.3.1 O TPACK em pesquisas: um apanhado dos estudos em minas brasileiras  

 

A partir das produções científicas reunidas, construiu-se uma síntese das teses que 

trazem estudos/experiências voltadas ao desenvolvimento e a percepção do TPACK na 

formação inicial ou na formação continuada de professores. Cada uma dessas produções foi 

revisada para determinar que o TPACK foi estudado, e não simplesmente mencionado. 

Em sua tese, Nakashima (2014)55 investigou as contribuições do TPACK para as 

competências docentes e para o processo de aprendizagem apoiado por ambiente virtual. A 

pesquisa qualitativa, de natureza descritivo-exploratória, em um contexto didático, com 

observação participante e abordagem netnográfica foi realizada na disciplina da pós-graduação 

 
55 NAKASHIMA, R. H. R. A dialética dos conhecimentos pedagógicos dos conteúdos tecnológicos e suas 

contribuições para a ação docente e para o processo de aprendizagem apoiados por um ambiente virtual. 

Tese (Doutorado em Educação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
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em Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares da Faculdade de Educação da USP. Foram 

sujeitos da pesquisa 15 estudantes e a professora da disciplina. O enfoque teórico sobre TPACK 

é construído a partir de Mishra e Koehler (2006), Koehler e Mishra (2008) e outros.   

Os dados produzidos (diário de bordo, formulários de avaliação processual, registros em 

chats, fóruns de discussão, entrevista e grupo focal) foram analisados sob a perspectiva das 

categorias de autopoiese, metacognição e interação, em diálogo com o propósito de ação 

docente sugerido no TPACK. Dentre as contribuições deste trabalho, destacou-se o 

entendimento de que os objetivos didáticos são alcançados na inter-relação com os estudantes 

e na relação dialética entre teoria e prática, e não pela mera presença de infraestrutura 

tecnológica disponível nas aulas. Além disso, constatou-se que a ação docente experiente 

representou uma variável que reiterou a exigência de metodologias e estratégias exprimidas 

também pelo modelo TPACK. 

Em sua tese sobre a formação do educador, Bratti (2015)56 teve como objetivo efetuar a 

análise das trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento profissional de docentes do Espírito 

Santo que utilizam TIC em sala de aula. De abordagem qualitativa e cunho analítico-descritivo, 

o estudo teve a contribuição de 10 professores com tempo de experiência significativa no campo 

da docência no estado mencionado e que desenvolviam sua prática pedagógica a partir da 

incorporação das TIC. Deste modo, propõe-se a discutir sobre o TPACK do professor ao pensar 

a tecnologia na prática docente sob uma nova perspectiva. O aporte teórico sobre TPACK é 

amparado em Mishra e Koehler (2006). 

A partir de um questionário semiestruturado, os docentes forneceram informações e 

subsídios que contribuíram para a construção da seguinte consideração: o processo de 

incorporação das TIC na prática pedagógica não se constitui em uma garantia de melhoria na 

qualidade da prática docente. Em suas conclusões, a autora destaca ainda que a necessidade dos 

professores deve ser o ponto de partida de um programa de formação, uma vez que leva em 

consideração a sua realidade. Dessa maneira, se faz necessária tanto a formação instrumental 

dos professores em TIC quanto a formação pedagógica do docente para o uso destas. Pois, 

apesar das tecnologias fazerem parte do cotidiano dos professores, o desafio destacado pelos 

entrevistados corresponde à dificuldade da integração das TIC, no âmbito educacional, de forma 

que estas incentivem e estimulem aulas mais dinâmicas, desafiadoras e também novas práticas 

por parte dos docentes. 

 
56 BRATTI, M. P. Aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores do ensino superior: práticas 

pedagógicas com o uso de tecnologia. Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. 



113 

Em sua tese, Richit (2015)57 teve como objetivo evidenciar e compreender os aspectos 

pedagógicos, tecnológicos, matemáticos, culturais e sociais manifestados por professores de 

Matemática do Espírito Santo, no contexto de uma Comunidade de Prática Online (CPO). Em 

uma perspectiva qualitativa de pesquisa, os dados foram constituídos a partir de um Curso de 

Extensão Online (Módulos I, II e III, totalizando 72h em um período de 4 meses) que utilizou 

a Plataforma MOODLE como suporte à prática formativa. No contexto do curso, os 8 docentes 

participantes, oriundos de diferentes instituições de ensino, discutiram sobre as potencialidades 

das TIC na abordagem de conceitos de Matemática e realizaram atividades exploratório-

investigativas, em software específico, relacionadas a conceitos matemáticos das 3 disciplinas 

envolvidas.  A autora procurou compreender o conhecimento do professor, segundo a 

perspectiva teórica do TPACK com base em Mishra e Koehler, 2006.  

Da análise dos dados, constituídos segundo alguns elementos da Análise de Conteúdo, 

emergiram 4 categorias que norteiam as discussões, dentre elas aspectos teórico-metodológicos 

do conhecimento do professor de Matemática do Espírito Santo no contexto das TIC e aspectos 

didático-pedagógicos, sociais e culturais das TIC. Deste modo, a investigação destacou o 

potencial das CPO para a interlocução de professores de diferentes universidades, engajados 

em processos de formação contínua para a construção de conhecimentos matemáticos, com a 

utilização pedagógica de recursos tecnológicos em um movimento de construção do TPACK. 

Em sua tese, Nishio (2017)58 investigou como ocorre a formação continuada para o uso 

das TIC, no curso de pós-graduação lato sensu de uma determinada instituição de Espírito 

Santo, destinada a professores de Matemática, no decorrer de uma determinada disciplina, 

realizada na modalidade a distância no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os 

dados produzidos na pesquisa, de caráter qualitativo, foram analisados a partir de questionários 

online, respondidos por 11 professores cursistas, e de entrevistas semiestruturadas realizadas 

com 4 tutores (professores) e com a coordenadora da disciplina relacionada ao ensino de 

Matemática com tecnologias digitais.  

Deste modo, no intuito de perceber as contribuições das TIC, a partir da disciplina 

realizada através do MOODLE, e de buscar indícios de mudanças/inovações na prática 

pedagógica dos participantes, a pesquisa demonstra a importância da formação continuada a 

partir do uso de TIC, evidenciando o modelo teórico TPACK proposto por Mishra e Koehler 

 
57 RICHIT, A. Formação de Professores de Matemática da Educação Superior e as Tecnologias Digitais: 

Aspectos do conhecimento revelados no contexto de uma comunidade de prática online. Tese (Doutorado em 

Educação Matemática). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Rio Claro, 2015. 
58 NISHIO, A. L. Formação Continuada de Professores de Matemática em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Católica de Petrópolis. Petrópolis, 2017. 
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(2006). Nos discursos dos professores estão presentes depoimentos de como é necessário o uso 

das TIC no ensino da Matemática e a afirmação de que eles buscam se especializar nessa área 

por compreender que essa preparação é um importante subsídio para a sua prática. A autora 

destaca ainda que os conhecimentos envolvidos no TPACK emergem nas falas dos professores 

como elemento fundamental à sua prática. 

A tese de Carvalho (2017)59 analisou o processo de construção dos conceitos de 

estruturas multiplicativas e de função, por parte de futuros professores de Matemática, nos 

domínios conceitual e pedagógico, a partir do uso de TIC. O método de investigação adotado 

foi o da pesquisa colaborativa visando a) identificar o conhecimento matemático e tecnológico 

dos licenciandos para o ensino e b) formular alternativas de formação em uma perspectiva 

colaborativa, envolvendo o desenvolvimento de atividades interativas, reflexões e análise das 

práticas desenvolvidas. O referido método dividiu-se em três etapas, quais sejam: a co-situação, 

a co-operação e a co-produção, em que o prefixo “co” significa ação conjunta.  

Participaram da pesquisa 4 estudantes do curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais e Matemática de uma Universidade Federal no Ceará. Na produção dos dados 

utilizou-se: observação; diário de campo; narrativas; áudio, vídeo e/ou imagens; e entrevista. A 

etapa de co-operação evidenciou que os futuros professores compreenderam a importância das 

TIC no ensino e aprendizagem de Matemática, ou seja, demonstraram avanços em direção ao 

desenvolvimento do TPACK. Esse conhecimento emergiu quando os participantes perceberam 

a necessidade das TIC na experimentação e no desenvolvimento de múltiplas representações, 

demonstrando uma relação apropriada entre tecnologia e conhecimento específico. O aporte 

teórico sobre TPACK foi fundamentado em Mishra e Koehler (2006). 

Rolando (2017)60, a partir de quatro estudos independentes e inter-relacionados, 

analisou a percepção de professores de Biologia acerca de suas bases de conhecimento 

relacionadas à Tecnologia, à Pedagogia e à Biologia e suas possíveis inter-relações com 

variáveis sociodemográficas. Para isso, realizou a adaptação transcultural e validação das 

propriedades psicométricas de um questionário desenvolvido em língua inglesa, o TPACK 

Survey for Meaningful Learning, validado em diferentes países asiáticos. 

 
59 CARVALHO, R. L. Contribuições do campo conceitual multiplicativo para a formação inicial de 

professores de matemática com suporte das tecnologias digitais. Tese (Doutorado em Educação). 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. 
60 ROLANDO, L. G. R. Um exame da percepção de professores de Biologia acerca de suas bases de 

Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Tese (Doutorado em Ensino em Biociências e Saúde). 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2017. 
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A versão brasileira do questionário foi aplicada em uma amostra de 440 professores de 

Biologia, participantes de um programa de formação continuada do estado do Rio de Janeiro. 

Os resultados (pré e pós-teste) sugerem que a utilização de um programa de desenvolvimento 

profissional online para professores baseado em discussões, criação e aplicação de estratégias 

de ensino e na reflexão sobre a prática pedagógica promoveu o aumento da percepção dos 

professores em relação às suas bases de conhecimento previstas no modelo TPACK. E que os 

professores se sentem mais confiantes em relação aos conhecimentos que dependem de 

habilidades pedagógicas e/ou habilidades de uso de tecnologia, após a formação.  

A tese de Barros (2017)61 teve como objetivo analisar e caracterizar as dimensões 

tecnológico-educacionais da mobilidade (tempo, físico-espacial, pensamento, artefato, político-

econômica e conteúdo), a partir do pronunciar de professores de matemática, do Ensino Médio 

da rede pública estadual, sobre as formações vivenciadas e o uso de tecnologias para ensinar 

Matemática.  

A partir de uma análise qualitativa dos dados de questionários e entrevistas 

semiestruturadas de professoras egressas de um Programa de Desenvolvimento Educacional 

ofertado pela Secretaria do Estado constatou-se que os cursos de formação ofertados nas 

subáreas de matemática (491 ofertas) e tecnologia educacional (187 ofertas), entre os anos de 

2004 a 2013, não articularam os conhecimentos da tecnologia com os conteúdos próprios da 

matemática. Sendo assim, a autora concluiu que os professores que utilizam tecnologias para 

ensinar Matemática pertencem a categoria de intelectuais transformadores, por resistirem e 

habitarem nas escolas em meio a dimensões (i)mobilizadoras. Os estudos de Mishra e Koehler 

(2006) delimitam os conhecimentos presentes na prática de professores que utilizam 

tecnologias para ensinar. 

A tese de Vieira (2017)62 analisou a influência de elementos identitários docentes e 

escolares (idade, formação, capacitação em TIC, área de atuação, infraestrutura da instituição e 

contexto metodológico) na composição do perfil de TPACK de professores e os usos que esses 

sujeitos fazem da tecnologia educacional em uma rede privada, de âmbito nacional, de 

Educação Básica. A pesquisa, de objetivo descritivo e de abordagem qualitativa e quantitativa 

a partir de um estudo de caso, foi realizada junto a 551 professores e 17 escolas da rede e está 

fundamentada em dois frameworks teóricos, o TPACK e o modelo SAMR (acrônimo em inglês 

 
61 BARROS, G. C. A mobilidade tecnológico-educacional e suas dimensões no pronunciar de professoras de 

Matemática. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017 
62 VIEIRA, M. C.  Docência em Tempos Digitais: Análise do Perfil e da Ação do Professor Frente às Tecnologias 

em Cenários Escolares. Tese (Doutorado em Informática na Educação). Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2017. 
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para Substitution, Augmentation, Modification e Redefinition) que, assim como o TPACK, pode 

ser utilizado nos processos de compreensão da percepção e da ação docente frente à integração 

das TIC em atividades de ensino e aprendizagem.  

Os dados produzidos a partir de questionário online foram estudados através da Análise 

Textual Discursiva (ATD) e recursos estatísticos. Os resultados indicam a existência de 

correlações entre o perfil TPACK e o desempenho SAMR dos professores; o perfil TPACK e a 

faixa etária dos professores; o desempenho SAMR e o nível de formação docente; a capacitação 

docente na área das TIC e a área de atuação docente.  

Por outro lado, as conclusões não demonstram correlação entre o parque tecnológico 

das escolas e o perfil TPACK ou o desempenho SAMR, o que, frente à análise de outros 

resultados, possibilita a percepção de que seja mais significativo para a qualificação em TIC 

nas escolas o investimento (a) em processos de discussão e estudo que levem a mudanças, 

sobretudo, em concepções pedagógicas, promovendo ações educativas mais centradas no 

estudante e em metodologias ativas; (b) na construção de políticas institucionais voltadas ao 

uso ético e qualificado das TICs, sobretudo no que tange ao acesso à internet e às políticas de 

Bring Your Own Device (BYOD); (c) no fortalecimento de profissionais docentes que 

desempenhem lideranças institucionais, como fomentadores do uso pedagógico da tecnologia 

e (d) em um espaço institucional de formação docente consistente e de longo prazo, voltado ao 

fortalecimento do perfil TPACK e do desempenho SAMR.  

No Brasil, muitas pesquisas relacionadas ao TPACK dos professores estão no âmbito de 

trabalhos de mestrado. Por esse motivo, sintetizou-se no Quadro 4 os objetivos e/ou as 

finalidades de pesquisa encontrados nas dissertações nacionais relacionadas ao TPACK dos 

professores. 
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Quadro 4 – As dissertações com TPACK na formação de professores 

(continua) 

(ARAUJO, 2016)63 investigou o que dizem os professores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis 

(de duas universidades) a respeito da participação das TIC na docência universitária. Através de questionário e 

entrevista, realizados com 47 e 15 professores, respectivamente, a pesquisa evidenciou que ensinar e 

desenvolver a competência pedagógico-digital para a integração das TIC no ensino e aprendizagem de forma a 

atender a demanda do século XXI é uma tarefa complexa que exige do professor a criação do corpus de 

conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo, articulado à visão de totalidade. 

(LANG, 2016)64 analisou o desenvolvimento do TPACK de professores do Ensino Fundamental participantes 

de um grupo colaborativo de formação continuada sobre a o uso de TIC. A pesquisa de cunho qualitativo 

envolveu o desenvolvimento de encontros de formação continuada colaborativa, na intenção de problematizar 

as possibilidades de uso das TIC em sala de aula. Participaram da pesquisa 8 professores atuantes do 6º ao 9º 

ano de uma escola do noroeste gaúcho. Após a formação, os professores foram entrevistados de modo a capturar 

as possíveis modificações do TPACK nos participantes. Nas conclusões, o estudo destaca a necessidade da 

elaboração de propostas de uso das TIC como Ferramentas Cognitivas, possibilitando aos alunos serem sujeitos 

ativos no processo de ensino-aprendizagem. 

(OLIVEIRA M, 2017)65 identificou as possibilidades, limites e desafios do framework TPACK na formação de 

professores, para a integração das TIC na Educação Científica e Tecnológica (ECT). O estudo foi produzido 

através de uma revisão sistemática da literatura conduzida no Portal de Periódicos da CAPES, em artigos 

publicados entre 2005 a 2016. Os resultados mostraram uma fraca teorização sobre os conhecimentos que fazem 

parte do framework, uma definição de tecnologia como apenas ferramenta pedagógica e poucos estudos sobre 

o TPACK na ECT. Segundo o autor, tais fatores acabam dificultando a utilização do TPACK como quadro 

teórico para uma formação crítica e criativa dos professores de Ciências para a integração das TIC. 

 (COLLING, 2017)66 teve como objetivo evidenciar e compreender as perspectivas de uso das TIC no contexto 

das atividades formativas, curriculares e extracurriculares, promovidas no Curso de Licenciatura em 

Matemática de uma Universidade Federal, considerando as dimensões específica, pedagógica e tecnológica do 

conhecimento. A análise qualitativa e interpretativa foi construída a partir de um estudo documental e análise 

de conteúdo nos Planos de Ensino das disciplinas ministradas à primeira turma do curso, visando identificar as 

atividades formativas que propunham o uso pedagógico de tecnologias. Além disso, os dados para a análise 

foram produzidos através de questionários e entrevistas realizados com 7 professores e 19 estudantes do curso, 

a fim de identificar de que forma as TIC permeiam as atividades formativas desenvolvidas. Os resultados 

obtidos evidenciam que as atividades formativas promovidas no Curso já abordam a articulação dos 

conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e de conteúdo, promovendo uma formação docente alinhada às 

perspectivas e desafios da educação contemporânea. 

 

 

  

 
63 ARAUJO, L. M. V. S. As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na docência universitária 

nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. 
64 LANG, A. M. R. O desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico Tecnológico do Conteúdo de 

Professores do Ensino Fundamental. Dissertação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2016. 
65 OLIVEIRA, A. L. M. D. Percepções de professores sobre a TPACK no Ensino Superior. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, 2018. 
66 COLLING, J. Perspectivas de articulação dos Conhecimentos Pedagógicos, Tecnológicos e do Conteúdo 

na formação inicial de professores de Matemática. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 

Federal da Fronteira Sul. Chapecó, 2017. 
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Quadro 4 – As dissertações com TPACK na formação de professores 

(conclusão) 
(OLIVEIRA, 2018)67 investigou a percepção de professores bacharéis sobre a base de conhecimento docente, 

em específico, abordando como utilizam o TPACK para ministrar aulas no curso de Sistemas de Informação 

(SI), em uma universidade privada do sul de Minas Gerais. A pesquisa, de cunho qualitativo e exploratório, 

utilizou-se de questionários (com 12 participantes), oficina sobre TPACK (com 7 participantes) e entrevistas 

(com 3 participantes). Como resultados, foi percebido que alguns professores, mesmo não possuindo saber 

teórico sobre TPACK, já estabeleciam algumas relações entre os conhecimentos envolvidos. Enquanto outros 

demostraram resquícios de resistência à utilização das TIC ao apresentarem planejamentos de intervenção 

baseados em aulas tradicionais expositivas. 

 

(TRAESEL, 2018)68 buscou identificar e analisar as mudanças e continuidades verificadas nas concepções sobre 

o Ensino Interdisciplinar em Ciências (EIC) e o uso de TIC por 4 professoras de Ensino médio, de uma escola 

pública Estadual do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, participantes de uma experiência pedagógica de 

Planejamento Colaborativo. De caráter qualitativo, na modalidade de Pesquisa-ação Colaborativa, o corpus 

empírico foi constituído de entrevistas semiestruturadas e analisadas através da ATD. Nos resultados verificou-

se que as professoras estão cientes da importância do EIC na perspectiva de inclusão ao mundo tecnológico e 

digital e desenvolvimento social dos professores e alunos, bem como da incorporação das TIC ao trabalho 

docente nesse contexto. E de que há possibilidade de superação do ensino fragmentado e da implementação das 

TIC com vistas à aprendizagem dos conhecimentos escolares por parte dos alunos. 

Fonte: A autora (2019). 

 

2.3.2 Considerações finais sobre o TPACK nas pesquisas nacionais  

 

Assim, considerando as novas e diversificadas formas do conhecer na CCDT, põe-se 

colocar em evidência a necessidade de que os diferentes conhecimentos do professor, ou saberes 

docentes, se desenvolvam em consonância com a aprendizagem das TIC para ensinar, uma vez 

que a tecnologia está incorporada aos processos de aprendizagem dos estudantes, quer sejam 

potencializados (os processos) ou não nos diferentes espaços educacionais.  

Ao empreender uma análise da produção científica brasileira, a partir das teses e 

dissertações, percebemos que a concepção de TPACK está fortemente ligada à noção de 

conhecimento pedagógico para integração das TIC no ensino e aprendizagem, basicamente 

fundamentada a partir dos estudos de Mishra e Koeler (2006) e Koeler e Mishra (2009). Desse 

modo, constatou-se, através da RSL, que o interesse sobre as TIC na educação, em sintonia com 

o entendimento e/ou desenvolvimento do TPACK dos professores, é crescente na produção 

nacional, com predominância de produções voltadas aos professores que ensinam matemática. 

 
67 OLIVEIRA M, M. M. D. Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo na formação de 

professores na Educação Científica e Tecnológica. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e 

Tecnológica). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
68 TRAESEL, N. M. Mudanças e continuidades de concepções sobre o ensino interdisciplinar em ciências e 

o uso de TIC no ensino médio: uma experiência docente de planejamento colaborativo. Dissertação em 

Educação nas Ciências, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2018. 
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E, sejam os estudos voltados à formação continuada de professores, como apresentados 

por Rolando (2017), Vieira (2017), Nishio (2017) , Barros (2017), Lang (2016), Richit (2015), 

Bratti (2015) e Nakashima (2014), ou em atenção aos professores em formação inicial, como 

encontrado em Carvalho (2017) e Colling (2017), tais produções demonstram o anseio em 

prepará-los (os professores) para o que entende-se como ADD. Esta, por sua vez, demanda uma 

fluência tecnológica que essencialmente inter-relacione o conhecimento da pedagogia, do 

conteúdo e da tecnologia em sintonia com o contexto no qual está inserido.  

Além disso, conforme Imbernón (2009), a formação docente precisa partir das 

necessidades dos professores, para mudar as pessoas e os contextos, e envolver a descoberta e 

análise das situações problemáticas, detectadas no cotidiano e sentidas no coletivo. Neste 

sentido, as produções de Oliveira (2018), Traesel (2018), Vieira (2017), Rolando (2017), Barros 

(2017) e Araujo (2016), ao investigar as percepções dos professores sobre o TPACK e a 

mudança de suas concepções a partir de formações vivenciadas, corroboram para essa 

consciência e reforçam a necessidade de fomentar a formação de professores em TIC capazes 

de articular a aquisição de habilidades e saberes que possam promover o desenvolvimento do 

TPACK. 

Deste modo, a ADD, esteja ela envolvida em processos de formação inicial ou em 

processos de formação continuada, precisa constituir-se das potencialidades do presencial e do 

digital, em equilíbrio, a fim de promover prática pedagógica que potencialize a aprendizagem 

e a construção ativa do conhecimento dos estudantes.  

Todavia, buscar a conexão entre esses conhecimentos vai exigir uma compreensão mais 

aprofundada e heterogênea de como fazer para ensinar os alunos a aprender com tecnologia, 

reconhecendo as potencialidades tecnológicas e reconhecendo-se como professor em uma nova 

cultura de aprendizagem, na qual o estímulo ao entendimento sobre o TPACK dos professores 

pode colaborar para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.  

 

2.4 A CONTRIBUIÇÃO DAS REVISÕES SISTEMÁTICA PARA SÍNTESE DO 

CONHECIMENTO 

 

Em uma pesquisa de cunho científico, deve-se reconhecer e, quando possível, 

posicionar-se em relação aos referenciais teóricos-conceituais que norteiam a temática 

investigativa. Desse modo, a pesquisa bibliográfica permitiu construir uma revisão da literatura 

a partir da identificação, análise e síntese de publicações relevantes em livros, em periódicos 
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especializados e em bases de dados digitais, como as bibliotecas on-line, capazes de auxiliar a 

fundamentar e a teorizar sobre a a tese aqui defendida.  

Nessa intenção, este estudo concorda com Severino (2007, p. 122) quando afirma que: 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos. 

 

Dessa forma, ao abordar o Estado do Conhecimento das produções científicas nacionais 

e internacionais relacionadas ao B-Learning, recorreu-se ao Catálogo de Teses e Dissertações 

(CTD) da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Essa prática 

teve o intuito de identificar e socializar quais iniciativas/experiências de ensino-aprendizagem 

têm sido desenvolvidas na educação superior e no ensino médio, a partir de uma abordagem 

híbrida de ensino-aprendizagem, no âmbito nacional. Em um segundo momento, lançou-se mão 

do portal de periódicos da CAPES, a fim de obter um overview das investigações recentes 

envolvendo o B-Learning em nível internacional, a partir das publicações dos artigos completos 

em revistas de impacto científico fora do país de origem dos pesquisadores.  

Além disso, ao reconhecer que a promoção do B-Learning na formação docente envolve 

a compreensão e o aprimoramento do TPACK do professor, buscou-se identificar e analisar as 

discussões em torno do TPACK nas teses e dissertações desenvolvidas em âmbito nacional a 

partir do CTD da CAPES. A análise dessas produções ajudou a refinar as questões de pesquisa 

e a definir as perguntas que compõe o questionário e as questões norteadoras das entrevistas 

narrativas, a fim de compreender as experiências e vivências contadas pelos professores.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019).  
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3 O REFÚGIO DE QUEM MINERA  

 

[...] nenhuma aprendizagem profunda ocorre se os aprendizes não fizerem um 

compromisso de longo prazo com ela. Aprender alguma coisa em um novo campo, 

seja física, ou carpintaria, requer que o aprendiz assuma uma nova identidade: assuma 

o compromisso de ver e de valorizar o trabalho e o mundo da forma como o fazem os 

bons físicos e carpinteiros. (GEE, 2009, p.170). 

 

Ao se comprometer de forma intensa e aprofundada com uma nova pesquisa, como é o 

caso de uma tese, revela-se a habilidade em desenvolver uma investigação capaz de acrescentar 

novos conhecimentos e novas contribuições em diferentes aspectos – tanto para a área de estudo 

quanto para o sujeito que com esta se compromete. Nesse sentido, ao buscar subsídios teórico-

conceituais, capazes de dar sustentação à temática aqui debatida e à problematização realizada, 

assume-se um compromisso em ver e valorizar o nosso objeto de estudo a partir de diferentes 

lentes.  

Nesse entendimento, a fundamentação teórica desta pesquisa sustenta-se em aportes 

teórico-conceituais, interligando eixos investigativos estruturados por meio de dois capítulos 

principais: a) A docência na cultura da convergência digital e tecnológica; e b) A cultura digital: 

um ecossistema de cooperação e inovação;  

Em “A docência na cultura da convergência digital e tecnológica”, os conceitos, ideias 

e princípios estão ancorados nas contribuições teóricas da(s) seguinte(s) abordagens:  

− base do conhecimento do professor a partir de Shulman (1986) e Tardif (2014); 

− aprendizagem na/da docência digital; 

− novas pedagogias na formação docente para integração das TIC; 

Em “Cultura Digital: um ecossistema de cooperação e inovação”, as concepções são 

geradas em torno:  

− da tríade que constitui a cultura da convergência digital e tecnológica; 

− do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo;  

− das potencialidades do B-Learning para o ensino-aprendizagem e da perspectiva de 

utilizá-lo na formação permanente de professores. 

 

3.1 A DOCÊNCIA NA CULTURA DA CONVERGÊNCIA DIGITAL E TECNOLÓGICA 

 

O modelo de educação herdado dos últimos séculos já não encontra justificativa para 

permanência atualmente, pois as formas de comunicação e de acesso tanto ao 

conteúdo/conhecimento, quanto às pessoas, têm sido continuamente transformadas na realidade 
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cotidiana. Considerando as novas e diversificadas formas do conhecer na cultura da 

convergência digital e tecnológica, põe-se em evidência a necessidade de que os diferentes 

conhecimentos do professor se desenvolvam também em consonância com a aprendizagem das 

tecnologias digitais para o ensino. Isso porque a tecnologia está incorporada aos processos de 

aprendizagem dos estudantes, quer sejam potencializados (os processos) ou não, nos diferentes 

espaços educacionais. 

 

3.1.1 Conhecimentos e saberes do professor  

 

Ser professor e saber ensinar (o quê? como? por quê? a quem? onde?) é parte de um 

processo de construção e amadurecimento da aprendizagem da docência na qual antigos e novos 

saberes, provenientes de diferentes fontes de conhecimento e experiências, são assumidos e 

(re)construídos na prática pedagógica e na colaboração com os diferentes atores. 

Em busca de uma compreensão sobre os saberes que são mobilizados pelos professores 

na prática educativa, visando mediar a construção do conhecimento e a aprendizagem dos 

estudantes, partiu-se de Shulman (1986), cujo estudo propõe a existência de uma base de 

conhecimentos para o ensino, convidando a refletir sobre as problemáticas que tangenciam as 

discussões em torno dos conhecimentos que o docente precisa ter para poder ensinar. Em 

seguida, a pesquisa segue guiada por Tardif (2014, p. 54), para o qual o saber docente é um 

“saber plural, saber formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da 

formação profissional, dos currículos e da prática codidiana” [...]. 

Nesse caminho, Shulman (1986), ao investigar o que os professores precisam saber para 

poder ensinar e para que esse ensino possa conduzir à aprendizagem dos estudantes, suscita a 

compreensão dos saberes da docência a partir da concepção de “conhecimento do professor”. 

Ao instigar reflexões acerca do conhecimento do professor a partir de uma simbiose com o 

conhecimento do conteúdo, Shulman (1986, p.6, tradução nossa) questiona:   

 

Quais são os domínios e categorias de conhecimento do conteúdo na mente dos 

professores? Como, por exemplo, estão relacionados o conhecimento do conteúdo e 

o conhecimento pedagógico? De que forma os domínios e categorias de 

conhecimentos são representados nas mentes dos professores? Quais são as formas 

promissoras de aumentar a aquisição e o desenvolvimento de tal conhecimento?69 

 

 
69 “What are the domains and categories of content knowledge in the minds of teachers? How, for example, are 

content knowledge and general pedagogical knowledge related? In which forms are the domains and categories 

of knowledge represented in the minds of teachers? What are promising ways of enhancing acquisition and 

development of such knowledge?” (SHULMAN, 1986, p. 6).   
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Essas questões centrais foram explicitadas por Shulman (1986), que considera 

necessário pensar sobre o conhecimento que cresce nas mentes dos docentes, com ênfase 

especial no conteúdo inter-relacionado à pedagogia. Assim, o autor propõe um modelo 

construído com a intenção de caracterizar o complexo de conhecimento que os professores 

necessitam para um saber-fazer, definido como “base do conhecimento para o ensino” 

(SHULMAN, 1986). Nessa base,  distingui-se três categorias referentes ao conhecimento do 

professor para ensinar: (a) conhecimento do conteúdo, (b) conhecimento pedagógico do 

conteúdo e (c) conhecimento curricular. 

O “conhecimento do conteúdo” (a) se refere à quantidade e organização do 

conhecimento próprio do professor. De acordo com Shulman (1986), há distintos modos de 

representar o conhecimento do conteúdo, sendo que nas diferentes disciplinas as formas de 

discutir a estrutura de conhecimento do conteúdo também diferem. Assim, pensar sobre o 

conhecimento do conteúdo, corretamente, exige ir além do conhecimento dos fatos ou conceitos 

de um domínio: o professor precisa não só entender que algo é assim, como também deve 

compreender melhor por que é assim, com base em como algo se confirma, em que 

circunstâncias determinada justificativa pode ser enfraquecida e, até mesmo, negada.  

O “conhecimento pedagógico do conteúdo” (b) envolve o saber pedagógico que vai 

além da compreensão própria (per se70) do professor, uma vez que engloba também a dimensão 

do conhecimento da disciplina voltada ao ensino. Assim, é uma forma particular de saber que 

incorpora os aspectos mais relevantes do conteúdo a sua habilidade de ensinar (“teachability”)71 

(SHULMAN, 1986). 

Esta categoria inclui os temas mais regularmente ensinados na disciplina, as formas mais 

úteis de representação dessas ideias, as analogias, ilustrações, exemplos, explicações e 

demonstrações mais poderosas, ou seja, as formas de representar, estruturar e formular o 

conteúdo, tornando-o compreensível aos alunos. Este é um dos momentos onde a “sabedoria 

digital” (PRENSKY 2012) do professor pode fazer com que a tecnologia tenha efeito positivo 

no aprendizado, pois possibilita ao educador formas alternativas de abordar o conteúdo.   

Por fim, segundo Shulman (1986), no “conhecimento curricular” (c), devemos esperar 

que um professor experiente possua entendimentos sobre estratégias e formas alternativas de 

trabalhar e adaptar os temas curriculares. Ou seja, ele deve explorar formas diferentes de 

representação dos conteúdos (textos alternativos, programas, materiais visuais, filmes de 

 
70 Expressão utilizada por Shulman (1986). 
71 Expressão utilizada por Shulman (1986). 
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seleção, demonstrações laboratoriais, entre outros) que se possam mostrar mais adequadas do 

que outras em um determinado nível de escolaridade. 

Ainda em relação ao conhecimento curricular (SHULMAN, 1986), dois aspectos 

precisam ser considerados: a) o conhecimento lateral do currículo – inerente à habilidade do 

professor de relacionar o(a) seu(sua) conteúdo/aula com as demais disciplinas 

semestrais/anuais; e b) o conhecimento vertical do currículo – que considera a familiaridade do 

docente com os(as) conteúdos/disciplinas que foram ou que serão ensinados(das) sobre o 

mesmo objeto de ensino, em anos antecedentes ou sucessores, e os materiais que os incorporam. 

Sendo assim, o que as categorias de Shulman (1986) trazem é um olhar mais 

aprofundado a partir do conhecimento do conteúdo e das suas estruturas, ressaltando a 

importância do conhecimento pedagógico e também do conhecimento curricular. Estes são 

compreendidos como uma abordagem contemporânea para se pensar os saberes docentes a 

serem tomados como ponto de partida para uma nova discussão, desencadeada com base em 

um conhecimento tecnológico (ver p. 124 a 129). 

O estudo de Shulman favoreceu a compreensão da estrutura do modelo TPACK, uma 

vez que o “conhecimento pedagógico do conteúdo” é utilizado como base do conhecimento 

tecnológico e pedagógico do conteúdo, explorado por Mishra e Koehler (2006) e Koehler e 

Mishra (2009) e utilizado como dimensão articuladora para sistematizar a investigação 

realizada nesta tese. Entretanto, Tardif (2014) destaca em seu estudo a necessidade de definir o 

saber docente como um “saber plural”, formado pela amálgama de saberes originários da 

formação profissional e dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais.  

Nessa direção, tais concepções a respeito dos saberes dos professores foram 

caracterizadas por outros autores, em linhas aproximadas, como em Tardif (2014),  por “saberes 

docentes”, envolvidos nestes toda a complexidade inerente à construção do conhecimento do 

professor, para os quais o autor destaca os saberes experienciais “como núcleo vital do saber 

docente, a partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com 

os saberes em relações de interioridade com sua própria prática” (p. 54). Em suma, os saberes 

experienciais são formados de todos os demais, porém retraduzidos, “polidos” e submetidos às 

certezas construídas na prática e na experiência (TARDIF, 2014, p.54, grifo do autor). Para 

melhor entendimento, os saberes docentes, segundo Tardif, configuram-se como saberes da 

formação profissional; saberes disciplinares; saberes curriculares; e saberes experienciais. 

Em Tardif (2014), os “saberes da formação profissional” envolvem o conjunto de 

saberes transmitidos aos professores pelas instituições de formação (ciências da educação e 

ideologias pedagógica). Além disso, os saberes pedagógicos provenientes de reflexões sobre a 
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prática educativa, relacionados às técnicas e métodos de ensino, de representação e de 

orientação da atividade educativa, o “saber-fazer”, transmitidos aos professores no decorrer do 

seu processo de formação, estão incluídos nesse campo.  

O segundo saber apresentado em Tardif (2014) refere-se aos “saberes disciplinares”, 

que integram-se igualmente à prática docente através da formação inicial e/ou da formação 

continuada dos professores, a partir das disciplinas cursadas nas instituições educacionais, 

pertencentes aos diferentes campos do conhecimento: ciências exatas, ciências humanas, 

ciências biológicas. 

No que concerne aos “saberes curriculares” estes estão relacionados aos discursos, 

objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais as instituições educacionais efetivam a gestão 

dos saberes sociais produzidos e que devem ser transmitidos aos alunos. Estes saberes 

“apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, 

métodos) que os professores devem aprender a aplicar” (TARDIF, 2014). 

Aos professores cabe a apropriação desses saberes cientificos e pedagógicos no decorrer 

de sua formação, que precedem e dominam a prática da profissão, mas que, segundo Tardif 

(2014, p. 41), não provêm dela, pois a formação profissional dos professores está imbricada à 

“pedagogia e às teorias abstratas dos formadores nas universidades [...]”.  

Por fim, Tardif (2014) distingue dos demais saberes os chamados “saberes 

experienciais”, que resultam do próprio exercício da atividade profissional dos educadores. 

Esses saberes são produzidos pelos docentes por meio da vivência de situações específicas 

relacionadas ao espaço educacional e às relações estabelecidas com alunos e colegas de 

profissão. “Se originam da prática cotidiana da profissão e por ela são validados” (TARDIF, 

2014, p. 48). Por isso são também chamados de saberes práticos, os quais não provém das 

instituições de formação, nem do currículo, mas constituem a cultura docente em ação. 

Nesse sentido, “incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus72 e de habilidades, de um saber-fazer e de um saber-ser” (TARDIF, p. 39) pessoais e 

profissionais, validados pelo trabalho cotidiano e no conhecimento do seu contexto. Em outras 

palavras, pode-se dizer que os saberes experienciais resultam de um processo intrínseco do 

professor e dominado por este, enquanto os demais saberes são exteriores, sendo controlados e 

encaminhados por outros atores. Deste modo, o aprendizado efetivo dos saberes da formação 

profissional, curriculares e disciplinares serão impulsionados pelas experiências profissionais, 

produzindo a transformação da formação do professor.  

 
72 Para Tardif (2014) compreende certas disposições adquiridas na e pela prática real. 
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Assim, o professor “ideal” é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina, seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciencias da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos, 

com os colegas de profissão e com outros atores envolvidos neste processo. Afinal “o docente 

raramente atua sozinho, ele se encontra em interação com outras pessoas, a começar pelo aluno”  

(TARDIF, 2014, p. 49). 

Deste modo, as interpretações apresentadas demonstram a diversidades dos saberes dos 

professores enquanto elementos constitutivos da prática docente, para os quais Tardif (2014) 

destaca em sua ótica que a compreensão dos saberes dos professores contém conhecimentos e 

um saber-fazer cuja origem social é indissolúvel, pois os conhecimentos advindos do ambiente 

familiar, das instituições de ensino por onde o professor passou, das marcas deixadas pelos 

professores (crenças, representações e certezas), da sua cultura pessoal, da sua identidade e da 

sua subjetividade atuam na constituição dos demais saberes docentes. Esses saberes que advém 

das experiências, interiorizados nas relações vivenciadas, constituem um saber social que se 

reconfigura no cotidiano influenciado, em outros aspectos, pela evolução sociocultural, e que 

se integra a um saber heterogêneo proveniente de diversas fontes de conhecimento. 

Assim, parte-se do pressuposto de que esses conhecimentos e saberes se combinam e se 

harmonizam, dando origem a novos aprendizados que se alimentam e se reconstroem a partir 

das experiências e vivências pessoais e profissionais dos docentes, na configuração das suas 

concepções e práticas de ensino-aprendizagem. Diante disso, reconhece-se que o(s) 

conhecimento(s)/saber(es) do professor não pode(m) ser visto(s), simplesmente, a partir do 

domínio específico de um determinado conteúdo ou área de atuação; deve-se, sim, ampliar o 

campo de visão de forma a percebê-lo(s) como uma unicidade tecida por cada professor e 

nutrida em toda sua trajetória de vida. Nessa direção, a fala de Isao reflete esse entendimento: 

 

O nosso aluno estando dentro da sala de aula parece que está tudo funcionando bem, 

e não está. Muitas vezes, a gente não tem o domínio sobre a forma como estamos 

passando para o aluno e o professor tem uma formação específica, não tem uma 

formação no domínio de tecnologia. Nisso, hoje, o professor está deixando a desejar, 

porque eu sinto que nós poderíamos trabalhar melhor a parte tecnológica com os 

alunos. (Isao) 

 

Assim sendo, tem-se a percepção de que todos os professores sabem algo acerca de suas 

disciplinas, pórem esse conhecer se dá de diferentes formas, com diferentes familiaridades e 

profundidades, as quais precisam ser também consideradas em relação às variações de contexto 
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(institucional, cultural e social) e ao conhecimento dos estudantes (conhecimento prévio, nível 

de ensino, estilos de aprendizagem, habilidades).  

Portanto, as classificações  apresentadas por Shulman (1986 ) e por Tardif (2014) não 

são fixas nem imutáveis, uma vez que os conhecimentos e os saberes estão em constante 

transformação. Além disso, esses conhecimentos trascendem a supremacia do 

conhecimento/saber específico e conectam-se a este conhecimentos/saberes de diferentes 

naturezas, habilidades, atitudes, disposições e interesses, intrínsecos ao saber e ao saber-fazer 

do professor.  

 

3.1.2 A aprendizagem na/da docência digital   

 

Todos os anos, milhares de profissionais bacharéis e licenciados “se formam” nas 

instituições de ensino superior. Muitos destes seguirão a carreira acadêmica e serão professores. 

Ao seguir esse caminho, o que todos esses professores têm pela frente? A construção da 

aprendizagem da docência a partir de situações concretas e contextuais de ensino-

aprendizagem, em mutação pela convergência e integração das tecnologias digitais na realidade 

das crianças, jovens e adultos.  Em sua fala, Ben afirma: “Como eu sou professor novo na 

carreira, com um ano e meio de docência, então eu estou despertando para o conhecimento das 

formas de utilizar (TIC)”.  

Para Isaia e Bolzan (2011), a aprendizagem da docência73 é um processo no qual saberes 

e competências (capacidades/habilidades/atitudes) se constroem e/ou se renovam a partir de 

experiências, conhecimentos e estratégias solucionadoras de problemas, uns com os outros. 

Essa aprendizagem implica tanto mobilizar a bagagem de saberes/conhecimentos docentes 

quanto produzir novos saberes.  

Para isso, um corpus de saberes e conhecimentos necessita mesclá-los e (re)combiná-

los, produzindo a (re)configuração pessoal, apoiada em experiências compartilhadas entre os 

pares e nas vivências constituídas na prática pedagógica cotidiana. As novas formas de buscar 

e construir saberes, incluídos nestes os saberes/conhecimentos da docência, precisam olhar para 

o contexto digital buscando a superação dessa fragilidade pela apropriação ativa das 

tecnologias, integradas aos processos de aprendizagem na CCDT. 

Para Bolzan, Isaia e Maciel (2013), a ideia de aprendizagem da docência se consolida a 

partir da articulação entre modos de ensinar e de aprender, permitindo aos atores desse processo 

 
73 As autoras utilizadas nessa seção, geralmente, referem-se ao contexto das universidades. Porém, verificamos 

sua pertinência no âmbito dos IFs, uma vez que estes oferecem também a educação superior. 
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intercambiarem essas funções. Dessa maneira, o conhecimento compartilhado74 (BOLZAN, 

2008), associado à noção de aprendizagem colaborativa, se torna condição para o 

desenvolvimento e concretização do fazer-se professor ao longo da sua trajetória de vida, 

pessoal e profissional.  

Desse modo, a aprendizagem colaborativa (BOLZAN, 2008) caracteriza-se na interação 

como ação recíproca entre pares/docentes/discentes, possibilitando conhecer (novos) 

/aprofundar (antigos) temas a partir de atividades/práticas coletivas. Essa prática implica na 

autonomia dos atores envolvidos nesse processo e permite-lhes, a partir da reestruturação 

individual dos seus esquemas de conhecimento, sanar diferentes situações didático-pedagógicas 

e profissionais. Assim, no aprendizado entre pares, o professor apreende a partir da análise e da 

interpretação de sua própria atividade e dos demais, via compartilhamento de ideias, saberes e 

fazeres. No tocante a isso, a narrativa de Yumi diz: 

 

[...] e eu lembro que as colegas insistiam muito para eu ter um smartphone e me 

diziam: “É uma coisa necessária porque a gente precisa criar um grupo para 

conversar contigo, você tem que ter um”. Porque até pouco tempo eu não tinha um 

smartphone. Então eu comprei um celular. Por pressão! E depois não tem volta. E 

aprendo também com os meus colegas. A gente trabalha muito com documentos 

compartilhados. Por exemplo a Mon que é uma colega disse: “vamos fazer um artigo”. 

Nós fizemos um artigo pelo Docs cada uma na sua casa trabalhando. (Yumi, grifo 

nosso) 

 

Todavia, isso requer um docente sensível e receptivo a aceitar novos modos de 

constituir-se professor. Nesse caminho, a relevância das experiências que se vão construindo 

no cotidiano da prática educativa, incluídas nestas as experiências de uso/integração das 

tecnologias digitais, será dada pela qualidade e dinamismo dessa interação. Nesse sentido, 

entende-se, a partir de Bolzan (2008, 2012), que o processo de constituição do conhecimento 

compartilhado provoca a reorganização contínua e colaborativa dos saberes pedagógicos, da 

organização e redefinição das estratégias de ensino-aprendizagem, das atividades e das ações 

de estudo e das práticas de trabalho dos docentes realizadas no cotidiano da profissão, em que 

o novo se elabora a partir do conhecido e das memórias, mediante ajustes nesses sistemas.  

Dessa forma, o conhecimento compartilhado dos professores em tecnologias digitais 

precisa desenvolver-se também em novos ambientes de aprendizagem (virtuais e presenciais), 

 
74 O conhecimento compartilhado é elemento imprescindível à aprendizagem da docência, sendo delineado por 

Bolzan (2006, p. 380) como conhecimento pedagógico compartilhado. É entendido como um sistema de ideias 

com distintos níveis de concretude e articulação, que apresenta dimensões dinâmicas de caráter processual, pois 

implica uma rede de relações interpessoais, organizando-se com variedade e riqueza, dividndo-se quatro 

dimensões: o conhecimento teórico e conceitual, a experiência prática do professor, a reflexão sobre a ação 

docente e a transformação da ação pedagógica.  
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como forma de apropriá-los efetivamente a partir da interação e da colaboração ativa, de uma 

fluência tecnológica (ver p. 123-124) para a docência. 

Assim, infere-se a aprendizagem da docência como um processo contínuo que se 

desenvolve individual e coletivamente, sendo mais rico quando se realiza a partir de sistemas 

interativos entre os diferentes atores, pois possibilita o fortalecimento das relações, o 

aprendizado no/para o coletivo e a reflexão crítica em grupo, interligados (esses atores) por um 

contexto profissional de atuação. Nesse sentido, ao realizar o questionamento “Como tu buscas, 

hoje, te atualizar em termos de tecnologia para utilizar em sala de aula?” foi ouvido:  

 

Conversando com os colegas. É mais dessa forma. Algo ali com a Nat que fez 

programação, vou perguntando umas coisas. Os alunos também, às vezes, mostram 

algumas coisas para a gente utilizar. (Mei) 

 

Eu só consigo ver as possibilidades do SIGAA, porque eu tenho colegas que o 

utilizam, e que já trabalharam em EAD com o MOODLE. (Seiji) 

 

 Em Tardif (2014), ao referir-se sobre objetivação dos saberes e experiências, postula-se 

que, cotidianamente, os professores partilham seus saberes uns com os outros: de um material 

didático, de uma técnica, de um modo de fazer, do conhecimento sobre um aluno/turma, isto é, 

eles dividem uns com os outros um saber prático sobre sua atuação, incluso neste também um 

saber tecnológico. Além disso, segundo Barbiero (2015), os saberes pedagógico-tecnológicos, 

relacionados às possibilidades educativas da web e à utilização/integração das TIC no processo 

de ensino-aprendizagem desenvolvidos na docência presencial são aprimoráveis na docência 

virtual. Em relação isso, ao indagarmos na EN: “Como tu buscas te atualizar no que se refere 

as tecnologias para utilizar em sala de aula?”, uma professora nos disse:  

 

Não é uma coisa tão espontânea, acaba sendo um pouco compulsório porque eu segui 

trabalhando na EAD, então o ensino a distância nos força a tentar outros instrumentos, 

porque tem uma dinâmica bem diferente da sala de aula do curso presencial. [...]. 

Então é a prática do ensino a distância [...] que usamos como referência para 

identificar ferramentas que os alunos possam usar no presencial. (Hina) 

 

Portanto, se, na cultura contemporânea, crianças e adolescentes estão desenvolvendo 

novas habilidades e aprimorando suas capacidades de criatividade, de resolver problemas, de 

respeitar regras, de trabalhar em grupo, de ser autônomo, de aprender a partir de desafios que 

estimulam a colaboração, o encantamento e o envolvimento, sendo as tecnologias digitais meios 

que potencializam essas capacidades, também os saberes mobilizados na aprendizagem da 

docência precisam integrar um conhecimento tecnológico para saber “como”, “quando”, “o 

que” e “por que” ensinar com as tecnologias.  
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Isso decorre de um estímulo às competências e ao desenvolvimento das habilidades 

cognitivas digitais na atividade de exploração da Internet e do ambiente virtual de 

aprendizagem, os quais o professor precisa conhecer para poder atuar efetivamente. O interesse, 

a atitude e a colaboração são elementos importantes na apropriação desse conhecimento 

tecnológico, que precisa ser descoberto e experimentado. 

Assim, de acordo com Da Rocha e Bolzan (2015), argumenta-se em favor da 

apropriação ativa da cultura de convergência digital nos processos de aprendizagem da docência 

e, consequentemente, na formação permanente dos docentes. Formação essa compreendida 

como autotransformação, pontualmente pela reconfiguração da docência, agregando os 

saberes/conhecimentos das TIC como porta de entrada para o advento de tecnologias cognitivas 

mais complexas. 

 

3.1.2.1 Em busca da ambiência pedagógica digital  

 

Em sentido amplo, o termo ambiência tem relação com “aquilo que cerca; meio físico 

ou moral, ambiente, atmosfera que envolve alguém num dado espaço”75. (Novo Dicionário 

Aurélio, 1986). Ao abordar a aprendizagem na/da docência digital, fundamentou-se a 

concepção de ambiência no contexto da docência. Assim, partiu-se de Maciel76 (2006, 2009b) 

e Da Rocha (2014), que conceitua a ambiência docente como sendo a unidade dialética que 

traduz o impacto das condições objetivas (externas: institucionais, familiares, sociais), 

subjetivas (intrapessoais: capacidade de enfrentar as situações adversas) e intersubjetivas 

(interpessoais: convívio com os pares) em que se exerce à docência. Essa ambiência configura-

se positivamente quando essas forças ambientais, externas e internas, vivenciadas pelos 

professores, convergem para o bem-estar, a autogestão da aprendizagem e a realização 

profissional.  

Esse conceito de ambiência docente pode ser reconfigurado como ambiência 

pedagógica digital ou ambiência humano-tecnológica (BUSS e MACIEL, 2012; DA ROCHA, 

2014) ao constituir-se na observação do contexto biotecnológico, envolvendo as pessoas, o 

mundo digital, a fluência tecnológica e a fluência pedagógica nos processos de ensino-

aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais. Entende-se a noção de fluência tecnológica 

 
75 Significado de ambiência dado a partir do Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (1986). Disponível em 

https://dicionariodoaurelio.com/ambiencia. Acesso em 03/2017. 
76 Em algumas citações, a referência “MACIEL” pertence à autora Adriana Moreira da Rocha Veiga. Desde 2013, 

MACIEL passou a ser DA ROCHA; de 2015, DA ROCHA ou ROCHA VEIGA. 
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próxima à definição de Fluência em Tecnologia da Informação (FITness, da expressão em 

inglês Fluency of Information Technology), conforme proposta pelo Comitê de Alfabetização 

em Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Pesquisa dos EUA77, utilizada por Da 

Rocha e Bolzan (2015) e Koehler e Mishra (2009).   

Assim, a FITness denota o inter-relacionamento entre: capacidades intelectuais 

(habilidade para aplicar as TIC em situações complexas de forma continuada e para administrar 

os problemas inesperados), habilidades (capacidade de usar os aplicativos disponíveis) e 

conceitos fundamentais (sobre computadores, Internet, aplicativos; possibilidades de 

uso/integração e limitações) que permitirão o domínio das TIC envolvidas com a 

seleção/processamento da informação, a comunicação e a resolução de problemas. As pessoas, 

ao desenvolverem essas capacidades, tornam-se mais fluentes e têm uma compreensão mais 

aprofundada das oportunidades tecnológicas. 

Nesse sentido, a FITness vai além das noções tradicionais de literacia digital ou 

alfabetização digital, ao requerer que as pessoas compreendam o potencial das tecnologias, de 

forma a integrá-las de maneira efetiva seja na vida pessoal, seja na vida profissional, 

reconhecendo quando determinada tecnologia pode ajudar ou limitar a realização de um 

determinado objetivo.  

Para a aprendizagem da docência, isso significa que não devemos considerar o 

conhecimento da tecnologia somente a partir da noção de habilidades técnicas, independente 

da pedagogia e do conteúdo, mas pensar a integração da tecnologia associada a um contexto de 

ensino-aprendizagem. O professor fluente (no pedagógico e no tecnológico) associa “o que 

ensinar” ao “como ensinar”, selecionando para isso a metodologia, as estratégias, as 

ferramentas (computacionais ou não) mais adequadas para promover a aprendizagem de 

determinado conteúdo. Com isso, a fluência tecnológica permite ao docente compreender que 

a tecnologia não deve ser utilizada com fim em si mesma, ou como um plus nos diferentes 

espaços de aprendizagem (presenciais e virtuais).  

A cultura da convergência digital e tecnológica pode estimular novas pedagogias para a 

formação docente em TIC e ambiências pedagógicas permeáveis ao contexto sociodigital, 

compreendendo e respondendo às demandas da educação no século XXI (DA ROCHA; 

BOLZAN, 2015). Acredita-se que a dificuldade, hoje, para aqueles professores que têm 

 
77 O Committee of Information Technology Literacy of the National Research Council (NRC, 1999) propôs a noção 

de fluência em Tecnologias da Informação em contraposição a de alfabetização, para denotar a “capacidade de 

reformular conhecimentos, expressar-se criativa e apropriadamente, bem como produzir e gerar informação (em 

vez de meramente compreendê-la)”.  
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interesse em integrar as tecnologias ao ensino, não esteja em compreender essas possibilidades, 

mas, de fato, em como utilizá-las de forma efetiva na prática educativa.  

 

3.1.3 Novas pedagogias na formação docente para integração das TIC  

 

A Internet, as redes sociais on-line, os tablets, os smartphones e outras tantas 

tecnologias digitais estão, atualmente, acessíveis a uma boa parte da população discente, 

predominantemente habitada por jovens, nascidos na era digital, que, às vezes, entediados e 

dispersos, acabam utilizando essas tecnologias como recurso de fuga do espaço, ainda tão 

“quadrado” e pouco flexível, da sala de aula. E isso se deve, entre outros motivos, a uma 

transmissão de conhecimento basicamente unilateral, oralista, centrada na figura do professor 

como o detentor do saber e da ordem, baseada na concepção “bancária” de educação (FREIRE, 

2013). 

As tecnologias digitais também estão ao alcance dos professores que atuam nesses 

cursos, porém o desafio de integrá-las à educação vai muito além de uma demanda por 

atualização, muitas vezes imposta verticalmente, ou de altos investimentos em artefatos 

digitais, uma vez que estes não cessam sua evolução, exigindo um contínuo movimento de 

“adaptar-se”. O desafio está em construir um elo sustentável e inseparável entre a pedagogia, a 

tecnologia e o conteúdo, pois, conforme Imbernón (2009), o professor deve se conscientizar da 

sua capacidade de gerar conhecimento pedagógico e inovação.  

De acordo com Koehler e Mishra (2009), a maioria das tecnologias tradicionais 

utilizadas em aula são caracterizadas pela especificidade, estabilidade e transparência da 

função. Já as tecnologias digitais podem ser utilizadas de formas diferentes, são instáveis, 

atualizam-se rapidamente e o funcionamento interno fica “escondido” das pessoas (dos 

usuários).  

Ou seja: “o complicado no ensino com tecnologia é entender que elas não são neutras e 

nem imparciais, tecnologias específicas têm suas próprias propensões, potencialidades, 

affordances78 e restrições que as tornam mais adequadas para certas tarefas do que outras” 

(KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 61, tradução nossa). Entender como essas potencialidades e 

restrições podem interferir na aprendizagem dos estudantes exige doses extras de esforço e 

 
78 Affordance é um termo inglês, sem tradução para o português, que representa a qualidade de um objeto que 

permite ao indivíduo identificar sua funcionalidade sem a necessidade de prévia explicação, o que ocorre 

intuitivamente ou baseado em experiências anteriores. 
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dedicação por parte dos professores que, hoje, se veem cercados por exigências sociais e 

culturais.  

 Em relação a isso, Koehler e Mishra (2009) destacam que os fatores sociais e contextuais 

também complicam as relações entre ensino e tecnologia. Os contextos sociais e institucionais 

podem não suportar os esforços dos docentes para integrar o uso da tecnologia em aula. Ao 

refletir sobre as necessidades dos estudantes Seiji79 diz:  

 

Olha, o desafio muitas vezes é vencer a barreira do comodismo, porque o uso de novas 

tecnologias vai exigindo de nós novas habilidades, e às vezes nós não queremos 

exercer essas novas habilidades, mas que serão muito necessárias no futuro, porque 

atualmente o aluno quer fazer tudo via Internet, pesquisar com a Internet, quer te 

responder via WhatsApp, quer o material em meio digital, e se eu disser: “deixei 

material numa pasta para vocês tirarem xerox”, ninguém quer, até devido ao custo 

de fazer cópias xerográficas. (Seiji) 

 

Ao considerar esses fatores no contexto do IFFar, acredita-se que estes precisam ser, 

primeiramente, caracterizados, para que se possa pensar na construção de uma formação 

docente blended voltada a potencializar um conhecimento tecnológico e pedagógico.  Neste 

sentido, Imbernón (2009) preconiza a realização de uma formação que se realize dentro da 

instituição, o que ele chama de “formação de dentro e para dentro e fora” baseada em processos 

reais de pesquisa-ação, pois é nela que as situações problemáticas ocorrem. 

Outro aspecto, não menos importante dos que os já apresentados, está no fato de que 

muitos professores realizaram sua formação inicial em um momento no qual a tecnologia digital 

encontrava-se em um estágio de desenvolvimento muito diferente do que é hoje. Portanto, é 

compreensível que eles não se considerem suficientemente preparados para usar as TIC em 

contextos educativos e, muitas vezes, não apreciem seu valor ou relevância para o ensino-

aprendizagem (KOEHLER; MISHRA, 2009). Segundo Da Rocha e Bolzan (2015), os 

professores imigrantes digitais foram educados para a permanência, estabilidade e valores 

pretensamente duráveis para toda a vida e, por esse motivo, ainda não assumiram um 

posicionamento coeso diante da cultura digital; outros tantos docentes permanecem alheios ou 

até negam essa possibilidade, como resistência ao novo que se impõe na educação. Nesta 

perspectiva, Imbernón (2009, p. 76) diz que “não muda quem não quiser mudar”, ao considerar 

que a formação permanente requer um clima de colaboração e sem muitas reticências ou 

resistências.  

 
79 Utilizamos extratos das narrativas dos professores que estão em sintonia com as compreensões utilizadas nesta 

parte da tese. 
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Por outro lado, aqueles que estão concluindo a formação inicial também não estão vindo 

preparados para usar a tecnologia digital “pedagogicamente”, ou seja, não desenvolveram um 

conhecimento tecnológico e pedagógico, nem uma sabedoria digital (PRENSKY, 2012) para 

ensinar a geração atual, e essa é uma questão difícil de equacionar, pois a aprendizagem da/na 

docência digital é uma realidade com várias lacunas em aberto. Para Imbernón (2009) as 

vertiginosas mudanças dos meios de comunicação de massa e da tecnologia, que foram 

acompanhados de profundas transformações na vida pessoal e institucional, puseram em crise 

a transmissão do conhecimento de forma tradicional (textos, leituras). Essa crise se acentua 

quando o professor insiste em “transferir” conhecimento de um determinado domínio da mesma 

forma como ele foi formado, sem observar que o saber-ensinar requer novas habilidades e 

aptidões que precisam ser praticadas e vivenciadas.   

Nesse sentido, as TIC, em contextos de B-Learning, constituem um desafio aos 

professores que estão buscando integrá-las aos processos de ensino-aprendizagem, uma vez que 

utilizá-las para o seu próprio aprendizado difere de usá-las para o aprendizado com os outros. 

Isto significa que é comum os docentes utilizarem a Internet para buscar ou aprimorar o 

conhecimento de um determinado conteúdo, ler e responder e-mails, interagir em redes sociais 

on-line, fazer um curso a distância que atenda a um objetivo específico, entre outros. Isso 

implica ter uma habilidade tecnológica em maior ou menor profundidade, mas cujo tempo e 

espaço da interação é mais flexível em relação ao tempo de duração de uma aula.  

 

A gente pensa que é mais fácil dar aula via EAD do que presencial, e na verdade, é 

bem mais trabalhoso, porque tem toda a questão do cuidado na produção do conteúdo, 

e quando você fala com uma pessoa e transmite uma informação pessoalmente é uma 

coisa, tu tens um termômetro para ver se ela está entendendo ou não, na EAD tu não 

tens esse termômetro. (Shin) 

 

Foi uma experiência muito curta, mas bastante intensa.  Coordenei o NEAD do 

Campus Alegrete de agosto a dezembro de 2014, mas neste período pude perceber 

muitas coisas importantes nos bastidores da EAD. Foram questões desafiadoras de 

ordem de planejamento, organização de cursos, manejo de professores..., mas o que 

mais me chamava a atenção era a interação com os alunos e tutores na plataforma 

virtual.  Eu me questionava se, como Professor de Educação Física - uma área 

essencialmente prática, eu conseguiria dar conta de gestar uma área que tem a 

virtualidade como enfoque educativo. (Kaito) 

 

Quando o professor planeja suas aulas com recursos tecnológicos, ele precisa: a) estar 

atento à disponibilidade de um laboratório de informática, se este for o espaço necessário para 

que todos os estudantes tenham acesso aos computadores; ou b) estar atento à disponibilidade 

de dispositivos digitais (tablets, notebook, smartphone), sejam estes instrumentos institucionais 

ou do próprio estudante; c) organizar a forma como a tecnologia será utilizada para favorecer a 
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aprendizagem; e d) conhecer os recursos tecnológicos com os quais irá desenvolver as 

atividades ou compartilhar a aula com colegas/estudantes que conheçam. Esses dois últimos 

itens citados, geralmente, são os passos em que ocorrem os “bloqueios tecnológicos”, pois 

utilizar a tecnologia para ensinar abriga um conjunto maior de habilidades e capacidades, uma 

fluência tecnológica.  

Em alguns casos, esses bloqueios podem ocorrer devido a experiências inadequadas (ou 

incompletas) com o uso de tecnologias digitais, quando o docente não sabe como “traduzir” 

para o ensino-aprendizagem (KOEHLER; MISHRA, 2009). É comum as instituições de ensino 

organizarem cursos de formação (capacitação) em tecnologias na educação com uma única 

abordagem para a integração tecnológica, quando, de fato, os professores operam em diversos 

contextos de ensino-aprendizagem. 

Segundo Imbernón (2009), a formação permanente ainda se encontra, 

predominantemente, dentro de um processo de lições ou conferências-modelo, de noções 

ministradas em cursos, de cursos padronizados desenvolvido por especialistas que “culturizam” 

e “iluminam” profissionalmente os professores. Geralmente, os cursos de formação são 

organizados e ministrados por uma equipe com formação acadêmica em tecnologia/computação 

e que vai mostrar aos docentes o que determinado recurso/ferramenta computacional faz – por 

exemplo, como criar um fórum ou uma wiki no MOODLE.  

Os professores, atentos às explicações, escrevem no seu bloco de anotações, geralmente 

em papel, cada passo a ser desenvolvido. Porém, questões do tipo para que tipo de questões o 

fórum é mais adequado?; de que forma o professor deve interagir nos fóruns?; de que forma a 

wiki pode tornar-se produtiva?; como avaliar a participação na wiki?, dificilmente são debatidas 

e analisadas nessas formações. Ou seja, acontece uma “instrumentalização” sem um movimento 

relacional com as questões de ordem pedagógica. Em sua fala, Ryu diz: 

 

Nós fomos convidados a participar da semana da educação em Manoel Viana, e o 

pessoal da educação queria que nós falássemos sobre TIC.[...] Nós fomos entre 3 

professores: eu falei da lousa digital - do amarelão do FNDE - como usa, quais 

recursos ela tem; o Iverton divulgou o Google Forms e o Dan falou do Google 

acadêmico, mas nós dissemos: “Olha, a gente não vai ensinar aonde vocês devem 

utilizar”; não vamos dizer: “Olha, utilizem neste caso”. “Nós vamos ensinar a utilizar 

a ferramenta: o que tu podes criar nela, como tu vais montar a lousa, quais recursos 

ela tem, mas se tu vais utilizar na aula de: Ciências, História, Geografia, é tu quem 

vai decidir. De que forma tu vais utilizar, como tu vais inserir na tua aula, nós vamos 

deixar para ti”.[...] E o pessoal na apresentação foi dizendo: “Ah, eu consigo inserir 

dessa forma na minha atividade...” então cada um foi descobrindo de que forma a 

ferramenta atenderia a sua necessidade. (Ryu) 

 



138 

Outro fator a ser considerado é o direcionamento das formações de docentes para o uso 

das tecnologias digitais ter seu foco em AVA e nos seus recursos, e não na pedagogia para 

ensinar/aprender nesses ambientes, sendo direcionadas aos que irão atuar (ou já atuam) em 

cursos na modalidade a distância ou em disciplinas semipresenciais. Nos IFs, o professor do 

presencial é o mesmo do virtual. Portanto, uma formação “basicamente” técnica e dirigida não 

transforma o modo de ensinar.  

 

Tu estás fazendo uma formação em EAD? (Aki) 

 

Sim, eu estou fazendo dois cursos: um de formação pedagógica, propriamente dito, 

fornecido pelo IFFAR que é em EAD e a outra formação é para atuar como professor 

no Curso Técnico em Agroindústria EAD, no ano que vem, no qual eu vou atuar em 

duas disciplinas do primeiro semestre. (Ben) 

 

É evidente que a preparação para atuar na EAD é indispensável, porém qualquer 

professor que faça parte do corpo docente do IF pode vir a assumir uma disciplina nessa 

modalidade. Sendo assim, é imprescindível que se comece a pensar em conceber as práticas 

pedagógicas com momentos presenciais e virtuais – em combinação, independente da 

modalidade de ensino e do nível, pois a convergência entre presencial e virtual é parte de um 

contexto social de cultura digital no qual já não cabe nem ao professor nem ao estudante o papel 

de espectador. Em conexão com esse pensamento, Hiro falou: 

 

Como a principal oferta da instituição é o modelo presencial, então vamos para a sala 

de aula e passamos no quadro, mas se formos transformar um curso de graduação para 

a modalidade semipresencial muitas mudanças precisariam ser feitas para obtermos 

um resultado positivo. Hoje, a tecnologia é considerada uma ferramenta opcional, 

como o modelo aqui é presencial, tu acabas ficando nessa cultura.  Tu não és desafiado 

a usar a tecnologia. Quem está no EAD, por exemplo, está constantemente no desafio. 

Se tu usas uma ferramenta e a experiência não foi boa, tu voltas e segue no modelo 

tradicional, não é algo que tu vais ser cobrado. (Hiro) 

 

Para estes professores, a formação precisa acontecer bem antes da sua inserção no 

universo virtual, para que o profissional possa compreender que, embora as boas metodologias 

e práticas usadas no presencial sejam também necessárias no virtual, a dinâmica é outra, a 

configuração espaço-temporal se altera – o tempo não está condicionado à hora-relógio, o 

espaço não se limita ao geográfico – a interatividade e a conectividade são variáveis para a 

aprendizagem. A linguagem toma novas formas, signos e sentidos, se virtualiza, avança 

fronteiras.   
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A do PEG (formação) que eu fiz em Santa Maria, eu considero melhor porque a gente 

tinha encontros semanais, então, toda a semana, tínhamos encontros presenciais 

dentro do PEG e as avaliações e trabalhos eram no MOODLE. A gente aprendeu muito 

assim. Então antes mesmo de eu trabalhar na EAD eu já tinha algum conhecimento 

sobre o MOODLE que obtive no curso de formação de professores. (Isamu) 

 

Segundo Da Rocha e Bolzan (2015), os argumentos resistentes que mantêm as 

tecnologias digitais no status de recursos ou ferramentas tecnológicas dispensáveis são 

passíveis de refutação, ao ignorar as TIC para a educação como instrumentos de mediação 

sociocultural às aprendizagens. Diante desses desafios, como os professores podem integrar a 

tecnologia ao seu ensino? É necessária uma abordagem que trate o ensino como uma interação 

entre o que os docentes sabem e como eles aplicam, o que sabem nas circunstâncias ou 

contextos únicos, dentro de suas salas de aula (KOEHLER; MISHRA, 2009).  

Koehler e Mishra (2009) consideram que não há uma maneira ideal de integrar a 

tecnologia no currículo. Em vez disso, os esforços de integração devem ser criativamente 

concebidos ou estruturados para questões e assuntos particulares, em contextos específicos de 

sala de aula. Nessa direção Imbernón (2009), ao explorar as tendências da formação docente, 

pronúncia que não podemos separar a formação do contexto de trabalho ou nos enganaremos 

no discurso, pois tudo que se explica não serve para todos, nem serve para todos os lugares. 

Além disso, corroborando a ideia de que o ensino com tecnologia é uma tarefa complexa 

e mal estruturada, Koehler e Mishra (2009) assinalam que a compreensão das abordagens para 

uma integração tecnológica bem-sucedida requer que os professores desenvolvam novas formas 

de compreender e acomodar essa complexidade. 

Para melhor integrar as tecnologias ao ensino, os docentes precisam vivenciá-las ao 

longo de todo o processo de aprendizagem da docência, pois são saberes que carecem do 

hábito/frequência para desenvolver as habilidades digitais, de pensar e concretizar um saber 

pedagógico-tecnológico, no qual pedagogia e tecnologia caminhem juntas, e de atitude e 

geratividade80 como princípios norteadores do desenvolvimento de uma nova cultura para 

ensinar. 

 

[...]. Cada geração que vem é diferente da nossa, da minha, então a gente precisa 

entender que as formas de aprendizagem estão se modificando, talvez não tenhamos 

ainda resultados concretos, mas a gente já percebe que é preciso mudar, se abrir para 

essa ideia, para pensar nessas mudanças, a disciplina (TIC) já foi muito válida, e 

 
80 A expressão geratividade é entendida no contexto de “professor gerativo” para denominar aqueles que fazem 

das inquietações, diante da impermanência da realidade, uma permanente (trans)formação, por compreenderem 

que a qualidade e o engajamento da sua prática docente é um compromisso com o processo educativo dos seus 

alunos (MACIEL, 2009a). 
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depois que terminou eu continuei usando várias coisas [...] porque foi visto dinâmicas 

e metodologias interessantes para trabalhar. (Yasu) 

 

[...] a ideia de uma formação que envolva tecnologia precisa fazer com que nos 

apropriemos da tecnologia.  Se vamos pensar a utilização de softwares a gente precisa 

entrar em um laboratório. E como atingir todo mundo? Ao mesmo tempo, pensando 

em um momento em que nós pudéssemos fazer a formação, como nos dias de reuniões 

pedagógica, teria que ser elaborado um cronograma com algum assunto de interesse 

comum dos docentes, em partes, e de acordo com a capacidade dos laboratórios. Akio) 

 

Construir novas pedagogias para a formação docente é uma tarefa que exige rupturas e 

o enfrentamento das contradições inerentes à realidade dinâmica que envolve a prática docente 

(MACIEL e ISAIA, 2002). Com isso, a intenção é dizer que a formação dos professores para a 

construção do conhecimento pedagógico e tecnológico não pode ser pensada como uma 

necessidade somente dos docentes que atuam nos cursos/disciplinas que acontecem a distância, 

ou para o atendimento de disciplinas semipresenciais, pois não são somente os estudantes dessas 

modalidades que convivem diariamente com a tecnologia.  

 Essa formação precisa constituir-se das potencialidades do presencial e do digital, em 

equilíbrio, a fim de promover processos de ensino-aprendizagem, independentemente de 

modalidade. Além disso, conforme Imbernón (2009), a formação permanente precisa partir das 

necessidades dos professores, para mudar as pessoas e os contextos, e envolver a descoberta e 

análise das situações problemáticas, detectadas no cotidiano e sentidas no coletivo, para que 

então, engajados em cultura colaborativa e de conhecimento compartilhado, os docentes tenham 

condições de contemplar práticas colaborativas e inovações educacionais que repercutam no 

coletivo.  

Assim, o autor afirma que “o processo de formação coletiva deve propiciar um ambiente 

de colaboração, diálogo e interação; com o compartilhamento de problemas, fracassos e êxitos” 

(IMBERNÓN, 2009, p. 64). E nos sugere pensar e investir na criação de 

projetos/práticas/estratégias colaborativas (desenvolvidos na e para a instituição), em que todos 

possam estar envolvidos e o contexto social/institucional seja considerado. Para concretizá-los, 

então, é preciso que se identifique e se invista na formação. Desse modo, a formação 

permanente passa a ser uma construção coletiva, tendo, assim, maior probabilidade de êxito.  

Com isso, compreende-se que é necessário buscar novas alternativas à formação 

permanente, fazê-la mais dialógica, mais participativa, mais ligada a projetos de inovação e, 

assim, menos individualizada, padronizada e funcionalista; mais baseada no diálogo entre pares 

que se assumem como protagonistas, com a consciência de que todos são atores quando se 

diferenciam, trabalham juntos e se desenvolvem, e também entre todos os que têm algo a dizer 

e a contribuir com a pessoa que aprende. Para Imbernón (2009), a cultura profissional de 
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colaboração é um processo imprescindível para a formação do professor, na sua 

profissionalização e na construção das relações com seus pares.  

Em 2009, Imbernón (2009, p. 34) dizia que “nas próximas décadas, a profissão docente 

deverá desenvolver-se em uma sociedade em mudança, com um alto nível tecnológico e um 

vertiginoso avanço do conhecimento”. Dessa forma, a transformação mais urgente é a de 

reconhecer-se como professor em uma nova cultura de aprendizagem, para a qual a formação 

implica desenvolver também atitudes, além de conhecimentos, para que os docentes 

compartilhem o seu saber, as decisões, as comunicações, a dinâmica de grupo.  

Ao fazer referência a novas pedagogias na formação docente para integração das TIC 

busca-se o conhecimento e a exploração de novos modos de desenvolver a formação docente 

voltada à integração efetiva das tecnologias no ensino. A intenção é que essa integração 

tecnológica, ao ser concretizada pelos professores, favoreça a aprendizagem dos estudantes. 

Para isso, será preciso utilizar a fluência tecnológica desenvolvida pelos professores em prol de 

um saber pedagógico-tecnológico.  

As TIC possibilitam a adequação do contexto e as situações do processo de 

aprendizagem às diversidades em sala de aula. As tecnologias fornecem recursos didáticos 

adequados às diferenças e necessidades de cada aluno. As possibilidades constatadas no uso 

das TIC são variadas, oportunizando que o professor apresente de forma diferenciada as 

informações e flexibilizando a mediação pedagógica dos conteúdos e atividades. 

 

3.2 A CULTURA DIGITAL: UM ECOSSISTEMA DE COOPERAÇÃO E INOVAÇÃO  

 

[...] é o caminho. A utilização das TIC não cai mais, ela veio para ficar, não dá mais 

para usar somente o método tradicional.  (Riko) 

 

3.2.1 Cultura da convergência digital e tecnológica 

 

A convergência digital e tecnológica integrada, metodologicamente, às práticas 

educativas, pode favorecer a mediação pedagógica e propiciar o desenvolvimento de uma 

aprendizagem dinâmica, contextualizada e significativa. Para isso, deve-se entender o que 

significa convergência e como a convergência digital e tecnológica modifica as nossas relações 

com a informação/conteúdo e com as pessoas. 

Segundo Jenkins (2009), a convergência refere-se ao fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas, ao comportamento migratório das pessoas frente aos diferentes meios de 

comunicação e à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos. Desse modo, a convergência 
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é entendida como transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, sendo que 

a transformação cultural acontece à medida que as pessoas buscam e produzem novas 

informações e se conectam em meio a conteúdos de mídia dispersos. Já a cultura da 

convergência digital e tecnológica surge da relação entre três conceitos presentes na sociedade 

atual: a convergência dos meios de comunicação, a inteligência coletiva81 e a cultura 

participativa (JENKINS, 2009).   

A convergência dos meios de comunicação permite que as tecnologias colidam, se 

cruzem e interajam de maneira cada vez mais complexa e transparente. A computação ubíqua 

é um exemplo disso. Através dela, a interação homem-máquina, que nos primórdios da 

computação exigia especialistas altamente capacitados para usar os computadores, se torna 

quase imperceptível, fazendo com que os usuários tenham seu foco voltado para “o que” está 

sendo comunicado e/ou “para quem”. Assim, a convergência dos meios de comunicação não 

visa à ruptura, mas força a adaptação para atender às demandas que surgem em meio as 

transformações culturais e sociais. Portanto, as novas tecnologias impulsionam os meios de 

comunicação a reconfigurar suas funções e status, uma vez que estes não são mais exclusivos, 

individualizados e passivos.  

A inteligência coletiva, segundo Lévy (2011, p. 29), “é uma inteligência distribuída por 

toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências”. Ela é motor da cibercultura. E, nesse sentido, a base e 

o objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, 

uma vez que é uma inteligência compartilhada que surge na colaboração entre esses indivíduos 

em suas diversidades; é uma inteligência na qual todo o saber está na humanidade, já que 

ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa, e o importante é procurar em que 

contexto o que uma pessoa sabe é ouro. Para Jenkins (2009, p. 88), “o que consolida uma 

inteligência coletiva não é a posse do conhecimento que é relativamente estática – mas o 

processo social de aquisição do conhecimento – que é dinâmico e participativo”. 

Desse modo, o ciberespaço coloca em movimento diferentes saberes que, ao se 

somarem, criam novos nós de conhecimento, através de processos globais de colaboração, e, 

ao se constituírem como novas células, se especializam gerando um saber superior a qualquer 

indivíduo. Esse poder coletivo precisa avançar nos espaços educacionais. 

Os cursos on-line Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course (MOOC), 

são cursos abertos (geralmente sem pré-requisitos e acessíveis a qualquer pessoa) ofertados 

 
81 Jenkins (2009) compartilha da visão de Inteligência Coletiva (IC) apresentada por Lévy (1999). 
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através de AVA que permitem, a um número indefinido de pessoas (por isso a expressão 

massivo), ampliar seus conhecimentos em um determinado assunto de interesse, tendo como 

princípio um processo de ensino-aprendizagem on-line com interação, colaboração e 

coprodução.   

A essência dos MOOC82 é o espírito da colaboração. Assim, eles se desenvolvem pelo 

envolvimento ativo dos participantes, que auto organizam sua participação em função de seus 

objetivos de aprendizagem, conhecimentos prévios e interesses comuns. Com isso, a 

inteligência coletiva, tangível, vai emergindo e concretizando-se a partir da colaboração nos 

múltiplos espaços virtuais.   

Desse modo, na era do conhecimento, ao reconhecer e valorizar o outro em sua 

inteligência a partir dos seus saberes, contribui-se para mobilizar e ativar nele o senso de 

participação coletiva (LÉVY, 2011). Nesse contexto, as TIC têm o papel de promover a 

construção de coletivos inteligentes, nos quais as potencialidades sociais e cognitivas de cada 

um poderão desenvolver-se e ampliar-se de maneira recíproca. 

Em relação ao terceiro elemento que forma a tríade da CCDT, sendo este a cultura 

participativa, esta representa a maneira como a sociedade contemporânea vem utilizando a 

Internet e as redes digitais, de forma a distanciar-se, cada vez mais, da condição de receptora 

passiva (BENKLER, 2007; JENKINS, 2009). A cultura participativa provoca criação 

colaborativa e compartilhamento do que é produzido em conjunto, ou mesmo individualmente, 

para os grupos de interesse, seja em texto, imagem ou som digital. O YouTube, o Facebook, os 

blogs representam, atualmente, espaços democráticos onde a cultura participativa se dissemina. 

É possível que até o término desta tese já estejam obsoletos, porém novas tecnologias tomarão 

os seus lugares com o intuito de atender cada vez mais às necessidades de comunicação e 

colaboração entre as pessoas.  

“Prontos ou não já estamos vivendo em uma cultura de convergência” (JENKINS, 

2009). A partir dessa afirmação, cabe aos professores ações de reflexão e análise dessas formas 

contemporâneas de acesso, produção e consumo de conteúdo e, consequentemente, de fonte de 

conhecimento coletivo, as quais se configuram a partir do universo digital.   

Segundo Da Rocha e Bolzan (2015), a partir da cultura de convergência digital, 

configuram-se no contemporâneo novas formas de lidar com as informações e, 

 
82 McAULEY, A. Massive Open Online Courses: digital ways of knowing and learning. Elearnspace, 2010. 

Disponível em: http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a-platform. Acesso em: jun. 

2017. 
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consequentemente, de produzir conhecimentos, provocando a (re)construção da docência sob 

novos paradigmas e saberes convergentes. 

Assim, não se pode condicionar as inovações tecnológicas a um mero artefato digital 

para reproduzir um conteúdo “já dominado”, mas vislumbrar mudanças educacionais de 

ressignificação das relações educativas (com o saber), de criação de prática pedagógica voltada 

à aprendizagem ativa, colaborativa e reflexiva e de (re)pensar a formação docente visando 

atender aos anseios educacionais latentes. 

 

3.2.2 Conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo (TPACK) 

 

A concepção de Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK83, da 

expressão em inglês Technological and Pedagogical Content Knowledge) surgiu por volta de 

2001, em uma articulação inicial elaborada por Pierson (2001)84, seguido por vários outros 

pesquisadores que sugeriam concepções semelhantes voltadas à integração da tecnologia.  

Porém, a expressão passou a ganhar destaque como um novo conceito a partir da 

publicação de Mishra e Koehler (2006), na qual os autores delinearam o modelo e descreveram 

cada uma das características da estrutura do TPACK. A sigla inicial TPCK foi utilizada na 

literatura até 2008, quando então foi substituída por TPACK pela comunidade de pesquisa, para 

facilitar a pronúncia sem alterar o seu significado.  Assim, o TPACK é um modelo (framework, 

em inglês) educacional que se baseia nos fundamentos de Shulman (1986) de Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo (PCK, da expressão em inglês Pedagogical Content Knowledge), 

integrando explicitamente ao modelo o Conhecimento Tecnológico.  

Segundo Koehler e Mishra (2009, p. 62), no “coração do bom ensino com tecnologia” 

estão três bases fundamentais de conhecimento: o conteúdo, a pedagogia e a tecnologia. O 

TPACK resulta da intersecção entre os três conhecimentos, sendo que a interação entre esses 

componentes, tanto na teoria como na prática, pode produzir os tipos de conhecimentos 

necessários para integrar de forma mais efetiva a tecnologia digital aos processos de ensino-

aprendizagem. 

 
83 Optou-se pela utilização das siglas em inglês para abordar o Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do 

Conteúdo e seus componentes devido ao reconhecimento destas na literatura nacional e internacional. 
84 PIERSON, M. E. Technology integration practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research 

on Computing in Education, 33(4), 413–430. 2001. 
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Dessa forma, o modelo TPACK estrutura-se a partir de três componentes ou 

conhecimentos85 principais: o Conhecimento Pedagógico, o Conhecimento do Conteúdo e o 

Conhecimento Tecnológico. Esses três, combinados, resultam em outros quatro tipos de 

conhecimento: o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, o Conhecimento Tecnológico do 

Conteúdo, o Conhecimento Tecnológico Pedagógico e, na convergência entre todos, o 

Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo. As interações entre eles, e no conjunto 

dos três combinados diferentemente em diversos contextos, apresentam as variações observadas 

na extensão e na qualidade da integração da tecnologia na educação. A Figura 17 (p. 154) 

representa visualmente o modelo a partir de seus componentes.    

 A seguir, descreve-se os componentes do modelo TPACK a partir dos estudos 

apresentados por Mishra e Kohler (2006), Koehler e Mishra (2009) e revisitados por Graham 

(2011), em uma retomada crítica:  

 

a) Conhecimento do Conteúdo (CK, da expressão em inglês Content knowledge) é o 

conhecimento atual dos professores sobre o assunto a ser ensinado/trabalhado. O CK 

é de importância crítica para os docentes, envolvendo uma relação de profundidade 

conforme o nível e o contexto de ensino. 

 

De acordo com as ideias de Shulman (1986), Koehler e Mishra (2009) destacam que o 

CK inclui o conhecimento de principais fatos, conceitos, teorias, ideias, 

procedimentos, modelos explicativos que permitam organizar e conectar ideias, regras de 

evidência e prova dentro de um determinado campo/assunto, assim como o conhecimento sobre 

práticas e abordagens para o desenvolvimento desse conhecimento. O conhecimento e a 

natureza da investigação diferem muito entre os campos, e os professores devem compreender 

os fundamentos mais profundos do conhecimento das disciplinas que ensinam, para que os 

alunos desenvolvam as concepções adequadamente sobre o conteúdo. 

Além disso, o conteúdo, cada vez mais diversificado, representado em diferentes 

formatos de distribuição (áudio, vídeo, imagem), plataformas (virtuais, adaptativas)86 e 

 
85 O termo componente, referindo-se à estrutura TPACK, é utilizado como sinônimo de fatores, características, 

elementos-chave, conhecimento, construções, dimensões. Alterna-se entre conhecimento e componentes por 

apresentarem-se com maior frequência nas publicações de Mishra e Koehler. 
86 Como plataformas virtuais de aprendizagem, se pode citar o MOODLE (http://moodle.org). Quanto às 

plataformas adaptativas, elas são também ambientes de aprendizagem virtual, porém agregam a possibilidade 

de personalização ao responderem em tempo real às necessidades e ao ritmo de cada estudante enquanto realiza 

suas atividades no ambiente (ler, assistir um vídeo, jogar), com feedback imediato. São exemplos: o Geekie 

Games (https://geekiegames.geekie.com.br) e Khan Academy (https://www.khanacademy.org).  
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ferramentas digitais (games e apps), evolui lentamente em termos de representação na sala de 

aula, tornando o descompasso entre as habilidades digitais dos professores “pré-digitais” e as 

dos estudantes mais inquietante, uma vez que a Internet e as tecnologias digitais configuram-se 

como processos de linguagem dos jovens.  

 

b) Conhecimento Pedagógico (PK, da expressão em inglês Pedagogical knowledge) é 

o conhecimento do professor relacionado a processos e práticas e/ou métodos de 

ensino-aprendizagem, envolvidos nesses, entre outras coisas, propósitos, valores e 

princípios educacionais gerais. É uma forma genérica de conhecimento, pois está 

envolvido em todas as questões de aprendizagem dos estudantes – gestão da sala de 

aula, conhecimento do perfil dos alunos, desenvolvimento e execução do plano, 

estratégias para avaliar a compreensão dos estudantes sobre um determinado assunto. 

 

A teacher with deep pedagogical knowledge understands how students construct 

knowledge and acquire skills and how they develop habits of mind and positive 

dispositions toward learning. As such, pedagogical knowledge requires an 

understanding of cognitive, social, and developmental theories of learning and how 

they apply to students in the classroom (KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 64)87. 

 

c) Conhecimento Tecnológico (TK, da expressão em inglês Technology Knowledge) 

está sempre em estado de fluxo contínuo – mais do que os outros dois domínios 

fundamentais (pedagogia e conteúdo) –, necessitando capacidade para aprender e 

adaptar-se constantemente. Portanto, sua definição é mais delicada, pois qualquer 

definição de TK corre o risco de ficar desatualizada em um curto espaço de tempo, 

ao considerar o universo das tecnologias digitais. Contudo, existem maneiras de 

pensar e trabalhar com tecnologias independentemente de quais sejam as ferramentas 

e de quando elas surgiram. Nesse sentido, adquirir TK permite que uma pessoa realize 

uma variedade de tarefas diferentes utilizando as TIC, assim como desenvolva 

maneiras diferentes de realizar uma determinada tarefa. 

 

Não se deve considerar o conhecimento da tecnologia somente a partir da noção de 

habilidades técnicas, independente da pedagogia e do conteúdo, mas sim pensar a integração 

da tecnologia dentro de um contexto de ensino, numa perspectiva de TPACK. Desse modo, 

 
87 Tradução da autora: professor com um bom PK compreende como os alunos constroem conhecimentos e 

adquirem habilidades e como desenvolvem hábitos mentais e disposições positivas para a aprendizagem. Como 

tal, o conhecimento pedagógico requer uma compreensão das teorias cognitivas, sociais e de desenvolvimento 

da aprendizagem e de como elas se aplicam aos alunos em sala de aula (KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 64). 



147 

Koehler e Mishra (2009) utilizam a definição de TK, no âmbito do TPACK, próxima à de 

Fluência em Tecnologia da Informação (FITness) (p. 124): “This conceptualization of TK does 

not posit an “end state”, but rather sees it developmentally, as evolving over a lifetime of 

generative, open-ended interaction with technology” (KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 64)88.  

O conhecimento tecnológico implica reconhecer as possibilidades de integração da 

tecnologia e manter-se continuamente em adaptação. As tecnologias móveis, a gamificação no 

ensino, a aprendizagem ubíqua, os mundos virtuais imersivos são exemplos da adaptação 

necessária aos novos tempos da docência. Já é perceptível que isso não está sendo fácil, muito 

menos, rápido em termos de ambiência pedagógica digital. 

Embora a concepção de TPACK inclua em seu constructo as competências pessoais, ela 

pode e precisa ser considerada sob a ótica do coletivo, pois “to be an expert in each of these 

components and their intersections in every teaching context is not realistic. Instead, we must 

work together to build our collective capacity to integrate technology in ways that will 

positively impact student learning” (TPACK.ORG, 201789). Um outro fator que também se 

deve levar em consideração é que as habilidades digitais dos estudantes podem ser melhor 

aproveitadas nesse aspecto. 

 

d) Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK, da expressão em inglês 

Technological Content Knowledge) é uma compreensão da maneira pela qual a 

tecnologia e o conteúdo influenciam e restringem um ao outro. Os professores 

precisam dominar mais do que o assunto que ensinam. Eles também devem ter uma 

compreensão profunda de como o assunto (ou os tipos de representações que podem 

ser construídos) pode ser transformado pela aplicação de tecnologias específicas. Os 

docentes precisam entender quais tecnologias específicas são mais adequadas para 

abordar a aprendizagem de certos temas em um domínio e como o conteúdo dita ou, 

talvez até muda, a tecnologia – ou vice-versa. (KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 65). 

 

e) Conhecimento Tecnológico Pedagógico (TPK, da expressão em inglês 

Technological Pedagogical Knowledge) é uma compreensão de como o ensino e a 

 
88 “Essa conceitualização de TK não o coloca em um ‘estado final’, mas o enxerga de forma evolutiva, evoluindo 

ao longo de uma vida com interação aberta com a tecnologia” (tradução nossa). 
89 “[...] ser um especialista em cada um desses componentes e suas intersecções em todos os contextos de ensino-

aprendizagem não é realista. Em vez disso, devemos trabalhar juntos para construir uma capacidade coletiva 

para integrar a tecnologia, de modo a impactar positivamente no aprendizado dos estudantes” (TPACK.ORG, 

2017, tradução nossa). 
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aprendizagem podem mudar quando tecnologias em particular são usadas de 

maneiras particulares. Isso inclui conhecer as possibilidades/potencialidades 

pedagógicas e as potencialidades/restrições das TIC para desenvolver 

adequadamente projetos e estratégias pedagógicas disciplinares. Segundo Koehler e 

Mishra (2009, p. 6590), “To build TPK, a deeper understanding of the constraints and 

affordances of technologies and the disciplinary contexts within which they function 

is needed”.  

 

Boa parte dos softwares não são projetados especificamente para fins educacionais, e 

sim para propósitos gerais, assim como as sedutoras tecnologias Web e os apps91 em 

dispositivos móveis, projetados, em sua maioria, para fins de entretenimento, comunicação e 

redes sociais. Por isso, de acordo com Koehler e Mishra (2009), os professores precisam 

desenvolver habilidades de modo a olhar para além do uso mais comum dessas tecnologias, 

reconfigurando-as para fins pedagógicos personalizados. Assim, o TPK exige uma busca 

prospectiva, criativa e de mente aberta de uso de tecnologia, não por sua própria causa, mas 

pelo bem de promover o aprendizado e a compreensão dos alunos.  

Segundo Graham (2011), geralmente o Conhecimento Tecnológico Pedagógico tende a 

ser o foco principal nos cursos de integração de tecnologias ao ensino-aprendizagem. Porém, 

ao ser ensinado, em geral por especialistas, de modo generalista, a integração desse 

conhecimento não ocorre ligado à concepção de conteúdo e contexto, ou seja, há uma integração 

da tecnologia mais focada na pedagogia do que na pedagogia entrelaçada aos conteúdos 

específicos. 

 

f) Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK, da expressão em inglês 

Pedagogical Content Knowledge) existe na intersecção do conteúdo e da pedagogia. 

Dessa maneira, ele ultrapassa a simples consideração de conteúdo e pedagogia 

isoladamente um do outro. PCK representa a mistura de conteúdo e pedagogia, em 

uma compreensão de como determinados aspectos/assuntos da disciplina podem ser 

organizados, adaptados e representados para que a aprendizagem de um conteúdo 

específico seja efetiva.  

 

 
90 Para construir TPK, é necessária uma compreensão aprofundada das affordances e restrições das tecnologias e 

dos contextos disciplinares em que elas são necessárias (tradução nossa). 
91 Apps é a abreviação da palavra applications, que significa aplicativos, em português. 
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 Para Shulman (1986), o PCK é uma forma de conhecimento prático usada pelos 

professores para orientar sua prática docente de forma altamente contextualizada. Para o autor, 

esse conhecimento é constituído por: saberes de como estruturar e representar o conteúdo nos 

processos de ensino-aprendizagem dos estudantes; concepções consensuais e não consensuais 

(equívocos) e as dificuldades que os alunos encontram ao aprender determinado conteúdo; 

conhecimentos de estratégias de ensino específicas, capazes de atender às necessidades de 

aprendizagem dos estudantes em circunstâncias específicas em aula; dentre outros. Porém, os 

docentes, para ser bem-sucedidos, teriam que enfrentar ambos os problemas (de conteúdo e 

pedagogia) ao mesmo tempo, incorporando "os aspectos de conteúdo mais pertinentes à sua 

habilidade de ensinar” (SHULMAN, 1986, p. 9). 

Além disso, o conhecimento pedagógico do conteúdo inclui uma compreensão do que 

facilita ou dificulta a aprendizagem de conteúdos específicos: as concepções e preconceitos que 

estudantes de diferentes idades e origens trazem consigo para aprender um tema frequentemente 

ensinado. Dessa forma, esse conhecimento engloba o conhecimento de estratégias de ensino-

aprendizagem específicas que podem ser usadas para atender às necessidades de aprendizagem dos 

estudantes em circunstâncias específicas em sala de aula, evidenciando a necessidade de 

convergência entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo.  

 

g) Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK, da expressão em 

inglês Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) é uma forma emergente de 

conhecimento que vai além da compreensão dos seus componentes individualmente. 

Entendimento esse que resulta das interações entre os três conhecimentos: pedagogia, 

conteúdo e tecnologia (tradução nossa) 92. A integração da tecnologia produtiva ao 

ensino-aprendizagem precisa considerá-lo dentro das complexas relações definidas 

no sistema relacional, o qual é produzido pelos três conhecimentos envolvidos.  

 

[...] TPACK is the basis of effective teaching with technology, requiring an 

understanding of the representation of concepts using technologies; pedagogical 

techniques that use technologies in constructive ways to teach content; knowledge of 

what makes concepts difficult or easy to learn and how technology can help redress 

some of the problems that students face; knowledge of students’ prior knowledge and 

theories of epistemology; and knowledge of how technologies can be used to build on 

 
92 “TPACK is an emergent form of knowledge that goes beyond all three “core” componentes. Technological 

pedagogical content knowledge is an understanding that emerges from interactions among content, pedagogy, 

and technology knowledge” (KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 66). 
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existing knowledge to develop new epistemologies or strengthen old ones 

(KOEHLER; MISHRA, 2009, p. 66)93. 

 

Cada situação apresentada aos docentes é uma combinação única dos três 

conhecimentos e, consequentemente, não há nenhuma solução tecnológica única que se aplica 

a cada professor, curso ou visão de ensino. As soluções residem na habilidade do docente em 

navegar com flexibilidade nos espaços definidos por esses conhecimentos e nas interações 

complexas que eles produzem em contextos específicos. Ignorar essa complexidade pode levá-

los a soluções simplificadas e falhas. 

 

Videoaulas, às vezes eu assisto para buscar alguma coisa específica. De vez em 

quando os alunos pedem: “Professora eu queria ver esse conteúdo...” Então eu acabo 

assistindo para poder divulgar para eles, porque tem material que não é bom, e por 

isso que a gente acaba selecionando. Isso para os alunos da graduação [...] (Yasu) 

 

Por isso, os professores precisam desenvolver fluência e flexibilidade cognitiva não 

apenas em pedagogia, conteúdo e tecnologia em separado, mas também na maneira como esses 

domínios e parâmetros contextuais se inter-relacionam. Dessa forma, ver esses conhecimentos 

conectados não pode ser tomado como um ato simples, direto e apressado: vai exigir uma 

compreensão profunda e heterogênea do ensino-aprendizagem com tecnologia. 

Conforme Mishra e Koehler (2006, p. 66), “Na realidade, esses componentes existem 

em um estado de equilíbrio dinâmico. Visualizá-los isoladamente representa um verdadeiro 

desserviço ao bom ensino”. Uma mudança em qualquer um dos fatores tem que ser 

avaliada/compensada em relação aos outros dois. Essa validação/compensação é mais evidente 

sempre que a utilização de uma nova tecnologia educativa força, repentinamente, os professores 

a confrontarem questões educativas e a reconstruir o equilíbrio dinâmico entre os três 

conhecimentos. 

Essa visão inverte a perspectiva convencional de que os objetivos pedagógicos e as 

tecnologias derivam da área de conteúdo curricular. As coisas raramente são tão simples, 

principalmente quando novas tecnologias são empregadas. A educação a distância, por 

exemplo, “forçou” docentes a pensarem sobre questões pedagógicas fundamentais, tais como: 

 
93 TPACK é a base para o ensino efetivo com tecnologia, requer a compreensão da representação de conceitos por 

meio de tecnologias, técnicas pedagógicas que utilizam tecnologias para ensinar conteúdos de maneira  

construtiva; requer conhecimento do que torna os conceitos difíceis ou fáceis de aprender e como a tecnologia 

pode ajudar a resolver alguns dos problemas que os estudantes enfrentam; perceber os conhecimentos prévios 

dos estudantes e de teorias da epistemologia. É ter conhecimento de como as tecnologias podem ser usadas para, 

baseando-se no conhecimento existente, desenvolver novas epistemologias ou fortalecer as antigas. 
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de que forma o conteúdo pode ser representado na Web? ou como podemos conectar os 

estudantes com os assuntos e uns com os outros?  

 

Eu não sei se pedagogicamente o que eu faço é certo. Mas eu tento passar para os 

alunos do modo que eu gostaria de aprender. Eu tento me colocar no lugar deles: 

“como o Daniel com 13, 14, 15 anos gostaria de aprender?” E é assim que eu 

conduzo as aulas, mas treinamento e formação (em tecnologia) eu não tive. (Kei) 

 

Dessa forma, a complexidade da integração de tecnologia vem de uma apreciação de 

conexões ricas de conhecimento entre esses três componentes, bem como das maneiras 

complexas em que estes são aplicados em contextos multifacetados e dinâmicos de ensino-

aprendizagem (KOEHLER; MISHRA; 2009).   

Segundo Mishra e Koehler (2006), o TPACK procura auxiliar o desenvolvimento de 

melhores técnicas para descobrir e descrever como o conhecimento dos professores, 

relacionado à tecnologia, é implementado e instanciado na prática. Ao descrever melhor os 

tipos de conhecimento que os docentes necessitam (na forma de conteúdo, pedagogia, 

tecnologia, contextos e suas interações), os educadores estão em melhor posição para entender 

a variação nos níveis de integração da tecnologia.  

Nesse sentido, a estrutura TPACK oferece várias possibilidades para promover pesquisa 

na formação de professores e na integração das tecnologias ao ensino-aprendizagem por parte 

destes. Ela oferece opções para olhar para um fenômeno complexo como a integração de 

tecnologia em caminhos passíveis de análise e desenvolvimento. Além disso, “permite aos 

professores e educadores de professores ir além das abordagens simplistas que tratam a 

tecnologia como um ‘add-on’, em vez de focalizar de uma forma mais ecológica as conexões 

entre tecnologia, conteúdo e pedagogia em contextos de sala de aula”94 (KOEHLER; MISHRA, 

2009, p. 67, tradução nossa).   

Segundo Graham (2011), embora o modelo TPACK esteja sendo cada vez mais 

disseminado entre pesquisadores interessados em investigar as tecnologias digitais na educação, 

um considerável trabalho teórico/prático ainda precisa ser feito para clarear a aplicação do 

modelo e reforçar construtivamente a integração das tecnologias na educação. Graham (2011) 

argumenta que, apesar de o modelo identificar sete constructos distintos e de forma inter-

relacionada, carece de definições mais precisas para cada um dos conhecimentos explicitados 

– o que implica articular “como”, efetivamente, os elementos da teoria se relacionam entre si; 

 
94 Moreover, it allows teachers, researchers, and teacher educators to move beyond oversimplified approaches that 

treat technology as an “add-on” instead to focus again, and in a more ecological way, upon the connections 

among technology, content, and pedagogy as they play out in classroom contexts. 
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definir as condições de fronteira entre os componentes, para permitir uma clara discriminação 

entre os constructos; e compreender se a relação entre eles é integradora ou transformadora 

(para que se possa estabelecer validade na construção de instrumentos que avaliam o TPACK). 

Para Graham (2011), a aparente simplicidade do modelo esconde um nível subjacente 

de complexidade, em parte porque todos os componentes que estão sendo integrados são amplos 

e mal definidos. Além disso, a estrutura, em sua forma atual, não explicita outros fatores além 

do conteúdo, da pedagogia e da tecnologia, como, por exemplo, as atitudes (crenças e valores 

epistêmicos) dos professores sobre o ensino-aprendizagem, as quais também são importantes e 

precisam ser consideradas. Dessa forma, uma visão simplificada do modelo pode levar a 

possíveis percepções errôneas, simplistas e ingênuas sobre a natureza da integração da 

tecnologia no ensino-aprendizagem. 

Atualmente, há na literatura instrumentos baseados na análise fatorial que, por exemplo, 

buscam estabelecer a avaliação dos resultados da aplicação/desenvolvimento do modelo 

TPACK a partir das suas categorias, como os encontrados em Archambault e Barnett (2010)95, 

Lee e Tsai (2010)96, Graham (2009), entre outros. Ao examinar a validade do TPACK, 

sugerindo medir cada um dos seus conhecimentos/domínios, o que fica evidente nesses estudos 

é o quanto isso é complicado, uma vez que se tem a noção de que o mais importante não é 

considerá-los em separado.  

Quanto ao conhecimento tecnológico, embora possa ser “mensurado”, conforme 

sugerem alguns autores, acredita-se que o mais interessante seria preocupar-se com o que fazer 

para que os professores sejam estimulados a desenvolvê-lo em um contexto de TPACK. Para 

Graham (2011), é preciso que os pesquisadores aumentem a ênfase no uso dos resultados de 

pesquisa, a fim de construir substantivamente definições e compreensões comuns dos 

componentes do TPACK e os limites entre seus componentes. Caso contrário, o TPACK poderá 

tornar-se um outro termo genérico para a integração de tecnologia, com alguma ênfase adicional 

no conhecimento de conteúdo.  

Assim, entende-se que articular mais explicitamente os potenciais da estrutura TPACK 

– tanto na teoria como na prática – irá auxiliar em uma melhor compreensão do modelo e, 

consequentemente, na sua aplicação. Ao mesmo tempo, também considera-se importante levar 

 
95 Archambault, L. M., & Barnett, J. H. Revisiting technological pedagogical content knowledge: Exploring the 

TPACK framework. Computers & Education, v. 55. n.4, p. 1656-1662, 2010. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131510002010?via%3Dihub>. Acesso em novembro 

2016. 
96 Lee, M., Tsai, C. Exploring teachers' perceived self-efficacy and technological pedagogical content knowledge 

with respect to educational use of the world wide web. Instructional Science, v. 38. n.1, p. 1-21, jan.2010 

Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11251-008-9075-4. Acesso em: dez. 2016. 
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em conta fatores, como atitudes e valores epistêmicos dos professores. Contudo, é preciso ter 

em mente que o objetivo desta pesquisa ao estudar o TPACK, não está na busca por uma 

“solução pronta” para ser aplicada de maneira objetiva e metodologicamente estática, pois isso 

significaria desconsiderar a complexidade intrínseca do TPACK.  

Diante disso, o TPACK auxiliará a sistematizar os questionários exploratórios e as 

entrevistas narrativas, servindo como dimensões articuladoras nesta investigação. Conhecer o 

que os docentes pensam e como eles constroem a integração entre os conhecimentos do TPACK, 

se é que constroem, ajudará a delinear uma proposta de formação baseada na concepção do B-

Learning, com a intenção de mobilizar os professores para a aquisição de competências que 

possam promover o TPACK. Entende-se, pois, que a formação permanente de docentes carece, 

portanto, de combinar esses três conhecimentos em favor do ensino-aprendizagem.    

O mapa conceitual apresentado na Figura 17 sintetiza as principais características da 

tríade: pedagogia, conteúdo e tecnologia e do TPACK, gerado na intersecção entre eles.    

 

 



154 

Figura 17 – Mapa conceitual do TPACK 

 

Fonte: A autora (2018). 

 



155 

3.2.3 Blended Learning: definições em um horizonte de possibilidades  

 

O B-Learning se mostra como uma tendência para combinar práticas pedagógicas da 

educação presencial e da educação a distância na educação no século XXI, uma vez que, ao 

integrar a aprendizagem presencial com a virtual, em coexistência, valoriza diferentes modos 

de interação, colaboração e envolvimento e promove a integração das tecnologias digitais na 

prática pedagógica dos professores.  

Não há uma definição única e universal a respeito de B-Learning. A sua concepção tem 

evoluído com o tempo, com as tecnologias, com as necessidades atuais e com as compreensões 

dos pesquisadores. Segundo Graham (2006), uma pergunta frequente quando se fala em B-

Learning é: "O que está sendo misturado?". Embora existam diversas respostas a essa questão, 

as definições trazem poucas variações conceituais e, de forma geral, sinalizam como 

característica primordial a combinação de ensino presencial com ensino on-line.  

Em 2002, Driscoll (2002) apresentava quatro conceitos que se referiam a B-Learning: 

a) para combinar/misturar tecnologias baseadas na web; b) para combinar/misturar teorias e 

métodos de ensino-aprendizagem; c) para combinar tecnologias educacionais com 

aprendizagem dirigida por tutor/instrutor presencial; d) para integrar as tecnologias 

educacionais/corporativas com atividades de trabalho reais – esse último mais ligado ao 

contexto corporativo, onde é possível encontrar um bom número de “misturas” 

transformadoras. Essas definições serviram para demonstrar o potencial ainda inexplorado do 

B-Learning e para dizer que ele significava coisas distintas para diferentes pessoas.   

Porém, Graham (2006) disse que, ao definir o B-Learning de forma ampla, praticamente 

todos os sistemas de aprendizagem o contemplariam e não seria possível obter a essência do 

que é B-Learning, nem entender como e porque ele tem se tornado atraente para a docência. 

Segundo o mesmo autor, o B-Learning deve refletir a ideia de combinação de dois modelos 

historicamente separados de ensino-aprendizagem: o tradicional, com sistemas de 

aprendizagem F2F (da expressão em inglês face to face), e o modelo a distância, com os 

sistemas de aprendizagem distribuídos – Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

plataformas adaptativas, gamificação. Ou seja, é na intersecção dos dois modelos que o B-

Learning vai emergir.  

Desse modo, a definição de B-Learning evoluiu para abarcar um conjunto mais rico de 

estratégias e dimensões de aprendizagem (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015). Essa 

compreensão, cada vez mais empregada, tem se tornado possível devido a três fatores 

principais: as constantes inovações tecnológicas que possibilitam interações síncronas a partir 
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de sistemas computacionais distribuídos e/ou dispositivos móveis; o desenvolvimento natural 

das necessidades contemporâneas em torno da mistura de abordagens/metodologias 

educacionais; e a auto(trans)formação de professores (DA ROCHA E BOLZAN, 2015) que 

buscam promover a aprendizagem dos estudantes no século XXI.   

Nesse horizonte, Garrison e Vaughan (2008) definem B-Learning como a integração 

orgânica de abordagens e tecnologias on-line cuidadosamente selecionadas e complementares. 

A expressão “orgânica” deve ser entendida como fundamentada na prática, enquanto a 

expressão “cuidadosamente” suscita um repensar significativo da forma como devemos abordar 

as experiências de aprendizagem. 

Os pesquisadores Christensen, Horn e Staker (2013) trazem um olhar avançado sobre a 

concepção de B-Learning, definindo-o como um programa de educação formal no qual um 

aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de 

controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do aprendizado e, ao menos em 

parte, em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Isso quer dizer que as 

atividades (lições em pequenos grupos, com mediação ou tutoria) ao longo do caminho de 

aprendizado de cada estudante, em um curso ou disciplina, são conectadas para oferecer uma 

experiência de educação integrada.  

Além disso, Christensen, Horn e Staker (2013), apoiados por Moran (2015), enfatizam 

que o B-Learning deve integrar algumas dimensões, tais como: ênfase no projeto de vida dos 

estudantes – valorizando a construção de um projeto de vida que promova a convergência entre 

os interesses e paixões de cada aluno e seus talentos, suas histórias e seu contexto; ênfase em 

valores e competências amplas, de conhecimento e socioemocionais – para aprender a conhecer, 

a conviver, a ser e a agir; ênfase no equilíbrio entre a aprendizagem personalizada e a 

compartilhada – considerando que se pode aprender por meio de múltiplas formas de 

colaboração, em diversos grupos, e/ou percorrer roteiros em graus diferenciados de 

aprendizagem.  

Assim, no equilíbrio entre compartilhar (aprendizagem em equipe) e personalizar 

(aprendizagem individual), busca-se respeitar o ritmo e estilo de aprendizagem de cada 

estudante. Esse é um ponto favorável à integração das TIC, pois os AVA, as plataformas 

adaptativas, os games, a Internet e seus infindáveis recursos permitem explorar o aprendizado 

de conteúdos em diferentes maneiras e formatos (texto, áudio, vídeo, games). Com isso, essa 

prática responde ao interesse e aos modos diversificados de aprender, que são próprios de cada 

aluno ou de cada grupo, bem como cria oportunidades de maior engajamento entre os estudantes 

e destes com os professores.  
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Segundo Moran (2015), a educação sempre foi blended, sempre combinou vários 

tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo está sendo mais perceptivo, amplo e 

aprofundado com as TIC. Dessa forma, a “mistura” mais complexa é integrar o que vale a pena 

aprender, para quê e como fazê-lo.  

Essas definições permitiram identificar tanto a maneira como o B-Learning tem sido 

pensado, quanto os pesquisadores que têm se destacado na literatura quando o tema é B-

Learning. Desse modo, predominam as produções de Graham (2006), Graham, Woodfield e 

Harrison (2013), Garrison e Kanuka (2004), voltadas ao B-Learning na Educação superior, mais 

especificamente à adoção e implementação institucional; as de Garrison e Vaughan (2013) e 

MacDonald (2008), também voltadas à Educação superior; de Christensen, Horn e Staker 

(2013), direcionadas à Educação básica (ou K-12); e de Sharma (2010), mais voltadas à 

pesquisa nos ambientes corporativos. 

Esse horizonte mostra que o B-Learning não é um conceito estático e absoluto, mas 

híbrido, assim como sua própria concepção, na qual as TIC, ao evoluírem, vão reconfigurando 

as possibilidades educacionais devido à riqueza de interações, de recursos e de experiências que 

elas permitem explorar. 

O B-Learning vem sendo utilizado da educação básica (concentrado no ensino médio) 

ao ensino superior, sendo que os Estados Unidos da América (Nova York, Houston, 

Pennsylvania e outras cidades) concentram os maiores esforços de implementação desse 

modelo. Todavia, experiências vêm sendo relatadas em diferentes países: Canadá, Inglaterra, 

Índia, conforme apresentadas na RSL.  

No Brasil, pode-se perceber, a partir do estado do conhecimento sobre B-Learning (p. 

78), um movimento acentuado nos últimos anos, com maior foco no ensino superior, sendo 

considerado um modelo em que métodos/estratégias tradicionais e presenciais se misturam à 

educação a distância. Em alguns casos, determinadas disciplinas são ministradas na forma 

presencial, enquanto outras apenas on-line. Nesse sentido, algumas instituições97 no país 

trabalham com projetos pedagógicos inovadores, que alinham a tecnologia a estratégias 

pedagógicas em que as linguagens faladas, dentro e fora da sala de aula, convergem. 

Entende-se que o B-Learning é uma abordagem (ou modelo) pedagógica inovadora, 

propiciada pelo avanço das tecnologias digitais, como foi com a EAD, a qual se transformou e 

 
97 No Brasil, o Núcleo Avançado em Educação (NAVE) do Colégio Estadual José Leite Lopes alia curso técnico 

e Ensino Médio, em que os estudantes são preparados para atuarem no mercado digital. Os jovens se assumem 

como protagonistas a partir do conhecimento e desenvolvimento das suas potencialidades. Em 2013, essa 

instituição pública foi reconhecida como uma das trinta e três mais inovadoras do mundo pela Microsoft. 

Disponível em: http://innoveedu.org/pt/nave--rio-de-janeiro. Acesso em: dez. 2016. 
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se expandiu para atender às novas demandas educacionais. Nesse sentido, o B-Learning é o 

meio termo, nem só presencial nem só a distância, e se difere do conceito de semipresencial, 

pois a intenção é de que a combinação possa ocorrer simultaneamente: em aula, o professor 

orienta alguns estudantes/grupos no desenvolvimento de uma atividade virtual, enquanto outro 

grupo está criando um esquema no quadro ou no papel, por exemplo. A Figura 18 representa as 

características atuais do B-Learning. 
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Figura 18 – Infográfico para representação do Blended Learning 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Horn e Staker (2015). 
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 Nessa direção, Moran (2015) destaca que o desafio dos professores é ensinar o estudante 

a dar sentido às coisas, a compreendê-las e a contextualizá-las em uma visão mais integradora, 

ampla e ligada à sua vida. O autor afirma:  

 

“A educação no sentido mais amplo é aprender - ajudar os outros a fazê-lo, por meio 

de comunicação e do compartilhamento – a construir histórias de vida que façam 

sentido, que nos ajudem a compreender melhor o mundo, aos demais e a nós mesmos; 

que nos estimulem a evoluir, a fazer escolhas, que nos libertem de nossas 

dependências e nos tornem mais produtivos, realizados e responsáveis como pessoas 

e como cidadãos” (MORAN, 2015, p. 31). 

 

No equilíbrio entre compartilhar (aprendizagem em equipe) e personalizar 

(aprendizagem individual), busca-se respeitar o ritmo e estilo de aprendizagem de cada 

estudante. Esse é um ponto favorável das TIC, pois os AVA, as plataformas adaptativas, 

permitem explorar o aprendizado dos conteúdos de diferentes modos (texto, áudio, vídeo, 

games), respondendo, assim, ao interesse e estilo de aprendizagem de cada um ou de um grupo. 

 

[...] um projeto de personalização que realmente atenda aos estudantes requer que eles, 

junto com o professor, possam delinear seu processo de aprendizagem, selecionando 

recursos que mais se aproximam de sua melhor maneira de aprender. Aspectos como 

o ritmo, o tempo, o lugar e o modo como aprendem são relevantes quando se reflete 

sobre a personalização do ensino. (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p. 51) 

 

Esses ambientes digitais permitem, ainda, acompanhar o percurso que o aluno 

desenvolveu até chegar a um conteúdo/uma atividade. A personalização ocorre quando o 

professor, ciente das necessidades dos estudantes, pode direcioná-los a novas fontes de 

aprendizado, pode avaliá-los, individualmente ou no grupo, buscando identificar que 

aprendizado ocorreu e como este se deu e, assim, reorganizar os métodos/estratégias utilizadas 

em aula.   

Nesse sentido, a aprendizagem se constrói em um processo equilibrado entre a 

elaboração coletiva – por meio de múltiplas formas de colaboração em diversos grupos – e a 

personalizada – em que cada um percorre roteiros diferenciados (MORAN, 2015). Assim, cada 

vez mais a educação se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações grupais e 

personalizadas. Esse conhecimento/produção coletiva pode enriquecer e potencializar o 

protagonismo dos estudantes, mediado pelo professor. E, nesses processos, a mobilidade e a 

conectividade que as tecnologias digitais oferecem estão a favor da educação. 

Além do foco no equilíbrio entre colaboração e personalização, promovido pelas 

tecnologias digitais, outra característica do B-Learning é combinar-se com o uso de 

metodologias ativas de aprendizagem, como sala de aula invertida (flipped classroom, em 
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inglês), aprendizagem baseada em problemas (problem based learning, em inglês), instrução 

em pares (peer instruction, em inglês), aprendizagem por times (team-based learning, em 

inglês), entre outras.   

Assim, orientados por problemas, projetos, objetivos, desafios, jogos, os estudantes têm 

a possibilidade de conhecer/aprender pela realização de processos interativos e colaborativos 

de conhecimento, de descoberta, de investigação, de análise e de resolução – reais ou simulados 

– em diferentes contextos. Dessa forma, as metodologias ativas incorporadas à prática 

pedagógica podem ressignificar o papel do aluno e do professor e ampliar os espaços de 

aprendizagem, estando a tecnologia digital presente, com maior ou menor frequência, e tendo 

o docente como um mediador na construção desse aprendizado.   

Por isso, Christensen, Horn e Staker (2013) argumentam que a ideia do B-Learning é 

reunir o melhor do presencial com o melhor do virtual, a fim de promover a aprendizagem 

integrando tempos, espaços, tecnologias digitais e pessoas.  

 

3.2.3.1 Blended Learning como inovação sustentada ou disruptiva  

 

O B-Learning, a partir da ideia de misturado, híbrido, pode ser estruturado através de 

dois tipos básicos de inovação: a inovação sustentada e a inovação disruptiva. Desse modo, 

procurou-se entender as diferenças entre esses dois tipos de inovação, uma vez que seguem 

trajetórias diferentes e levam a resultados diferentes, também, na educação.  

 O blended, do ponto de vista da inovação sustentada, apresenta tanto a nova quanto a 

antiga tecnologia, enquanto uma inovação puramente disruptiva não oferece a tecnologia 

anterior em sua forma plena. A inovação sustentada busca atender aos interesses de um grupo 

de pessoas que já utiliza uma tecnologia, ao invés de um novo “usuário”; tende a ser de uso 

mais simples do que algo criado como inovação disruptiva; não reduz o nível de conhecimento 

necessário para utilizá-lo (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). Assim, o blended é uma 

resposta natural e previsível aos dilemas da inovação. 

 Já a inovação disruptiva oferece algo novo, mais conveniente, podendo ser de custo 

menor para atrair um grupo novo e menos exigente. Com o tempo, essas inovações se 

aperfeiçoam de modo a atender às necessidades de grupos mais exigentes. Assim, com 

frequência, empresas, instituições e organizações experimentam um estágio sustentado quando 

estão em meio a uma transformação disruptiva.  

O Quadro 5 resume exemplos de tecnologias híbridas que se desenvolveram a partir da 

perspectiva de inovação sustentada e da inovação disruptiva.  Essa diferenciação se faz 

necessária, uma vez que o B-Learning pode ser estruturado a partir de uma dessas formas.  
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Quadro 5 – Blended Learning como inovação sustentada ou disruptiva 

HÍBRIDO INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

 

Exemplo 

Tecnologia 

Antiga 

Nova 

Tecnologia 

Usuários  Exigência de 

desempenho da 

tecnologia atual 

 

Usuários 

 

Disrupção 

pura 

C
ar

ro
s 

 

 

Motor a 

gasolina 

 

 

Motor elétrico 

Motoristas existentes. Um 

carro híbrido que sirva a 

motoristas tradicionais e 

se utiliza da rede 

estabelecida de estradas, 

concessionárias e postos 

de serviços. 

 

Maior aceleração, 

capacidade de 

percorrer maiores 

distâncias sem 

abastecer, potência. 

Motoristas da terceira 

idade e/ou 

adolescentes, cujas 

necessidades não 

são comportadas 

pelos veículos 

tradicionais. 

 

 

Carros puramente 

elétricos, sem tanques 

de gasolina. 

S
is

te
m

a 
de

 fo
to

gr
af

ia
 

 

 

 

Papel 

fotográfico e 

lojas físicas de 

revelação 

 

 

 

Câmeras digitais 

e software de 

edição de 

imagens. 

 

 

Pessoas que ainda 

desejam fotos impressas, 

como o fazia nos tempos 

do filme. 

Qualidade de 

impressão e outras 

opções, como a 

possibilidade de 

imprimir álbuns, 

calendários e cartões 

de visita. 

 

 

Pessoas que não se 

importam em imprimir 

suas fotos. 

 

 

Câmeras digitais com 

soluções de 

compartilhamento on-

line. 

Fonte: Adaptado de Christensen, Horn e Staker (2013). 
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3.2.3.2 Modelos de Blended Learning  

 

Considerando o blended na educação, em muitas instituições de ensino ele está 

emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Essa forma 

híbrida, misturada, é uma tentativa de oferecer “o melhor dos dois mundos” — isto é, as 

vantagens da educação on-line combinadas com os benefícios da sala de aula tradicional. Por 

outro lado, há modelos de B-Learning que são considerados disruptivos. Eles não incluem a 

sala de aula tradicional em sua forma plena; frequentemente, têm sua oferta para novos 

usuários/novos públicos e tendem a ser mais complicados ou envolver novos requisitos para 

adotá-los/utilizá-los. 

Conforme Christensen, Horn e Staker (2013), os principais modelos B-Learning podem 

ser classificados em quatro categorias: modelo de rotação, modelo flex, modelo a la carte e 

modelo virtual enriquecido. O modelo de rotação segue o padrão de uma inovação sustentada, 

enquanto os demais seguem o padrão de uma inovação disruptiva em relação ao sistema 

tradicional de ensino.  

A Figura 19 apresenta quatro categorias de B-Learning e as subcategorias do modelo de 

rotação, sistematizadas dentro da zona blended sustentada. Serão destacadas as principais 

diferenças entre os modelos a partir de suas características.  

No modelo de rotação, os estudantes participam de um curso/disciplina revezando-se 

entre as atividades em um roteiro fixo ou a critério do professor, sendo que pelo menos uma 

dessas atividades é realizada on-line. As atividades podem envolver trabalhos em grupos, com 

ou sem a presença do docente, atividades escritas, leituras etc. Na Figura 19, é possível observar 

que o modelo de rotação compreende quatro subcategorias, quais sejam: a) rotação por estações, 

b) laboratório rotacional, c) sala de aula invertida e d) rotação individual.  
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Figura 19 – Representação dos modelos de Blended Learning 

 

Fonte: Adaptado de Horn e Staker (2015). 

 

A seguir, são descritas as subcategorias do modelo de rotação de acordo com os estudos 

apresentados por Christensen, Horn e Staker (2013) e Bacich, Neto e Trevisani (2015) 

representadas na Figura 20: 

 

Ensino tradicional Ensino on-line 

1 

Modelo de rotação 

Rotação por estações 

Laboratório rotacional 

Sala de aula invertida 

2 

Modelo flex 

3 

Modelo a la carte 

4 

Modelo virtual 

enriquecido 

ENSINO HÍBRIDO 

Zona híbrida 

Rotação individual 
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Figura 20 – Representação do modelo de rotação 

 

Fonte: Foreducation EdTech98 

 

a) Rotação por estações (Station-Rotation), também chamada rotação de turmas ou 

rotação em classe. Nesse modelo, os estudantes se revezam dentro do ambiente de 

uma sala de aula. Os alunos são organizados em grupos, cada um dos quais realiza 

uma atividade conforme os objetivos do professor para a aula. Um dos grupos estará 

envolvido com propostas on-line que, de certa forma, independem do 

acompanhamento direto do docente. O professor acompanha os grupos, podendo 

dedicar-se mais àquele grupo que está precisando de sua atenção no momento.  

 

Conforme Bacich, Neto e Trevisani (2015), após um determinado tempo, previamente 

combinado entre todos, os alunos trocam de grupo e esse revezamento continua até que todos 

tenham passado por todos os grupos. O planejamento desse tipo de atividade não é sequencial, 

e as tarefas realizadas nos grupos são, em certa medida, independentes, mas funcionam de 

 
98 Disponível em: http://www.foreducationedtech.com.br/edtech-news/ensino-hibrido. Acesso em: 10 mai. 2019. 
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forma integrada para que, ao final da aula, todos tenham tido a oportunidade de acessar os 

mesmos conteúdos (em diferentes formatos). No início ou no término do trabalho, o professor 

pode atuar como um mediador, levantando os conhecimentos prévios, estimulando o trabalho 

colaborativo e sistematizando, ao final, os aprendizados da aula. É um dos modelos mais 

utilizados dentro do modelo de rotação.  

 

b) Laboratório rotacional (lab rotation, em inglês) é o modelo no qual a rotação ocorre 

entre a sala de aula e um laboratório de aprendizado para o ensino on-line. O 

laboratório rotacional facilita o aprendizado personalizado, porém não substitui o 

foco nas lições tradicionais em sala de aula. O modelo não rompe com as propostas 

que ocorrem de forma presencial, mas usa o ensino on-line como uma inovação 

sustentada, para ajudar a metodologia tradicional a atender melhor às necessidades 

de seus estudantes.  

 

Os alunos que forem direcionados ao laboratório trabalharão nos computadores, de 

forma individual e autônoma (podendo estar acompanhados de um tutor), para cumprir os 

objetivos definidos pelo professor, que estará com outra parte da turma realizando sua aula da 

maneira que considerar adequada no momento. Segundo Bacich, Neto e Trevisani (2015), no 

Brasil também é seguidamente adotado, em se tratando de B-Learning, de forma alternada com 

o modelo de rotação por estações. 

 

c) Sala de aula invertida (flipped classroom, em inglês) é o modelo no qual a rotação 

ocorre entre a prática presencial supervisionada pelo professor na instituição e na 

residência ou em outra localidade fora da escola, para aplicação do conteúdo e lições 

on-line (vídeo, áudio, leitura, apresentação, imagens). Nesse sentido, a base teórico-

prática inicial é estudada/realizada em casa, no formato on-line, e o espaço da sala 

de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas, 

com o apoio do professor e colaborativamente dos colegas, conforme Valente, 2014. 

 

Este modelo é considerado a porta de entrada para B-Learning (sendo citado em várias 

experiências), pois possibilita adaptação e aperfeiçoamento, instigando a descoberta e a 

experimentação, aguçando a curiosidade e o desafio como propósito inicial para os estudantes, 

ou seja, oferece possibilidades de interação com o conteúdo antes do estudo em sala de aula. 
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Ele também se torna interessante porque parte do pressuposto de que os estudantes têm uma 

bagagem de conhecimentos que precisa ser utilizada e aprimorada.   

Assim, para realizar a prática pedagógica com base na sala de aula invertida, é 

importante que, primeiro, se identifique qual o conhecimento prévio dos alunos sobre o 

conteúdo/assunto a ser trabalhado neste formato. Será fundamental, ainda, conhecer as 

condições de acesso dos estudantes às TIC a serem empregadas.  

Embora a concepção seja de que o contato inicial se dê antes da realização da aula 

propriamente dita, as condições sociais e econômicas dos alunos podem tornar necessária a 

adaptação do modelo (sem perder a sua essência), sendo essa inversão realizada dentro da 

própria instituição ou mesmo da sala de aula, como ponto de partida para a aprendizagem de 

um conteúdo. 

Muitos professores podem pensar: “mas isso eu já faço”. Realmente, muitos docentes já 

experimentaram a sala de aula invertida, sem conhecimento da concepção de Sala de Aula 

Invertida no B-Learning – nesse aspecto, o diferencial, ou melhor, o que se potencializa, é a 

colaboração e a personalização. Além disso, os adolescentes têm habilidades digitais que 

precisam ser utilizadas para aprender, também, os conteúdos educacionais em formatos mais 

atrativos e dinâmicos.  

 

d) Rotação individual (Individual-Rotation, em inglês) difere dos outros modelos de 

rotação porque, em essência, cada aluno tem um roteiro individualizado e não 

necessariamente participa de todas as estações ou atividades disponíveis. Sua agenda 

diária é individual, customizada de acordo com as suas necessidades.  Aspectos como 

avaliar para personalizar estão muito presentes nesse modelo, uma vez que a 

elaboração de um plano de rotação individual só faz sentido se tiver como foco o 

caminho a ser percorrido pelo estudante, de acordo com suas dificuldades ou 

facilidades. Cabe ressaltar que não há uma proposta de rotação individual que ocorra 

durante todo o período de aula, nem mesmo como o único tipo de estratégia a ser 

utilizado (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015). Ela é integrada às demais 

atividades/práticas que se desenvolvem no decorrer da aula. 

 

É possível verificar que as variantes do modelo de rotação satisfazem as características 

de uma inovação sustentada de B-Learning. Desse modo, o modelo de rotação não rompe com 

métodos/estratégias tradicionais do ensino-aprendizagem, agregando a estas as dimensões de 

aprendizagem significativas para a construção de novas pedagogias para a formação docente. 
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Christensen, Horn e Staker (2013) complementam a comparação entre as características 

ressaltando, ainda, que o modelo de rotação preserva ou, modestamente, aperfeiçoa a 

organização e as estruturas já encontradas no modelo tradicional. De fato, as rotações têm sido 

uma característica clássica da estrutura das salas de aula tradicionais há anos (particularmente 

notável nos primeiros anos do Ensino Fundamental). O B-Learning adiciona um ou mais 

componentes on-line à rotação. 

Além disso, boa parte das iniciativas de B-Learning usam rotações para as disciplinas-

chave de um determinado curso em que o modelo possa contribuir para a construção do saber, 

e não apenas para oferecer acesso a um conteúdo antes indisponível. Ou seja, se preserva a 

função da sala de aula e sua estrutura é aproveitada no ensino on-line para sustentá-la. Em 

relação à última característica apresentada na Figura 21, destaca-se que o modelo de rotação 

não é notavelmente mais simples ou intuitivo que outros sistemas/métodos/estratégias 

existentes. Em muitos momentos, ele requer uma fluência digital docente e um saber 

pedagógico-tecnológico para adequar o modelo às demandas contextuais, sustentando as 

experiências on-line na rotação mediada pelo professor.  

 

Figura 21 – Características do blended na estrutura do modelo de rotação 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Os modelos flex, a la carte99 e virtual enriquecido (Figura 19) são possibilidades 

metodológicas consideradas disruptivas em relação à organização do ensino no Brasil. A seguir, 

apresenta-se algumas características desses modelos:  

 
99 Os modelos flex e a la carte não tiveram tradução para uso no Brasil, sendo assim chamados. 
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• Flex é o modelo no qual o ensino on-line é a espinha dorsal do aprendizado do aluno, 

mesmo que o modelo o direcione para atividades offline em alguns momentos. Os 

estudantes seguem um roteiro fluido e adaptado, individualmente, com diferentes 

atividades de ensino. O professor está (na mesma localidade) a disposição para 

esclarecer dúvidas/ajudar com explicações (CHRISTENSEN; HORN; STAKER; 

2013).  

 

Em parte, este modelo se assemelha à rotação individual em função do plano 

personalizado a ser seguido, porém a organização dos alunos não é por nível de ensino/ano. 

Assim, estudantes de um determinado nível/ano podem participar de um projeto em conjunto 

com outros de séries diferentes, mas isso é definido pelo plano individual de cada estudante. 

 

• A la carte é o modelo no qual os estudantes participam de um ou mais cursos 

inteiramente on-line, com um professor responsável on-line e, ao mesmo tempo, 

continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Os alunos podem 

participar dos cursos on-line tanto nas unidades físicas institucionais como fora delas 

(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013).  Neste modelo, o discente é responsável 

pela organização de seus estudos, de acordo com um conjunto de objetivos gerais a 

serem atingidos e organizados em parceria com o docente (BACICH; NETO; 

TREVISANI, 2015).  

 

Os modelos flex e a la carte são mais facilmente identificados em cursos de idiomas e 

em MOOCs. Porém, são modelos que não estão adaptados a um sistema educacional 

hierárquico, como o nosso, e nem têm esse interesse, uma vez que a proposta é disruptiva.  

 

• Modelo virtual enriquecido (do inglês enriched-virtual) é uma experiência de 

educação integral na qual, dentro de cada disciplina do curso, os estudantes dividem 

seu tempo entre uma unidade escolar física e o aprendizado remoto, com acesso a 

conteúdos e atividades on-line. Conforme Bacich, Neto e Trevisani (2015), os alunos 

podem apresentar-se presencialmente na escola apenas uma vez por semana. 

 

Como o próprio nome sugere, o aprendizado virtual é incentivado, sendo a fonte 

principal de obtenção do conteúdo. Com isso, é considerado um modelo altamente disruptivo, 

mas que pode enriquecer os modelos sustentados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n
o 

pr
oc

es
so

 d
a 

m
in

er
aç

ão
 

#
A

s 
jo

ia
s 

en
co

n
tr

ad
as

  

Fonte: A autora (2019). 
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4 AS JOIAS ENCONTRADAS NO PROCESSO DA MINERAÇÃO 

 

No caminho que se trilhou até este ponto, foi possível observar todas as “preciosidades” 

que “reluziram” nesse caminhar. Assim, são compartilhados, neste capítulo, os resultados da 

investigação. Deste modo, a abordagem qualitativa assumida é desdobrada em contribuições 

advindas do questionário aplicado, em triangulação com a análise das narrativas realizadas com 

os professores do IFFar, os quais constituem o estudo de caso. Ao adotar a triangulação desses 

dados, se quer tanto fortalecer a validade dos achados quanto melhor compreender e interpretar 

o que, através dos discursos, foi revelado. 

A amostra referente ao questionário corresponde a um total de 220 professores 

respondentes, distribuídos nos 11 campi do IFFar, conforme o Gráfico 6. Nesse caminho 

investigativo, as narrativas apresentadas são oriundas do testemunho de 27 professores do 

Campus Alegrete do IFFar (Figura 9, p. 65). No que se refere às narrativas, ao convidar os 

professores a falarem de si, das suas experiências, vivências e percepções sobre uso/integração 

das TIC na sua prática docente e sobre os diferentes aspectos – objetivos e subjetivos – que 

cercam essa questão, buscou-se reconhecer as necessidades e oportunidades para uma formação 

docente na qual a compreensão do TPACK seja base para a exploração do B-Learning no IFFar.  

Diante disso, as respostas do questionário e as narrativas são apresentadas em conjunto 

na intenção de atender aos objetivos da tese aqui defendida. Deste modo, busca-se conhecer as 

trajetórias de aprendizagem da/na docência digital percorridas pelos professores, inferir os 

saberes pedagógico-tecnológicos construídos pelos mesmos, identificar possíveis contribuições 

do B-Learning e do TPACK para a construção de novas pedagogias para a formação docente 

no IFFar e, por fim, reconhecer suas potencialidades como elementos propulsores de uma 

ambiência pedagógica digital.    

De modo geral, as questões constituintes do questionário (apêndice D, p. 259-268) são 

evidenciadas no título de cada gráfico, de modo a simplificar a leitura das questões capturadas 

e evitar redundância no texto. Começou-se, então, apresentando de onde vieram as 

contribuições iniciais realizadas através do preenchimento on-line do questionário. O Gráfico 

6 apresenta a relação de todos os campi do IFFar e o número de professores que participaram 

dessa etapa da pesquisa. Nele, é possível perceber uma expressiva participação ao considerar o 

total de docentes na instituição atualmente (cerca de 811), favorecendo uma análise mais 

completa e fidedigna das interpretações da realidade desses professores. 
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Gráfico 6 – “A qual campus você pertence?” 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Responderam ao questionário 117 professoras (sexo feminino) e 103 professores (sexo 

masculino), conforme Gráfico 7. A faixa etária dos participantes é variada, contudo 47% dos 

participantes encontram-se nos grupos que variam dos 31 aos 40 anos de idade (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7 – “Qual o seu sexo?” 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Gráfico 8 – “Qual sua faixa etária?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Em relação ao tempo de docência no IFFar (Gráfico 9), foi possível observar que os 

professores se encontram em diferentes níveis de experiência e prática docente. Entretanto, 

chamou a atenção o fato de que 64% desses tem até 6 anos de docência, o que representa um 

grupo relativamente novo, uma vez que 42% tem até 3 anos de profissão, com muitos 

professores no início da carreira – de 1 a 5 anos, conforme indica Tardif (2016).  

 

Gráfico 9 – “Seu tempo de docência no IF Farroupilha é de:” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Deste modo, a faixa etária e o tempo de docência mostram que boa parte dos professores 

do IFFar estão vivenciando em seu cotidiano as primeiras experiências e desafios inerentes à 

carreira (ZAMBERLAN, 2016). Dentre elas o contato inicial com a realidade e com as 
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características institucionais, nas quais a docência é exercida do ensino médio à educação 

superior, do presencial à modalidade a distância, somando-se para configurar como um espaço 

abrangente e diversificado de demandas formativas. Nas narrativas dos professores evidenciam-

se essas profusões aos perguntar: “Em quais cursos e atividades tu estás envolvido, hoje, aqui 

no IF?” 

 

Como eu trabalho com Física que é uma disciplina básica, eu atuo praticamente em 

todos os cursos que tem essa disciplina, então, neste semestre, eu estou no Técnico 

em Agropecuária, no Técnico em Informática, nos bacharelados de Engenharia 

Agrícola e Zootecnia, mas eu atuo ainda na Licenciatura em Matemática, na 

Licenciatura em Química, na Licenciatura em Biologia que tem Física e no PROEJA 

também. (Aika) 

 

No Técnico em Agropecuária, eu dou aula também no curso superior de ADS, na 

Engenharia Agrícola, para o curso de Tecnologia em Agroindústria, Tecnologia em 

Produção de Grãos, Zootecnia. Como eu tenho pós-graduação em Bioética, então eu 

trabalho Ética nesses cursos de nível superior, no ADS, TA, TG, Zootecnia e 

Engenharia Agrícola. (Naoki) 

 

O fato de ser professora de Estatística é uma grande porta para eu trabalhar em todos 

os cursos na verdade, mas nos últimos três anos eu tenho atuado mais no Curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Técnico em Agropecuária e na 

Licenciatura em Matemática. (Hana) 

 

Em relação a formação acadêmica, 185 (ou 84%) dos professores que responderam ao 

questionário possuem mestrado e 72 (ou 32,7%) possuem doutorado concluído. Embora os 

números expressos constituam uma amostra da população docente do IFFar, presente no 

Campus Alegrete, confirma-se um alto nível de qualificação acadêmica para atuar nos diversos 

cursos, visto ainda que boa parte se encontra realizando uma pós-graduação (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 – “Em termos de pós-graduação você tem?” 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Ainda em relação à formação acadêmica, o Gráfico 11 apresenta uma distribuição bem 

heterogênea no que se refere à graduação dos professores, sejam eles provenientes de curso de 

licenciatura, bacharelado ou de curso superior de tecnologia. Isso se deve a uma diversidade de 

cursos oferecidos pela instituição nos seus diferentes campi. Assim, nessa composição, pode-

se observar um número expressivo de licenciados (em Letras, Química, Pedagogia, Física) e de 

bacharéis e tecnólogos (cerca de 112 dos 220 professores), atuando concomitantemente nos 

diversos cursos do IFFar.   

No Campus Alegrete, as narrativas reafirmam as configurações apresentadas nos 

gráficos 6 e 7. Os professores, ao falarem sobre sua formação, disseram: “Eu tenho mestrado 

em Computação pela UFRGS e estou concluindo doutorado também pela UFRGS na área de 

Computação Gráfica” (Daiki); “[...] bacharelado em Química Industrial pela UFSM, 

licenciatura em Química pela UFSM, mestrado e doutorado em Química também pela UFSM” 

(Yuki); “Sou tecnólogo em Alimentos, mestre e doutor em Ciência de Alimentos” (Ben); “[...] 

minha graduação é em Agronomia, depois eu fiz a especialização em Docência para o Ensino 

Superior e para a Educação Profissional e Tecnológica e mestrado em Agronomia. (Hina); 

“Eu sou formado em Educação Física.” (Kaito); “[...] mestrado e doutorado em Educação e 

pós-doutorado em Educação” (Yumi); “[...] sou licenciada em Matemática, especialista em 

Estatística e mestre em Ensino de Matemática” (Hana). “Eu tenho pós-graduação em Ensino 

de Ciências com ênfase em Biologia e Química, em Educação Ambiental e em Gestão 

Ambiental e estou na metade do Mestrado em Bioquímica” (Yoshi). 

Portanto, a verticalização do ensino no IFFar exige uma gama ampla e diversificada de 

saberes e competências para atuar muito além da sala de aula. Devido à pluralidade de cursos 

com os quais se trabalha, do médio ao superior, por exemplo, o professor precisa conhecer ou 

no mínimo estar atento às normativas, regulamentos, leis, organização, de cada nível 

educacional no qual atua. Além disso, há necessidade de que eles assumam uma série de 

atribuições de cunho administrativo ligadas às diversas coordenações, e de envolvimento na 

realização de pesquisa e/ou extensão, visto que a atuação na educação superior exige um forte 

empenho no desenvolvimento de pesquisas. As falas dos professores exemplificam as 

diferentes atividades assumidas. 
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Gráfico 11 – “Você é formado em:” 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Tu tens alguma atividade de pesquisa ou extensão? (Aki) 

 

Eu tenho de pesquisa na parte de Olericultura ligado à produção vegetal e outro na 

parte de extensão em parceria com um colega sobre o estudo de alguns compostos 

bioativos de plantas aromáticas e plantas bioativas. No projeto da Olericultura nós 

atendemos algumas escolas, este semestre foi a escola Lauro Dorneles, em Alegrete. 

(Hina)  

 

De gestão eu tenho a coordenação da educação a distância. De extensão, eu tenho uma 

que estou começando agora e vou continuar a trabalhar no próximo semestre, que 

envolve o uso de Microcontroladores com Arduino. (Ryu)  

 

Tenho um projeto de extensão em andamento que é chamado English Net que é um 

curso de formação continuada para professores de Inglês da rede básica na rede 

pública de ensino de Alegrete (Aimi). 

 

 

Eu coordeno a Especialização em Gestão Escolar e atuo nela como docente também. 

Eu trabalho com as três Licenciaturas, aqui do Campus Alegrete, que é a Licenciatura 

em Matemática, Ciências Biológicas e Química. Esse semestre, em especial, com as 

Ciências Biológicas e com a Química. E eu atuava, até mês passado, no Mestrado em 

Educação Profissional no Ensino, no Campus Jaguari. (Yumi) 

 

Sim. Atualmente eu tenho três projetos de extensão, uma ação de extensão e um 

projeto de pesquisa (Akio).  

 

4.1 AS TRAJETÓRIAS DE APRENDIZAGEM DA/NA DOCÊNCIA DIGITAL DOS 

PROFESSORES  

 

Para compreender como se configuram as trajetórias de aprendizagem da/na docência 

digital dos professores no IFFar recorreu-se, primeiramente, às suas memórias sobre o seu 

primeiro contato com a tecnologia. A intenção foi reconhecer os espaços e tempos onde a 

familiaridade com as TIC ocorreram. 

Para isto, recorreu-se às EN e perguntou-se aos professores: “Tu lembras como foi o teu 

primeiro contato com a tecnologia?”. Nos discursos dos professores do Campus Alegrete 

observou-se que eles trazem na bagagem uma familiaridade maior com o uso de computadores 

(em relação a outros dispositivos), em boa parte já vivenciada entre a infância e a adolescência, 

decorrente de ambientes familiares e/ou educacionais. Deste modo, embora alguns desses 

professores possam ainda ser chamados de imigrantes digitais (PRENSKY, 2010), as narrativas 

revelam que eles já possuem algumas habilidades tecnológicas – naturalmente, em graus 

diferenciados – mas os conceitos fundamentais (de uso geral, internet, aplicativos) já estão 

internalizados. Sobre o primeiro contato com as tecnologias, os professores relembraram:  
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O meu primeiro contato foi em casa, na adolescência. Nós tínhamos um computador 

que foi comprado para fazer os trabalhos em casa, mas usávamos pouco, porque na 

época a Internet era só discada e tinha que usar com moderação, então era mais no 

final de semana. Depois quando eu fui para a graduação, eu precisei muito de um 

computador [...], aí eu não tinha e usava os computadores dos laboratórios de 

informática na faculdade [...]. Então o meu contato foi em casa com um computador 

meio defasado, depois na graduação, mais intensamente no final do curso. (Miki)   

 

Foi com o videogame, no tempo do Atari Cce, lá nos anos 80, em casa, quando 

criança. [...] com o computador foi em casa, na escola nunca, só na universidade. 

(Naoki) 

 

Eu acho que foi meio simultâneo, na escola e em casa. Porque na escola tinha 

laboratório de informática e em casa nós tínhamos um computador da família. (Aimi) 

 

O primeiro que eu lembro foi com o videogame na infância, os primeiros videogames 

da época, um Cce Atari.  Já o computador, eu tive acesso quando eu tinha 22 anos, 

sem acesso à internet. A Internet foi só em 2009 que eu comecei a utilizá-la. Quando 

comprei o computador, usava apenas para realizar trabalhos escolares da graduação, 

pois não tinha acesso à internet. Depois, usei o computador, quando trabalhei como 

professor (2004-2008), também sem acesso à internet. Trabalhamos na escola com 

materiais didáticos e cadernos de chamadas no Excel. Nós estávamos na transição do 

mimeógrafo para a impressora. Quando troquei de emprego (2008-2015), comprei um 

novo computador e passei a ter acesso à Internet, mas não utilizava para assuntos de 

trabalho. (Akio) 

 

Eu tive primeiro contato com o videogame quando eu era novinha e, depois, usei o 

computador em casa. Na escola, já foi no ensino médio que tinha Informática. (Mei) 

 

É, na verdade foi em cursos de Informática, se eu não me engano, mais ou menos no 

início dos anos 90, quando começou os cursos de MS-DOS e WordStar. Eu fiz um 

curso de MS-DOS, esse foi meu primeiro contato com a tecnologia propriamente dita. 

E é claro, eu tive contato com o videogame, mas como a gente não tinha em casa e 

jogava na casa dos amigos, foi mais ou menos simultâneo o contato com o videogame 

e com esses primeiros cursos de Informática que eu comecei a fazer. Eu estava no 

primeiro grau ainda, então foi mais ou menos no início dos anos 90. (Shin) 
 

O primeiro contato foi com o computador. Eu lembro que na época do terceiro ano a 

gente fazia curso de Informática, mas só o básico para aprender a digitar no Word, 

fazer um Powerpoint, programar no Excel. E na escola, no terceiro ano, a gente tinha 

laboratório de Informática e às vezes alguns professores utilizavam alguma coisa. 

(Yasu) 

 

Meu primeiro contato com o computador, na realidade, foi em um curso que eu fiz no 

SENAI, em Santiago, 1993 ou 1994, mais ou menos. Na minha escola, não tinha 

computador naquela época, não tinha nem Windows ainda. (Yuki) 

 

Para mim, o primeiro contato foi com o computador. Eu era bolsista de iniciação 

científica ainda. Isso foi no final da década de 90, na URI em Erechim, onde eu era 

bolsista. E a primeira vez que eu tive contato com a Internet foi com a ferramenta de 

busca Altavista, que a minha orientadora pediu para um professor me ensinar a usar. 

Então esse foi o meu primeiro contato com o mundo da Internet, lá no final da década 

de 90, 98, 99, por aí. (Yumi) 

 

A recordação desses professores mostrou que, anterior ao ingresso no IFFar e à carreira 

docente, eles já utilizaram diferentes TIC. Porém, isso não significa que esses professores 

estejam sabendo utilizá-las em contextos educativos, de modo efetivo, para potencializar a 
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aprendizagem dos alunos. Favorece, contudo, o desenvolvimento da ADD, uma vez que esses 

professores têm uma compreensão das oportunidades tecnológicas, mesmo que nem todos as 

dominem na concepção de um saber pedagógico-tecnológico.  

As disciplinas voltadas ao uso das TIC presentes em cursos superiores aos poucos têm 

sendo oferecidas, basicamente inclinadas à utilização pessoal e à oferta eletiva ou optativa, 

como afirmou Riko: “Fiz uma disciplina eletiva de TIC (graduação)”. Para melhor compreensão 

sobre a aprendizagem das TIC realizada a partir de cursos/disciplinas no ensino superior, foi 

feita a seguinte indagação aos professores: “Durante a graduação (ou pós-graduação), tu tiveste 

alguma disciplina ou curso relacionado às TIC na educação?”. Os professores disseram: 

 

Não. Nem na licenciatura e nem no bacharelado. E como o meu mestrado e doutorado 

foram na área de Química pura, então a gente não trabalhou com essa parte da 

educação. A gente trabalhou pesado com programas específicos, mas não eram 

voltados à educação. (Yuki) 

 

[...] eu fiz curso de Tecnologia em Alimentos, a gente não tinha nada voltado para 

educação propriamente dita, somente uma disciplina de Informática Básica na 

graduação, mas como eu não segui na linha da educação, seja na especialização no 

mestrado ou no doutorado, então não tive nenhuma disciplina específica. (Ben) 

 

Na graduação, sim.  A UNIJUI era bem preocupada com isso, com relação às novas 

tendências e novas tecnologias, tínhamos TIC dentro do currículo. (Isao)  

 

Sim, fiz curso de Word e Excel (graduação). Foi bem interessante, foi dentro dos 

laboratórios de Informática da UFSM. Aprendi muito a usar as tecnologias de maneira 

geral, mas principalmente dos programas do pacote Office. (Isamu) 

 

Deste modo, no que se refere aos cursos de bacharelado, entende-se que o propósito da 

oferta tem sido a exploração e o aprimoramento de conceitos específicos da área nos recursos 

computacionais atuais para a época cursada. Nessa direção, Seiji disse: “Eu usei equipamentos 

modernos, mas para a realização de serviços como GPS, estação total para monitoramento 

topográfico, o uso de programas para cálculos de estruturais”.  

Por outro lado, nas licenciaturas, as quais habilitam um profissional para atuar como 

professor, as falas dos professores mostram que, embora se discutam as necessidades e desafios 

das tecnologias em sala de aula, a presença de disciplinas (ou cursos ou formações) direcionadas 

ao aprendizado das TIC para ensinar ainda é escasso. O que foi possível perceber é o 

desenvolvimento de habilidades tecnológicas específicas, o que de certa forma é um passo 

importante na construção da fluência tecnológica.  
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Percebeu-se, ainda, que as iniciativas de oferta de disciplinas envolvendo o uso de TIC 

também foram encontradas em cursos de pós-graduação ligados ao Ensino e à Educação, como 

se pode observar nas falas que seguem:  

 

Na graduação não, mas na especialização eu estudei sobre o uso das TIC na Educação 

Especial, então não era uma disciplina do curso especificamente, mas estava ligada à 

linhas de pesquisa do curso. (Miki) 

 

No mestrado, que é o PROFMAT, nós tínhamos como disciplina optativa, mas eu 

optei por fazer Álgebra Linear. (Akio) 

 

Quando eu fiz a especialização em Docência eu lembro de uma disciplina, que foi a 

Ros quem trabalhou, que era sobre o uso das tecnologias, e ela falava da 

multiplicidade das ferramentas, trazia algumas coisas. Tínhamos vários colegas que 

já trabalhavam com alguma coisa e ela pedia que trouxéssemos exemplos. (Hina) 

 

Não, foi tudo bem técnico (graduação) [...]. Depois, no mestrado tinha um professor 

que trabalhava TIC com a gente. E desde esse tempo eu já utilizo. Eu gosto muito das 

tecnologias, embora a gente não aplique muito bem elas ainda em sala de aula. (Hiro) 

 

Infere-se, então, pelas EN, que alguns poucos professores trazem na bagagem 

conhecimentos para o uso de TIC, adquiridos nos cursos de graduação e pós-graduação por eles 

realizado. Porém, conforme leitura nas narrativas, os cursos foram geralmente específicos, 

ligados a uma determinada disciplina/atividade, principalmente para os professores de 

bacharelado e tecnologia, para os quais o uso de TIC serve à propósitos específicos ligados à 

sua área. 

Através da escuta dos professores do Campus Alegrete tentou-se identificar de que 

forma eles buscam atualizar os seus conhecimentos em tecnologias para utilizar em sala de aula. 

Porém, muitas narrativas foram em outra direção. Assim, o que se percebeu é que muitos 

professores usam as TIC para a autoaprendizagem, no que se refere a conhecimentos específicos 

da área e dos conteúdos que precisam dominar. Ao fazerem isso, a Internet, o Youtube e os 

cursos on-line são citados com frequência como fontes de conhecimento. A respeito disso, Hiro, 

Mei, Daiki e Ilsao destacaram: 

 

Hoje, tem muito cursos on-line. Hoje tu não consegues ir para um lugar e fazer cursos 

de 2 ou 3 meses, então eu estudo através de cursos on-line. Não gosto muito de livros, 

eu gosto mais de curso com videoaulas, coisas nesse formato. (Hiro) 

 

Eu acesso páginas com conteúdo para as disciplinas. Quanto as videoaulas, às vezes, 

eu faço algum curso, mas não vejo tantas videoaulas no Youtube como faz o pessoal 

da Matemática. Vejo mais em algum curso a distância que eu me matricule para 

capacitação. E, sites sim, eu olho mais, para buscar conteúdo. (Mei) 
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Eu costumo ler as novidades que tem na área, tanto notícias quanto artigos, em cursos 

pela Internet. Hoje em dia tem o Coursera que tem uns cursos muito bons. Já vi cursos 

da Universidade de Stanford, que eles disponibilizaram no Youtube, mas eu gosto 

desses sites que te oferecem uma estrutura, material, avaliação; te oferecem cursos 

gratuitos e tu só paga se quiser ser avaliado e ganhar um certificado. Nesse caso, se 

eu acho que o curso é interessante, eu pago (Daiki) 

 

Eu procuro me atualizar sempre através de sites de busca mesmo, para encontrar novos 

programas. Eu acho que eu poderia utilizar mais as ferramentas como as redes sociais, 

que a gurizada gosta muito. (IIsao) 

 

 Algumas falas dos professores se aproximaram mais de um avanço no uso das TIC para 

integrar as aulas. 

 

Hoje, como tu buscas atualizar os teus conhecimentos em tecnologias para 

utilizar em sala de aula? (Aki) 

 

Eu participo, por exemplo, de alguns canais no Facebook que são projetos voltados 

para essa questão de atualização de uso de novas tecnologias. Tem um projeto muito 

legal que é o Amplifica e eu tenho alguns amigos que participam desse projeto. Então, 

a partir disso, eu procuro acompanhar algumas coisas, porque a gente está muito 

envolvido em questões técnicas e acabamos pesquisando e se atualizando na parte 

técnica, mas em relação ao uso da tecnologia em sala de aula, muito pouco. (Shin) 

 

Casualmente nós tivemos, aqui, um evento da Matemática esse final de semana e veio 

uma menina de Santa Rosa do curso de Matemática. Ela fez uma oficina com o uso 

do Geogebra, mudando parâmetros e estudando os gráficos - algo diferente. Eu uso o 

Geogebra, mas não uso dessa forma, então só de tu estares participando de uma oficina 

em um evento, tu enxergas uma atividade diferente e a Internet está cheia de artigos e 

trabalhos sobre o uso. (Saki) 

 

Seguindo na mesma direção, duas professoras mencionaram em suas falas que 

aprendem a utilizar as TIC em colaboração com colegas e alunos. Essas colocações reforçam a 

importância da aprendizagem colaborativa, encontrada em Bolzan (2008), na qual o professor 

pode alcançar novos conhecimentos na interação e compartilhamento com seus pares e com os 

seus alunos. 

 

Hoje, como tu buscas atualizar os teus conhecimentos em tecnologias para 

utilizar em sala de aula? (Aki) 

 

[...] e aprendo também com os meus colegas. A gente trabalha muito com documentos 

compartilhados. Por exemplo a Moni, que é uma colega, disse: “vamos fazer um 

artigo”. Nós fizemos um artigo pelo Docs cada uma na sua casa trabalhando. [...] e 

com os alunos, o que eu aprendo com os alunos é algo, assim, absurdo. (Yumi) 

 

Conversando com os colegas. É mais dessa forma. Algo ali com a Nat que fez 

programação, vou perguntando umas coisas. Os alunos também, às vezes, mostram 

algumas coisas para a gente utilizar. (Mei) 

 

[...] o Geogebra é o que eu mais utilizo. Em contato com os colegas a gente acaba 

conhecendo mais ferramentas desse programa, então tu vais utilizando e vais 
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percebendo a sua utilidade em sala de aula. [...] Nós acabamos conversando entre os 

colegas e falando: “Ah, tem o curso tal...”; “...aquele programa é legal”; e assim, 

vamos atrás como no caso do Geogebra. (Akio) 

 

 Além disso, conforme Imbernón (2009), a interação e a observação de outros pode 

favorecer a reflexão individual sobre a própria prática. Desta forma, os professores percebem 

que conseguem “ir mais longe” se explorarem perspectivas diferentes daquelas às quais estão 

acostumados.   

 Ao pensar sobre as trajetórias de aprendizagem da/na docência digital, procurou-se 

descobrir se os professores têm realizado formações (curso/oficina/capacitação) voltadas à 

integração das TIC aos processos de ensino-aprendizagem. Começou-se essa indagação pelo 

questionário. O Gráfico 12 mostra o que foi perguntado e a totalização das respostas. Cabe 

lembrar que o questionário foi respondido por 220 professores.  

 

Gráfico 12 – “Você já realizou formação (curso/oficina/capacitação) voltada à integração das 

TIC aos processos de ensino-aprendizagem?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Pela porcentagem apresentada para o “Sim”, com 46% (ou 102 respostas), é perceptível 

que o número de professores com formação voltadas ao uso das TIC, embora matematicamente 

não constitua a maioria, evidencia um quantitativo expressivo de docentes que, na sua 

compreensão, já realizaram alguma formação direcionada a um saber pedagógico-tecnológico. 

Na sequência, no questionário, perguntou-se àqueles professores que assinalaram “Sim” 

no Gráfico 12 quais formações teriam sido estas. Para esse questionamento poderiam ser 

marcadas mais de uma formação. O Gráfico 13 nos traz o resultado obtido. 
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Gráfico 13 – “Que formações/cursos foram essas?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Ao analisar as respostas em conjunto (Gráficos 12 e 13), entende-se que a maioria das 

formações em TIC realizadas pelos professores estão voltadas à aprendizagem do MOODLE 

(75,7%). Inferiu-se que isso estivesse relacionado, em parte, ao fato de o MOODLE ser o AVA 

adotado institucionalmente para os cursos oferecidos na modalidade a distância. Sendo assim, 

os professores que atuam (ou que irão atuar) nestes cursos devem realizar a formação 

disponibilizada pela instituição. Os discursos dos professores clarificam e confirmam essa 

interpretação.  

 

Sim, eu estou fazendo dois cursos: um de formação pedagógica, propriamente dito, 

fornecido pelo IFFar, que é em EAD, e a outra formação é para atuar como professor 

no Curso Técnico em Agroindústria EAD, no ano que vem, no qual eu vou atuar em 

duas disciplinas do primeiro semestre. (Ben) 

 

Eu estou fazendo pela reitoria, ou seja, está sendo oferecido pela própria instituição. 

É uma formação via EAD para professores e gestores de cursos nessa modalidade, 

que busca ensinar a todos a utilizar a plataforma MOODLE. (Riko) 

 

Normalmente, nós fazemos cursos de uma ferramenta específica, por exemplo: uma 

formação sobre o MOODLE, uma formação sobre o SIGAA [...]. É o que a gente faz. 

Ela é específica, direcionada para uma ferramenta. (Ryu) 

 

Na verdade, eu fiz a Formação Pedagógica que tinha uma disciplina de Ambientação 

em EAD, então essa formação buscava inserir o pessoal no MOODLE, na época, mas 

eu fiz a formação depois de eu já ter atuado na EAD [...]. (Hiro) 
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 Em relação aos cursos específicos voltados ao uso das TIC na educação, para o qual 

51,5% a assinalaram (dos 102 respondentes) (Gráfico 13), percebeu-se que as formações 

geralmente são/foram realizadas em cursos promovidos por outras instituições, nas quais os 

professores estão/estiveram ligados através de programas de pós-graduação, conforme 

mencionado na p. 181.  

Nesse sentido, os professores, nas EN, teceram ainda as seguintes considerações sobre 

a formação voltada à integração das TIC aos processos de ensino-aprendizagem: “Só um curso 

de Geogebra on-line” (Rika); “Se eu considerar a que eu fiz no PEG, sim, lá em 2009, 2010. E 

agora, na formação que estou fazendo no IF” (Isamu). Aika, Shin e Yumi também 

manifestaram: 

 

[...] esses de TIC que eu comentei contigo foram on-line, mas fora. Eu procurei no 

Google mesmo: “Curso EAD sobre tal coisa...”, daí fiz a inscrição paguei com cartão 

e deu. Foi assim, mas aqui na instituição, não. (Aika) 

 

Sim, eu fiz uma disciplina no PEG que foi justamente uma disciplina de TIC. O 

objetivo da disciplina era a familiarização, integração e a melhor utilização das 

tecnologias, mas tudo que foi visto e trabalhado na disciplina para mim não foi 

novidade, porque eu já estava trabalhando com o que estava sendo mostrado. (Shin) 

 

Antes de eu vir para o IF eu fiz uma formação na UPF onde eu trabalhei. Foi ofertada 

uma formação para os professores para utilização do Google Docs, ferramenta que 

hoje eu utilizo e que eu aprendi nessa formação. (Yumi)  

 

 O próximo passo foi verificar se as formações realizadas atenderam às expectativas dos 

professores (Gráfico 14) e quais as justificativas a esse respeito. Para isto, no questionário foi 

utilizada uma pergunta de escala Likert que variou de 1 (não atendeu) a 5 (atendeu plenamente).  

O resultado apresentado demonstra uma aproximação em direção a opção “Atendeu 

plenamente”, seguida pela opção 3, no qual as expectativas foram atendidas parcialmente, como 

interpretado pelos pesquisadores nessa opção. 
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Gráfico 14 – “Esse(s) curso(s)/oficina(s)/capacitação(ões) atendeu(eram) à(s) sua(s) 

expectativa(s)”? 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Para compreender esse resultado, retomou-se essa questão nas EN. Foi realizada, então, 

a seguinte pergunta aos professores: “A dinâmica dessa formação (curso/disciplina) e os 

professores atenderam às tuas expectativas?”. 

 

Muito, na verdade eles superaram. Eu fui para essa disciplina com uma expectativa 

bem baixa, e os professores me surpreenderam muito na forma como se organizaram, 

na forma como mostraram o que nos trouxeram, foi muito interessante. (Yasu) 

 

Eu acho que sim, mas um dia expus uma crítica em relação ao feedback que eu 

considero muito importante. Eu cursei disciplinas na formação pedagógica nas quais 

“correu” a disciplina inteira e de todas as atividades, 6 ou 7, só fui ter feedback depois 

que a disciplina acabou. Então, embora houvesse momentos que foram 

disponibilizados chats, para nos comunicarmos com os professores eu não consegui 

sentir proximidade... (Ben) 

 

Não, eu queria mais, atendeu a minha curiosidade. Até mesmo porque a gente não vai 

conseguir atingir, em qualquer disciplina que se estude, tudo o que gostaríamos, mas 

despertou em mim a curiosidade para ir buscar. (Hana) 

 

É como eu te falei, para mim não foi novidade. Inclusive eu levei algumas ideias para 

trabalharmos com o Google drive, com o Google docs, que eu já conhecia e poderia 

explorar em aula junto com os colegas, mas não chegamos a utilizá-los. Então não 

posso dizer que atendeu às expectativas. (Shin) 

 

Não, porque a gente até hoje não pode usar as lousas digitais. A gente fez a formação, 

mas as lousas estão guardadas, então “morreu na praia”. (Yumi) 

 

 Pelas falas, é possível perceber que o atendimento das expectativas com as formações 

(ou cursos, ou disciplinas) em TIC realizadas tem pontos de vista bem desiguais. Acredita-se 

que parte dessa disparidade se deve ao fato de os professores se encontrarem em níveis 
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diferentes de docência, pertencerem a áreas diferentes e, portanto, possuírem necessidades, 

interesses e desejos distintos a serem atendidos, tendo realizado, no geral, formações 

padronizadas.  

Outro elemento que também pode explicar essas expectativas reside na concepção das 

formações, que normalmente partem de um movimento de um formador/da instituição, sem 

constituir-se na escuta dos professores (ou dos alunos [professores] quando em programas de 

pós-graduação) a respeito das suas carências e das circunstâncias nas quais atuam, para que 

possam desenvolver a aprendizagem da docência digital.   

De acordo com Imbernón (2009), embora as modalidades formativas costumem ser de 

caráter grupal, na verdade se dirigem ao indivíduo, que pode aprender questões concretas 

normalmente distantes de suas preocupações práticas. Desse modo, quando o processo de 

formação se produz descontextualizado, sem considerar a realidade de cada professor ou do 

coletivo e seu contexto, volta-se à melhoria da cultura docente, mas não à mudança e à inovação. 

 Assim, na EN foi-se um pouco mais além e indagou-se aos professores que haviam 

realizado formações em TIC o seguinte: “Essa experiência serviu para mudar algo no teu modo 

de ensinar e de conduzir a aprendizagem dos alunos no ensino presencial?”.  No tocante a isso, 

os professores expressaram:   

 

Ela impactou muito na minha atuação para inserção das tecnologias, que eu já 

timidamente tentava usar alguma coisa. Me deu mais segurança, mais motivação para 

inserir mais recursos tecnológicos. Às vezes nós imaginamos algo muito mais 

complexo e lá nós vimos que não precisa. Se tu colocas uma atividade no Google 

drive e produz algo em aula, já funciona bem. Foi algo mais pontual no sentido de 

motivar e dar mais segurança para usar em aula. (Aimi) 

 

Sim, porque tu tens uma visão de como utilizar a tecnologia. E mesmo que tu não 

estejas utilizando no momento, tu sabes das possibilidades, dos recursos que existem 

e que podem auxiliar-nos a montar uma aula, procurar um conteúdo. (Isamu) 

 

Eu acredito que sim. [...] Elas contribuíram para o entendimento de que temos que nos 

aperfeiçoar. (Ryu) 

 

Como era uma formação pedagógica, tinha vários alunos de outras áreas que estavam 

fazendo o curso também e para eles essa disciplina de Ambientação era algo novo. 

Para mim não agregou tanto, porque eu já conhecia a plataforma, mas para eles, eu 

acredito que tenha sido importante.  O fato de a formação mostrar a existência da 

plataforma, embora o tempo de treinamento tenha sido pouco, abre novas 

possibilidades aos professores. Muitos comentavam: “Nossa que interessante!” 

(Hiro) 

 

 De modo geral, os professores expressaram que a(s) experiência(s) de formação(ões) 

em TIC realizada(s) contribuíram para mudar o seu modo de ensinar e de conduzir a 

aprendizagem dos alunos. Portanto, as formações em TIC contribuem para a descoberta e para 
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o domínio de novas ferramentas e recursos e convida os professores a repensar a prática 

pedagógica dos cursos presenciais e a querer trazer as novidades aprendidas para a sala de aula, 

muito embora seja neste ponto que a dificuldade reside.  

 Por isso, um professor que realiza um curso/formação em TIC, seja ele(a) por conta 

própria ou como parte de um programa, alguma contribuição para reflexão ou ação o 

curso/formação deixará. O que é preciso ponderar, então, é o planejamento de formações com 

TIC em que os professores possam criar situações efetivas de aprendizagem aos estudantes.    

 

4.1.1 A influência da EAD na construção da/na aprendizagem da docência digital  

 

 Neste caminhar, ao considerar, em consonância com Barbiero (2015), que os saberes 

pedagógico-tecnológicos para utilização/integração das TIC nos processos de ensino-

aprendizagem da docência presencial são aprimoráveis pela docência exercida ou pelas 

experiências vivenciadas, em ambientes de aprendizagem on-line, buscou-se identificar quais 

professores já haviam ministrado aulas na EAD, quais entendimentos eles tinham sobre a 

atuação nessa modalidade, quando e onde foi, de que forma eles a enxergavam e como eles 

interagiam com esses alunos. O Gráfico 15 exibe o número de docentes que, no questionário, 

expressou ter ministrado aulas nessa modalidade.  

 

Gráfico 15 – “Você ministra (ou já ministrou) disciplina(s), em curso(s), na modalidade a 

distância (EAD)?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 O Gráfico 15 mostra um percentual bem significante (59,5%) de professores que ainda 

não atuaram em cursos de EAD.  O que não significa que eles não tenham vivência nesta 

modalidade, uma vez que a participação como aluno em cursos, pós-graduações e/ou formações 
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on-line, beneficia a compreensão de oportunidades e desafios impostos à aprendizagem neste 

espaço. Além disso, permite ao professor, ao se colocar no papel de aluno, compreender quão 

insuficiente e fraca pode ser a interação entre os atores se não houver um interesse em 

desenvolver o diálogo, principalmente nos casos em que não há encontros presenciais. 

 Deste modo, visando aprofundar o conhecimento sobre as vivências dos professores 

relacionadas à educação a distância, questionou-se os professores do Campus Alegrete, no 

momento da narrativa, para saber se eles tinham alguma experiência em EAD para contar, se 

essa experiência teria sido no IFFar ou em outra instituição, se teria sido no papel de professor 

ou de aluno, se teria sido realizada por iniciativa própria ou em atendimento a uma solicitação.   

Diante dessas problemáticas, a escuta começou interpelando os professores a partir da 

seguinte questão: “Tu já tiveste alguma experiência em EAD?”. Foi então que os professores 

falaram: “Já. Na verdade, eu era tutora, então eu não tenho grandes conhecimentos de como 

se dava todo o processo.” (Rika); “Já. Eu já atuei na pós-graduação, na Escola de Gestores da 

UFRGS e na Escola de Coordenadores. E em um curso de extensão da UFRGS.” (Yumi); “Só 

fui aluna. Nunca como professora.” (Saki); “Do IF, não. Fora já. [...] No ensino médio. Foi no 

Centro Educacional Sinapse, em Santiago. Eles disponibilizavam através da UNINTER um 

curso EAD para os alunos do ensino médio e eu era o tutor [...]” (Isao); “Não, só no Instituto 

Federal do Paraná.” (Yuki); “Sim. Trabalhei com a disciplina de Estágio no Técnico em 

Agroindústria.” (Mei). 

Percebeu-se nos discursos dos professores, através da EN, que as vivências de EAD têm 

origens diversificadas: atuação como tutores, atuação como professores fora do IFFar, como 

aluno em curso na modalidade a distância. Ou seja, mesmo entre àqueles que não tem 

experiência docente na EAD da instituição, há professores que trazem consigo um caminho 

percorrido em outros espaços e circunstâncias.  

 Deste modo, aqueles que disseram ter atuado na EAD foram indagados, com o objetivo 

de que contassem: “Como é/foi ser professor do EAD?” e “Como e/foi essa experiência?”. Riko 

começou seu discurso dizendo: “A questão da EAD é uma caixinha de surpresa, vamos dizer 

assim [...]” (Riko). Hina e Shin, complementam essa afirmação.  

 

É mais difícil que no presencial, eu acho. Na EAD sempre se fala que o aluno tem que 

ter uma rotina de estudo, que tem que ser muito regrado, mas embora nós tenhamos 

um intervalo de tempo entre uma postagem e outra nós temos que aprender a nos 

policiar na postagem e a dosar o conteúdo que vai ser disponibilizado. É difícil dosar 

a quantidade de conteúdo suficiente para que os alunos consigam ler e compreender 

o assunto. É um desafio chegar nesse equilíbrio. Além disso, eu lembro que a gente 

sempre tinha algumas surpresas quando visitava o polo, porque a heterogeneidade que 

vemos dentro da sala, no presencial, também se vê no polo. (Hina) 
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Foi uma experiência diferente. No Campus Júlio de Castilhos eu já havia dado aula 

na EAD. É diferente, porque nós temos uma visão de que EAD é muito mais fácil, 

mas na verdade, ela te dá muito mais trabalho, justamente porque tu tens uma 

quantidade maior de alunos para dar conta e eles não estão ali presencialmente, então 

o professor precisa ter uma percepção das dificuldades que os alunos estão 

encontrando, e muitas vezes a gente acaba não conseguindo dar conta disso. (Shin) 

 

 Na sequência da EN, buscou-se saber dos professores se eles consideravam os recursos 

utilizados na EAD adequados ao conteúdo que estava sendo trabalhado. De modo geral, todos 

aqueles que tinham experiências de docência na EAD disseram acreditar que “sim”, uma vez 

que o MOODLE, o AVA utilizado, tem recursos que permitem ao professor apresentar o 

conteúdo em diferentes formatos, realizar atividades diferentes no ambiente, fóruns de 

discussão. Percebeu-se que, quanto mais familiarizados, mais seguros eles se sentiram para 

afirmar esse posicionamento. Nesse sentido, Isamu, Shin, Hina e Miki tecem as seguintes 

considerações para a questão “Tu consideras que os recursos utilizados na EAD estavam 

adequados ao conteúdo que era trabalhado?”: 

 

Sim, tinha muitos recursos. Podia postar vídeos, arquivos em vários formatos, então 

tinha várias opções para trabalhar com eles. Tinha as próprias ferramentas de 

comunicação que eram bem importantes, bem ágeis. (Isamu) 

 

É, no geral sim, porque o MOODLE tem muitos recursos que te possibilitam postar 

materiais textuais; materiais audiovisuais; criar atividades de uma forma mais 

dinâmica. Por exemplo: tu podes criar uma série de questões e a ferramenta pode 

sortear aquelas que o aluno vai responder; usar ferramentas de comunicação, então o 

ambiente virtual de aprendizagem pode ser um pouco mais trabalhoso para criar uma 

aula... (Shin) 

 

Eu acho que sim, eu acho que para a EAD sim, até porque eles também já estavam 

acostumados com a ferramenta. (Hina) 

 

Eu acredito que sim, mas conforme o tempo vai passando a gente vai adquirindo 

experiência e vê que pode melhorar, então se hoje eu estivesse trabalhando com 

educação a distância certamente eu utilizaria outros recursos, como objetos de 

aprendizagem, além dos próprios vídeos. (Miki) 

 

Não sei te dizer. Eu acho que não. Eu não sei o que poderia ser diferente, mas eles 

(alunos) não tinham uma frequência muito grande de acesso, então alguma coisa a 

gente teria que repensar para aquela situação. (Mei) 

 

 Na fala de Mei, o pouco acesso dos alunos ao ambiente pode ser motivado por desajustes 

nos recursos disponibilizados. Ou seja, é preciso explorar o potencial da ferramenta de modo a 

flexibilizar e oferecer mais oportunidades de aprendizagem aos estudantes. Dentre estes 

recursos, está a utilização frequente de fóruns de discussão para provocar os alunos a apresentar 

suas dificuldades, suas dúvidas e a dialogar com os demais atores.  
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 De modo geral, as interações com alunos da EAD acontecem basicamente pela 

plataforma MOODLE. No IFFar isto se justifica em função de uma orientação das coordenações 

de EAD, que sugerem ao professor realizar toda e qualquer interação on-line com os alunos 

pela plataforma, como forma de assegurar uma comunicação que possa ser compartilhada com 

todos os demais alunos da disciplina quando o assunto for de interesse geral, ficando assim 

visível a todos – ou a um determinado sujeito quando assim for necessário, com a finalidade de 

evitar possíveis conflitos no gerenciamento das conversas e/ou atividades.  

Nessa direção, a seguinte indagação conduziu a esse pensar: “E como tu interagias com 

os alunos do EAD, era só através do MOODLE ou tu usavas as redes sociais, o WhatsApp?” 

(Aki). Na EN, os professores expressaram: “Direto pelo MOODLE, principalmente pelos 

fóruns de dúvidas. Tinha muito contato por ali.” (Ryu); “Via plataforma através de fóruns. 

Eram mais dúvidas sobre prazos, eles não perguntavam muito sobre o conteúdo”. (Aika); “O 

contato era só pela plataforma mesmo, através de fóruns, porque é regulamentado na EAD que 

deve haver fóruns [...].” Hina; “Só através do MOODLE mesmo.” (Miki). “Pela plataforma e 

pelas aulas presenciais” Isamu. 

Isamu também lembra das interações presenciais realizadas nos polos. Porém, as aulas 

presenciais, com o professor da disciplina, são extremamente limitadas e não acontecem para 

todas as disciplinas. Isso explica por que os demais professores não citaram as aulas presenciais. 

Cada polo tem um tutor, e esse tutor é o responsável por auxiliar a turma na localidade. 

 Em seguida, questionou-se os professores de modo a saber se, no seu entendimento, as 

tecnologias utilizadas na EAD atendiam às necessidades de aprendizagem desses alunos. Shin, 

Hina e Riko apresentam suas percepções:  

 

Pelo fato de o MOODLE ser muito completo, ter vários recursos, eu acho que sim. 

Talvez a distância física entre a figura do professor e dos alunos, fez os alunos se 

sentirem um pouco tímidos para usar as ferramentas de comunicação. Nós 

percebíamos essa carência quando íamos aos polos dar aulas presenciais. (Shin) 

 

Eu acho que não, até porque todo mundo foi acostumado com o sistema de ensino 

presencial, então é um desafio para todos que estão envolvidos. Eu acho que tem 

várias coisas pendentes. A formação é muito importante, precisávamos ter mais 

formação para conseguir atender eles de maneira adequada, porque nós não 

dominamos tudo. (Hina) 

 

Depende do curso, se for em um curso prático não, como em Agropecuária ou em um 

curso da área de Grãos, se for em um curso da área de tecnologia, ligado a Informática, 

por exemplo, sim. (Riko) 
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Observa-se que não há um consenso sobre essa questão e vários aspectos surgem nas 

falas no que se refere aos entendimentos dos professores sobre a aprendizagem dos alunos da 

EAD. Levantam-se questões como a presença física do professor, a adaptação ao sistema 

tradicional versus a distância, a formação docente para atuar no EAD e as características do 

curso a ser desenvolvido nessa modalidade. Isso demostra que as demandas do EAD, 

comumente reconhecidas, continuam presentes nesse cenário.    

Na realização das EN, havia professores cuja experiência de atuação na EAD ainda não 

aconteceu, dentre eles: Hana, Kei, Saki, Yasu, Naoki, Ben, Yoshi e Rika, revelando, assim, um 

percurso a ser trilhado na trajetória da aprendizagem da/na docência digital. Cabe ressaltar, que 

a educação a distância no IFFar, atualmente, está institucionalizada. Cada campus hoje pode 

definir a oferta de cursos nesta modalidade e os municípios (polos) onde serão oferecidos. Cada 

curso tem um coordenador de curso, o qual, dentre outras atividades, é responsável por orientar 

o processo de seleção/escolha dos professores. Os professores atualmente necessitam realizar 

um curso on-line, ministrado e organizado pela reitoria, sobre o MOODLE neste ambiente, antes 

da abertura da sua disciplina.  

A bagagem da EAD é muito proveitosa, porque dá aos professores uma visão da 

educação no mundo online e propicia uma maior aproximação e uma experiência com as 

ferramentas digitais que podem favorecer uma maior incorporação no ensino presencial. Em 

suma, ao analisar a realização de cursos/formações/disciplinas voltadas à integração das TIC 

aos processos de ensino-aprendizagem dos professores, na sua formação inicial ou continuada, 

diferentes aspectos foram exteriorizados, levando a refletir sobre duas perspectivas:  

1ª) as oportunidades advindas dos cursos de graduação/pós-graduação – aos poucos, 

disciplinas/cursos relacionados às tecnologias têm sido ofertados nas licenciaturas, pós-

graduações ou em cursos de formação pedagógica ligadas à educação. Ainda que sejam 

poucas e não atendam plenamente as expectativas de alguns professores, há de se 

reconhecer uma abertura às concepções e práticas de integração das TIC, diante das 

inúmeras demandas atuais a serem atendidas pela educação na cultura digital.  

2ª) as experiências vivenciadas na educação a distância, ou cursos on-line, favorecem o 

aprimoramento da fluência digital e dos saberes pedagógico-tecnológicos – os 

professores, ao se referirem à realização de formações relacionadas às TIC, citaram: os 

cursos realizados para atuação na modalidade de EAD, as vivências como tutores, 

professores e alunos em cursos a distância, realizados no IFFar ou em outras instituições 

pelas quais passaram, e a busca de aprimoramento técnico-científico ofertados no 

formato on-line. Deste modo, os professores argumentam que a EAD é um espaço amplo 
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de aprendizagem sobre como utilizar as tecnologias em sala de aula, pois o professor se 

vê confrontado a dominar um recurso tecnológico, como o MOODLE (o qual era 

desconhecido em determinadas ocasiões), para mediar todo o processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, no papel de aluno, ele consegue perceber as carências que 

uma interação virtual fraca entre professor-aluno pode ocasionar e a relevância dos 

momentos presenciais e do feedback no ambiente.  

 

4.2 SABERES PEDAGÓGICO-TECNOLÓGICOS DOS PROFESSORES DO IFFAR 

 

Na intenção de mapear os saberes pedagógico-tecnológicos dos professores do IFFar 

buscou-se, primeiramente, investigar como as TIC estão sendo utilizadas atualmente pelos 

docentes, quais delas estão presentes nas aulas e para que estão sendo utilizadas. A exploração 

iniciou-se através do questionário online e seguiu-se com a interpretação das narrativas dos 

professores.  

Deste modo, os Gráficos 16 e 17 retratam duas questões do questionário, nas quais foi 

perguntado aos professores sobre: a) a frequência de uso de tecnologias no seu dia a dia; e b) 

sobre a frequência de uso de tecnologias na sala de aula, considerando nessas o celular, o 

computador/notebook e o tablet como recursos tecnológicos.  

 

Gráfico 16 – “Com que frequência você utiliza estas TIC no seu dia a dia?” 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Gráfico 17 – “Com que frequência você utiliza estas TIC em sala de aula?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Pode-se constatar, ao examinar os Gráficos 16 e 17, que o uso do celular e do 

computador é parte da rotina dos professores, com valores próximos à totalidade dos 

respondentes informando que fazem uso diário ou semanal dessas tecnologias. Em relação à 

sala de aula, o uso do computador pelo professor está presente em cerca de 84% das aulas, 

predominando a utilização diária (131 respostas) ou semanal (54 respostas) pelos professores.  

Cabe ressaltar que isso não significa que o aluno esteja também utilizando o computador 

(Gráfico 17). A respeito do uso do computador em sala de aula, a fala dos professores diz o 

seguinte: 
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Sociologia e eu procuro realmente variar muito na minha aula. Tem dias que é leitura 
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Eu faço um roteiro manual e eu estruturo esse roteiro com o conteúdo numa projeção 

com imagens e tópicos, não uso muito texto. E uso muito quadro também. (Ben) 

 

Eu uso um pouco de tudo isso dentro dos conteúdos. Dentro de uma aula só, às vezes, 

eu não uso muitas ferramentas diferentes, mas eu pego um conteúdo programático e 

procuro trabalhar ele de várias formas. [...]. Então, agora eu estou trabalhando a 

Anatomia, a Anatomia tem a parte do sistema reprodutivo e tem a parte de Anatomia 

“pura”, na qual eu uso muito o datashow com imagens. Na aula que vem eles vão para 

a aula prática no laboratório de Anatomia, aí a gente faz algumas práticas nas 

LETECs. Já a parte de Fisiologia tem videozinhos, mas não há muito uma regra, por 

exemplo, hoje eu só dei aula com datashow, geralmente não é assim, geralmente eu 

trabalho um pouquinho com ele. (Mei) 
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Por outro lado, a utilização do celular em sala de aula é mais discreta, com 63 

(equivalente a 28,6%) indicando o uso diário ou semanal, 72 (equivalente a 32,7%) professores 

manifestando o uso ocasional do celular e 43 (equivalente a 19,5%) indicando que raramente 

utilizam-no em sala de aula. Somente 42 (equivalente a 19%) dos professores não utilizam o 

celular na prática pedagógica. Em relação ao uso do celular Akio e Yumi, na EN, falaram: 

 

Eu acho complicado a questão do celular. As tecnologias em si, elas são muito 

importantes, não tem como nós fugirmos, porque as aulas tradicionais não chamam 

mais a atenção dos alunos. Porém, com o celular eu tenho um pouco de receio, tem 

que ser algo muito bem planejado e acordado com os alunos sobre a forma de 

utilização, porque eles acabam se dispersando muito rápido. (Akio) 

 

[...] E eu permito que eles usem (celular) na aula, eu não vejo isso como um problema. 

Claro que, se estou falando e vejo que ninguém está me olhando e não existe um texto 

para eles estarem olhando no celular, não existe outra coisa para eles estarem 

pesquisando, então eu questiono eles. Eu tento chamar eles para aula, mas eu sou bem 

favorável ao uso. Acho que contribui muito com a disciplina e faz ela ficar bem mais 

interativa. O próprio grupo do WhatsApp tem conseguido fazer com que eles venham 

na aula. (Yumi) 

 

 Ao analisar o Gráfico 18, percebeu-se que as TIC em sala de aula são usadas geralmente 

para explorar o conteúdo de forma teórica, o que leva a confirmar o entendimento de que as 

tecnologias ainda estão mais a serviço do professor do que do aluno. Por outro lado, há uma 

parcela significativa, representada por 40%, que diz explorar o conteúdo de forma prática, com 

o auxílio de algum recurso tecnológico. Em suma, os professores estão fazendo uso dos recursos 

tecnológicos, o que deve ser ajustado são as metodologias e práticas de ensino.  

 

Gráfico 18 – “Em aula, PREDOMINANTEMENTE, você”: 

 

Fonte: A autora (2019). 
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 Para aprofundar mais essa questão e descobrir quais/como as TIC têm sido utilizadas 

pelos professores do IFFar, a questão apresentada no Gráfico 19 investiga a experiência de uso 

de determinadas tecnologias em sala de aula. Perguntou-se no questionário: “Qual é a 

experiência típica em sala de aula para o uso dos seguintes recursos/dispositivos com os 

alunos?”. O resultado visualizado corrobora com as leituras das questões anteriores (Gráfico 16 

e 17), pois 60 professores responderam que “solicitam o uso do computador/notebook em sala 

de aula” e 92 professores informaram que “buscam promover”, ou seja 69,5% dos professores 

(ou 153 se somadas o resultado dessas opções) estão envolvidos com a utilização mais frequente 

desta ferramenta, que para os alunos pode ser útil ao acompanhamento das aulas, realização de 

atividades, acesso à Internet, acesso a aplicativos específicos e acesso ao sistema acadêmico 

institucional (SIGAA).  

 Em relação ao celular, 94 professores (o equivalente a 42,7%), no questionário, 

assinalaram que solicitam ou buscam promover o seu uso em aulas. Quanto ao MOODLE, quase 

1/3 dos professores (70 mais precisamente) assinalaram uma das opções “solicito o uso” e 

“busco promover o uso”. Considerando que o MOODLE na instituição é uma ferramenta 

notoriamente voltada à educação a distância, há uma boa parcela de professores usando-o nos 

cursos presenciais (Gráfico 19). 
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Gráfico 19 – Qual é a experiência típica em SALA DE AULA para o uso dos seguintes recursos/dispositivos com os alunos? 

 

Fonte: A autora (2019). 
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 Esse levantamento dá uma visão geral sobre a presença desses recursos tecnológicos nas 

aulas dos cursos presenciais, pois é necessário conhecer o que está sendo utilizado e como, para 

então poder pensar o B-Learning na formação docente. Para isto, as EN ajudam a confirmar o 

que os números haviam mostrado. Deste modo, as narrativas de Naoki e Isamu enfatizam esses 

entendimentos.  

 

É, eu uso tudo, uso o celular, uso a Internet, uso o computador, faço pesquisa no 

celular dos alunos em sala de aula se tem Wi-Fi, se existe a possibilidade eu uso o 

datashow, eu uso a música, eu uso todos os recursos tecnológicos que eu conheço. 

Estou sempre estudando e procurando algo novo. Acho que é natural. [...] eles têm o 

celular deles, às vezes, em um determinado tema ou algum assunto controverso, algo 

que gere discussão, que eles acham que é um exagero, então a gente faz a pesquisa. E 

eles já estão com o aparelho e se convencem, argumentam, debatem e fica mais 

instigante a discussão. (Naoki) 

 

Busco vídeos, tutoriais do Youtube. A gente usa muito essas tecnologias atuais. A 

própria comunicação com os alunos é feita via WhatsApp, Messenger, Facebook, 

enfim. (Isamu)  

 

Por outro lado, a rede social Facebook e o aplicativo de mensagens instantâneas 

WhatsApp, devido a própria natureza de cada um, não encontram muito espaço em sala de aula: 

em relação ao Facebook, 85 professores assinalaram “não incentivo ao uso” e 28 professores 

disseram “proíbo uso” em sala de aula. Ainda, 68 professores disseram: “não encorajo, nem 

desencorajo a usarem” – o que representa 82,2%, se somadas as 3 opções. Portanto, o Facebook, 

hoje, é uma ferramenta importante de comunicação entre professores e alunos, mas o seu uso 

como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem nas aulas é raro. Através das 

EN realizadas, somente uma professora destacou utilizá-lo como ferramenta de apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse entendimento, Aimi falou: 

 

No primeiro semestre, eles tinham que construir a autobiografia deles, tinham que 

conhecer o que era uma autobiografia e nós focamos no perfil do Facebook, então o 

perfil do Facebook foi um dos gêneros que a gente trabalhou. E o que precisa saber 

para interagir nessa situação? Eles tinham que saber nome. E isso era bem básico 

porque muitos, no primeiro ano do ensino médio, nunca tiveram inglês, então eu tive 

que começar do princípio e assim fui organizando as aulas. (Aimi) 

  

Em relação ao WhatsApp, o resultado não é diferente, pois 71 professores assinalaram: 

“não incentivo ao uso” e 22 “proíbo o uso” em sala de aula.  Professores que não encorajam, 

nem desencorajam são 73. Somadas essas três opções correspondem a 75,4% dos professores 

que evitam a utilização do WhatsApp em sala de aula. Contudo, vários professores nas EN 

revelaram participar de grupos no WhatsApp criado pelos alunos, ou pelo próprio professor para 
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interagir com estes. Um dos professores contou que tem utilizado grupos no WhatsApp para 

facilitar a comunicação com pais de alunos do ensino médio.  

 

A gente tem um grupo no WhatsApp com os pais, no qual o conselheiro da turma, o 

coordenador do curso e os pais estão conversando sobre as situações disciplinares com 

os alunos, então a conversa com os pais não fica só na entrega dos pareceres, no final 

do ano. No sentido de melhoraria da comunicação já estamos obtendo bons resultados. 

(Hiro) 

 

Prosseguimos o caminho em busca dos saberes pedagógico-tecnológicos desenvolvidos 

pelos professores do IFFar. Assim, perguntou-se através do questionário para quais atividades 

pedagógicas os professores utilizam as tecnologias (Gráfico 20).  

 

Gráfico 20 – “Para qual (is) atividade(s) pedagógica(s), elencada(s) a seguir, você utiliza as 

TIC?” 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Pode-se verificar, na leitura do Gráfico 20, que as TIC estão inseridas nas diferentes 

atividades que compõem o exercício da docência, com maior destaque para: o uso da tecnologia 

para apresentação dos conteúdos nas aulas – selecionado por 95,5% dos respondentes;  o 

envio/recebimento de atividades extraclasse – também correspondendo a 95,5%; realizar 

pesquisas/estudos para ampliar o domínio do conteúdo que leciona – usado por 94,1% dos 

professores; planejamento/organização/elaboração das aulas das suas turmas –  91,8% dos 

professores assinalaram essa opção; elaborar provas/avaliações – atingiu 89,5% das respostas. 

Cabe ressaltar que, nesta questão, o professor poderia marcar no mínimo uma e no máximo 

todas as opções disponíveis.  

 O incentivo à realização de atividades em sala de aula (com 73,6%) ou extraclasse (com 

72,7%) mediada pelas tecnologias digitais é consideravelmente usado pelos professores. Já a 

utilização das tecnologias para a realização de avaliações, testes ou simulados em formatos 

digitais é uma prática que pode ser mais bem explorada, sendo marcada por 36,8% dos 

professores que participaram do questionário.  

Tanto o MOODLE quanto o SIGAA possibilitam a realização de avaliações, testes e 

simulados on-line. Porém, acredita-se que um maior domínio das ferramentas disponibilizadas 

pelo SIGAA é fundamental para que os professores explorem esse recurso. E isso se faz 

necessário porque, enquanto o MOODLE está mais acessível aos cursos EAD, o SIGAA está 

acessível a todos os cursos presenciais, devido a todos os professores utilizarem-no, pelo menos, 

para realização da chamada e lançamento de notas. Riko, em sua narrativa destaca: 

 

Hoje estamos utilizando as ferramentas do próprio SIGAA, por ser uma ferramenta 

institucional. Ela tem vários módulos e no módulo acadêmico tu consegues: criar 

tarefas, colocar vídeos, tudo que tu conseguias no MOODLE. (Riko) 

 

No IFFar, em todos os seus campi, a maioria das salas específicas para aulas têm 

datashow e acesso à Internet, via cabo ou wi-fi (PDI 2014-2018). Ao perguntar no questionário 

(Gráfico 21) sobre quais recursos os professores utilizam nas aulas dos cursos presenciais, 

percebeu-se que a disponibilidade da ferramenta datashow nas salas de aula concretiza o seu 

uso, uma vez que aparece em 98,2% das respostas. Da mesma forma, muitos professores 

indicaram utilizar a Internet (resposta de 89,1%) como recurso nas aulas dos cursos presenciais. 

O número de professores que indicaram usar o Youtube nas aulas também atinge um bom índice, 

com 67,7% de usuários.  
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Gráfico 21 – “Quais recursos você utiliza NAS AULAS dos cursos PRESENCIAIS?” 

Fonte:  A autora (2019). 

 

Em vista disso, no que se refere aos recursos utilizados nas aulas dos cursos presenciais 

e às atividades(s) pedagógica(s) para as quais os professores utilizam as TIC, as narrativas dos 

professores manifestaram as seguintes posições:  

 

[...] eu busco no Youtube alguns vídeos para mostrar para os alunos, porque nós não 

temos laboratório de Física no campus. Então, agora há pouco, eu trabalhei a questão 

de dilatação e falei sobre uma lâmina bimetálica. O que eu fiz? Eu procurei vídeos no 

Youtube que mostrassem como funcionava uma lâmina bimetálica. E um dos vídeos 

mostrava o aquecimento e [...]. Outra coisa que eu uso de vez em quando, que é uma 

coisa que eu conheço e uso, é o site do PhET, da Universidade do Colorado, que tem 

demonstrações e simulações relacionadas à Física. Às vezes eu acho alguma coisa 

neste site e mostro para os alunos para que entendam melhor o que eu estou 

explicando, não é bem no nível que eu gostaria, eu queria uma coisa mais interativa. 

(Aika)  

 

Uso vídeo, uso pequenas animações, uso muito vídeo encontrado no Youtube. (Naoki) 

 

Eu procuro sempre utilizar coisas prontas. Geralmente algum software pronto, no qual 

a gente não precise programar, aplicativos para celular. Nas minhas aulas eu trabalho 

tanto o físico quanto o tecnológico. Na Estatística, a gente procura trabalhar com o 

Sisvar, um software livre, desenvolvido em Lavras, Minas Gerais, e o Excel, que 

utilizamos muito. Agora, nas outras disciplinas que eu trabalho na Licenciatura em 

Matemática, nós buscamos sempre algum software de Matemática para construções 

de materiais, mas sempre algo pronto. (Hana) 

 

[...] específico não, só o Chemwindows (software). E Youtube sim, eu utilizo. Também 

no ensino médio, por exemplo, eu aconselho eles a procurarem o Khan Academy [...]. 

(Isao) 

 

Eu busco mais me inteirar das funcionalidades do SIGAA. Vejo muitos vídeos no 

Youtube para verificar se há alguma novidade, mas em termos acadêmicos oficiais, 

uso muito o e-mail e o SIGAA. (Kaito) 

 

Cada um usa o seu celular na aula. Tem alguns softwares que acabam sendo bem 

específicos, na parte de alimentos, por exemplo, tem um que é pago, ele foi adquirido 
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e nós temos a chave do programa para usar em um computador, geralmente usamos a 

sala dos cursos seriados. [...]. (Hina) 

 

Nas aulas do presencial, que eu utilizo o MOODLE, eu busco colocar muito material 

extra através de blog, vídeo, fórum, porque cada aluno está trabalhando em um 

projeto, então eu indico para ele:  “Olha, aqui nesta fonte tu vais encontrar uma 

explicação muito boa sobre [...] dá uma olhada”. (Ryu) 

 

 Os relatos, até o momento, indicam que as TIC estão presentes nas aulas no IFFar. O 

que é preciso pensar é de que modo seria possível potencializá-las junto àqueles professores 

cuja utilização é considerada subestimada, em função de uma fluência tecnológica que favorece 

a ação docente, mas ainda não foi explorada para fazer os alunos aprenderem com a tecnologia. 

Este é um dos momentos para considerar o desenvolvimento do B-Learning e do TPACK na 

aprendizagem da docência digital.  

 Dentro do contexto de B-Learning, o aprendizado colaborativo é um elemento muito 

importante. Deste modo, na intenção de descobrir “se” e “como” estão interagindo com os 

alunos através das TIC, no questionário (Gráfico 22) foi feita a seguinte pergunta aos 

professores:  

 

Gráfico 22 – “Qual(is) aplicativo(s) e/ou rede(s) social(is) você utiliza para INTERAGIR com 

os alunos (extraclasse e sobre assuntos diversos)?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Constatou-se, pela leitura do Gráfico 22, que fora da sala de aula o e-mail continua sendo 

o recurso mais utilizado pelos professores para interagir com os alunos. Os professores 

costumam também enviar/receber mensagens e atividades por e-mail. Em relação ao Facebook 

e ao WhatsApp, ainda que os professores não incentivem o uso de tais recursos em aula 
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(conforme apresentado no Gráfico 19), são ferramentas comuns no que se refere à interação 

extraclasse professor-aluno. E, de modo geral, os professores percebem que a comunicação com 

os alunos é facilitada por essas tecnologias. Nessa direção, Aika expressa em sua fala: 

 

Ah, eu até já pensei em cancelar o meu Facebook, mas não tenho como, porque é o 

meio de comunicação com os alunos. Eles usam muito as redes sociais, então com 

todas as turmas que eu trabalho eu tenho grupos no Facebook. Eu gosto, porque é uma 

comunicação fácil e direta. Esse negócio de e-mail, por exemplo, tu envias algum 

arquivo e eles não abrem. Agora, tu postas algo no Facebook, um deles vê, e pronto, 

todos da aula já ficam sabendo: “olha pessoal a aula não vai ser aqui no prédio A, 

vai ser lá embaixo”; se tu colocas no Facebook a 1:10h, 1:20h eles já estão sabendo. 

É uma comunicação prática: “pessoal eu vou dar uma recuperação paralela semana 

que vem em tal horário”; eu consigo me comunicar rápido com eles. [...] E com os 

alunos do superior, eu criei grupos no Facebook para a turma, onde eu posto materiais, 

[...], já no Facebook eles estão o tempo inteiro, tu podes colocar sábado às 11h da 

noite que eles visualizam e pegam [...] (Aika) 

 

Além disso, esses recursos tecnológicos podem fortalecer as relações entre o professor 

e a turma, no momento que essa interação (on-line) se expande ao se efetivar em diferentes 

espaços e a qualquer momento. 

Seguindo a investigação, no intuito de compreender o movimento de integração entre 

as fluências pedagógica, de conteúdo e tecnológica – que implicam em um TPACK –, os 

professores foram provocados a falar, nas EN, sobre a integração das TIC na sua prática 

pedagógica nos cursos presenciais. A seguir, são apresentados os relatos dos professores a 

respeito da questão: “Tu consideras que integra as tecnologias de maneira adequada ao 

conteúdo?”. 

 

Eu integro com certeza, porque eu uso pouco, então eu só uso quando eu preciso. Na 

verdade, quando eu tenho dificuldade de explicar alguma coisa, eu recorro às 

tecnologias para me ajudar, no exemplo da lâmina metálica o ideal seria fazer um 

experimento com os alunos, mas se eu não tenho como fazer o experimento, se eu não 

tenho um laboratório, o que que eu posso fazer? Eu utilizo como recurso os vídeos 

para mostrar como é. (Aika) 

 

Eu acho que sim. Se eu vou mostrar uma aula como o processamento de massas 

alimentícias, eu consigo encontrar muito conteúdo em vídeos, legislações, 

microfotografias, estruturas de massa seca, massa fresca, coisas que a gente não 

consegue fazer. Então nesses casos específicos, nesse exemplo, teve toda essa parte 

teórica visual e tecnológica por vídeo, com material que a gente tem, ou no site dos 

fornecedores que a gente vê, e depois a gente fez na prática, então foi bem interessante. 

(Ben) 

 

Eu acredito que sim, porque, pra mim, como eu te disse, aquilo é uma ferramenta, eu 

vou sempre selecionar qual a melhor para o formato do conteúdo que eu vou trabalhar. 

Vou tentando garantir a aprendizagem. Vai ter aulas que a gente vai discutir o texto, 

ler um texto e eu não vou usar a tecnologia, nós vamos fazer uma roda de conversa. E 

vamos ter também aulas nas quais a gente vai usar a tecnologia. Cada vez mais ela 



205 

 

tem entrado em minhas aulas, porque dentro das minhas disciplinas a gente tem usado 

muitas plataformas, então ela tem se tornado, dia a dia, mais presente. (Yumi) 

 

Nos presenciais sim, porque tu consegues deixar uma videoaula ou uma apostila e tu 

consegues que eles façam uma leitura, eles participam do fórum e tem um contato 

inicial com o conteúdo. Depois, na aula, a discussão do conteúdo de maneira 

presencial é bem necessária, porque tu sentes que fica uma lacuna se deixar só para 

eles estudarem e depois fazer uma atividade. Tu precisas fazer um resgate, fazer a 

condução do assunto em aula de uma maneira mais sistemática, porque eles sozinhos 

não conseguem. Mesmo que eles façam uma leitura, se eles vão te fazer uma 

apresentação tu percebes que eles não atingiram o objetivo que tu precisavas, mas já 

com uma conversa inicial tem sido bem positivo. (Hiro) 

 

Acho que essa certeza ninguém tem. O que eu aprendi foi a reduzir o conteúdo. Eu 

não tenho muito tempo de docência, mas na pouca experiência que eu tenho eu percebi 

que teria que mudar em relação ao conteúdo, porque nós achamos várias coisas legais 

e sobrecarregamos o ambiente e os alunos, com materiais que abordam o mesmo 

conteúdo, mas com uma apresentação diferente. Isso muitas vezes confunde os alunos, 

então é uma das coisas que eu realmente me policio. É um retrato da Internet, onde a 

gente tem um monte de coisa que não sabe usar.  E hoje, quando eu coloco uma tarefa 

no SIGAA, eu dou algumas referências para que eles não venham com coisas 

aleatórias encontradas na Internet. Então são duas coisas que eu aprendi e que agora 

dá para dizer que está mais alinhado, mas 100% não. (Hina) 

 

Sim, mas é difícil fazer isso. Nessa proposta que a gente fez foram vários dias 

pensando, para que não fosse assim: “ah, eu vou pegar alguma coisa e vou aplicar só 

para dizer que eu utilizei a nossa ideia”. [...] E a nossa ideia sempre foi: Qual a melhor 

tecnologia para aquele conteúdo naquele momento? Então não foi simplesmente: “ah, 

vamos pegar um vídeo”, tinha um objetivo para utilizarmos ele, havia todo um 

processo por trás e que a gente estava considerando. Então não é uma coisa fácil, dá 

para integrar e integrar adequadamente, mas como eu te falei, tem que ter muito 

planejamento e conhecer as ferramentas para poder fazer esse encaixe. (Yasu) 

 

 Posteriormente, buscou-se compreender de que modo os professores percebem o uso 

das tecnologias nos diferentes níveis de ensino. Para isto, foi utilizado o seguinte 

questionamento, como norteador desta reflexão: “Tu consideras que as tecnologias que tu 

utilizas estão adequadas ao nível de ensino?”.  

 

Sim, eu acredito que estão adequadas. O Packet Tracer, por exemplo, é uma 

ferramenta que pode ser usada tanto no ensino médio quanto no ensino superior, o que 

vai ser diferente são os níveis de complexidade e desafio das atividades que eles irão 

desenvolver. (Shin) 

 

Eu acho que sim. No técnico PROEJA eu tenho alunos em faixa etária maior que a 

dos alunos do superior, então eles têm uma dificuldade um pouco maior para acessar, 

mas quando eu mostro passo a passo eles demostram interesse em aprender. Então eu 

acho que elas estão adequadas ao nível, sim. A dificuldade é mais do aprofundamento 

em relação ao conteúdo do que da própria tecnologia. (Ben) 

 

Sim, até porque os aplicativos que eu uso sou eu quem crio. Eu crio as atividades 

dentro daquele aplicativo ou daquele site, então eu já conheço a situação que eles terão 

que lidar e utilizo a tecnologia para dar conta dela, não é nada pronto. Normalmente 

é algo que eu crio com base no perfil dos alunos. E às vezes tu achas que é ensino 

médio e vai interagir melhor, que o superior vai achar bobo, mas muitas vezes 

funciona melhor com os alunos do ensino superior. Talvez pela maturidade, mas eles 
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se envolvem em uma proporção bem similar aos alunos do ensino médio, que são 

alunos adolescentes. (Aimi) 

 

Eu tenho usado mais as tecnologias nos cursos superiores. No ensino médio eu tenho 

um pouco de dificuldade, porque eles se dispersam quando tu vais fazer alguma 

atividade nesse sentido. (Seiji) 

 

No superior, agora que tu falaste, talvez ainda não. Talvez a gente pudesse melhorar 

com a utilização de algumas ferramentas, principalmente a questão dos repositórios 

poderia ser pensada.  Como eu trabalho disciplinas muito específicas eu estou 

pensando já em um nível bem elevado de conhecimento dentro da Matemática, então 

talvez não tenha tanta coisa. No nível médio sim, até porque eu consigo encontrar 

mais ferramentas. (Yasu) 

 

[...]  Eu acredito que as ferramentas sejam mais adequadas ao ensino médio do que ao 

ensino superior, porque na Matemática do ensino superior tu precisas trabalhar mais 

a parte da abstração, para que como professor tu consiga fazer as abstrações para criar 

explicações diferenciadas para as turmas, porque as pessoas são diferentes nestas 

turmas. No ensino médio, eu acredito que tu consigas fazer coisas mais práticas, então 

entra a questão da tecnologia, porque eles não precisam saber construir um gráfico 

perfeitamente, não tanto quanto um professor, eles precisam é entender o gráfico, por 

isso eles podem utilizar a ferramenta que constrói o gráfico, fica muito mais fácil e 

rápido. (Akio) 

 

Eu acredito que sim, porque os alunos demonstram interesse na forma como estão 

trabalhando nas disciplinas.  Os alunos do superior e do técnico... (Ryu) 

 

Eu relação ao nível, eu me preocupo em saber qual é a base da turma que está entrando, 

não só em termos de idade, mas de conhecimento. Isso é o que eu levo mais em conta. 

Se a turma tem uma base boa nos conceitos de algoritmos, por exemplo, então eu 

posso já ir pensando a parte prática, caso contrário eu vou em um passo mais lento, 

revisando os conceitos. Mas eu não faço isso considerando se é técnico ou superior, 

se é gente nova ou em idade mais avançada, eu faço de acordo com a base que eu 

percebo que o grupo tem. (Daiki) 

 

 Nota-se, nas falas dos professores, que o perfil do aluno tem maior impacto na utilização 

das tecnologias em sala de aula do que o nível de ensino no qual ele se encontra. Revisitando o 

discurso de Shin, Aimi e Daiki encontra-se: “o que vai ser diferente são os níveis de 

complexidade”; “é algo que eu crio com base no perfil dos alunos”; “eu me preocupo em saber 

qual é a base da turma que está entrando, não só em termos de idade, mas de conhecimento”. 

Inclusive, quando Seiji diz que utiliza “mais as tecnologias nos cursos superiores”, ele justifica 

que é função dos alunos do médio se dispersarem, na sua compreensão. 

 Seguindo na mesma trilha, indagou-se os professores se, na opinião deles, as tecnologias 

utilizadas atendem às necessidades de aprendizagem dos alunos. A respeito disso, segue os 

discursos dos professores:   

 

No teu entendimento as tecnologias que tu tens utilizado atendem as necessidades 

de aprendizagem dos alunos? (Aki) 

 

Depende da turma. Tem muitos alunos que lidam bem com essas tecnologias, mas 

aqui no nosso contexto muitos alunos vêm do interior, vem do meio rural, então às 
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vezes o uso do celular, o uso do computador, não é tão vantajoso. Às vezes, a 

tecnologia acaba sendo uma dificuldade, um empecilho, um desafio para estes alunos 

e não colabora tanto para a aprendizagem. Então eu vejo que, dependendo da turma, 

pode não ser tão significativo o uso. (Aimi) 

 

Eu acho que complementam. A gente tem situações nas quais dependeria de ter uma 

planta-piloto, uma questão industrial, assim como parte do ensino técnico científico, 

fazer visitas e tal, então eu acho que ela complementa. Tem coisas que a gente 

realmente aprenderia tendo a parte prática do curso que não conseguimos fazer, mas 

ajuda muito. (Ben) 

 

Eu considero que sim. Inclusive motivacional, às vezes. Qual o grupo de alunos da 

Licenciatura? É um grupo que está fazendo um curso que hoje não tem visibilidade 

social nenhuma, não é? Então não adianta tu só dar o conteúdo, tem que trabalhar 

também o empoderamento pela profissão da docência. Então as tecnologias ajudam 

muito nesse aspecto - quando eles trabalham em sites, quando trabalham com os 

filmes, quando trabalham com algumas coisas que impactam, que geram emoção – 

isso vai ajudar na aprendizagem, porque a emoção é uma das coisas essenciais para o 

aprender. (Yumi) 

 

Eu acredito que a maioria sim. Explorar as potencialidades das ferramentas para que 

elas deem um retorno na aprendizagem vai depender muito do conhecimento do 

professor, porque se o professor tem um conhecimento superficial, obviamente, ele 

não vai explorar todos os recursos da ferramenta. Por outro lado, se tu estás 

trabalhando num simulador e o aluno não tiver curiosidade e não quiser explorar os 

recursos, provavelmente, não vai alcançar tudo que ele poderia, então é preciso que o 

aluno também tenha iniciativa. (Shin) 

 

Eu acho que ela (tecnologia) auxilia no aprendizado. Quando tu não tens um contato 

com os alunos, com uma certa frequência, o resultado não é muito bom, mas se tu tens 

discussões presenciais com certa frequência tu consegues bons resultados. Então, eu 

acho que a tecnologia atende como ferramenta auxiliar e não como a norteadora do 

formato do curso. Na questão: “se atende as necessidades de aprendizagem dos 

alunos?”; eu diria: sim, mas porque o curso é presencial. (Hiro) 

 

 Os professores entendem que as TIC podem contribuir para o atendimento das 

necessidades de aprendizagem dos alunos, porém outros elementos se apresentam para que isso 

se confirme: a motivação, sabedoria e atitude do professor frente ao uso das tecnologias; o perfil 

e o interesse do aluno em conhecê-las e explorá-las; e, evidentemente, a disponibilidade das 

mesmas, seja na instituição, seja para o aluno. Esse ponto ressaltado pela Aimi, dos alunos que 

tem pouca interação com a tecnologia, há de ser pensado no sentido de inclusão digital desses 

estudantes: excluir as TIC da sala de aula porque os alunos não têm “em casa” agrava esse 

problema.  

 Para saber como os professores se percebem no que diz respeito aos seus saberes 

pedagógico-tecnológicos foram feitas duas perguntas no questionário, que são: a) “Como você 

analisa o seu preparo para uso/integração das tecnologias digitais em sala de aula?” e b)“Em 

relação às habilidades e competências para a integração das TIC na educação, como você se 

identifica?”. O Gráfico 23 representa a questão (a) trazendo uma escala cuja nota mínima é 0 – 

/ 
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representando nada preparado – e a nota máxima é 5 – representando muito preparado. O 

Gráfico 24 representa a questão (b). 

 

Gráfico 23 – “Como você analisa o seu preparo para uso/integração das tecnologias digitais em 

sala de aula?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Como é possível observar, no geral, os professores se consideram de “médio” a 

“preparados” para uso/integração das tecnologias em sala de aula, dado que as notas 3 e 4 foram 

fortemente selecionadas. Já em relação às habilidades e competências para integração das TIC 

na educação, do ponto de vista dos professores, 111 deles (o que corresponde a 50,4%) 

“concordam parcialmente” que tenham as habilidades técnicas que necessitam para usar as TIC 

em sala de aula e 64 (o que corresponde a 29,0%) concordam plenamente que as possuem. 

 

Gráfico 24 – “Em relação às habilidades e competências para a integração das TIC na 

educação, como você se identifica?” 

 
Fonte: A autora (2019). 
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Os discursos dos professores auxiliam nas reflexões sobre essas questões.  

 

Como o meu conteúdo é bem amplo, eu tenho uma ementa que me dá uma grande 

abertura para selecionar os conteúdos, conhecimentos, habilidades, é muito fácil 

inserir dentro da minha metodologia propostas que utilizem tecnologia, então não há 

limitador, porque o conteúdo em si é bem abrangente e favorece bastante. (Aimi) 

 

Não tem como ser só tecnologia, precisa ter a gente mediando e pensando em como 

fazer aquilo, porque não é para todo o aluno que dá certo, como a aula expositiva, 

como a aula na biblioteca, não é todo mundo que consegue aprender daquela forma. 

É como abrir um livro e aprender sozinho, não é todo mundo que consegue, então não 

dá para fazer a mesma coisa sempre, para atender a maioria tu tens que variar, quanto 

mais variadas forem as aulas, maior é o público que tu atinges. (Saki) 

 

[...] disciplinas como Química, Física, Matemática, exigem um certo grau de 

abstração, e na Química, melhor do que nas outras duas, a gente consegue fazer uso 

de alguns softwares para realizar simulações, então a gente consegue deixar mais 

concreto esse lado do abstrato. (Yuki) 

 

[...] eu acho que se eu tivesse mais desenvoltura, se eu conseguisse me atualizar mais 

seguidamente em tecnologias, de repente eu conseguiria ser mais eficiente. (Hina) 

 

Nasci analógico, admirando tecnologias de informação. Mas eu me esforço para gerar 

alternativas mais atraentes para os alunos de hoje em dia. (Kaito) 

 

 Como podemos perceber, muitos professores (cerca de 50% dos respondentes do 

questionário) consideram que possuem as habilidades técnicas necessárias para usar as TIC em 

sala de aula; que conseguem planejar aulas que combinam conteúdo, pedagogia e tecnologia; e 

que conseguem integrar as TIC na aprendizagem dos alunos (cerca de 45%). Ou seja, há um 

reconhecimento por parte desses professores de que eles possuem um saber pedagógico- 

tecnológico, pois, ao conseguir integrar e planejar as aulas de acordo com a tríade do TPACK, 

esse conhecimento está caracterizado. Esse grupo precisará ser identificado para que, mediante 

interesse, participe da construção de uma formação permanente com B-Learning, pois é 

necessário ter multiplicadores, isto é, professores que possam compartilhar suas experiências 

atuais e ajudar no planejamento e organização de ações futuras para a instituição. O discurso de 

Aimi contribuiu para essa observação. 

 Na opção “concordo parcialmente” estão aqueles professores que, como Hina e Kaito, 

já utilizam as TIC em sala aula, mas vislumbram um uso mais potente a partir de um domínio 

maior sobre o que ela pode oferecer para o aprendizado dos alunos. Os grupos de professores 

representados nas demais opções são aqueles que precisarão de um maior apoio. Primeiro, para 

desenvolver ou aperfeiçoar a fluência tecnológica, depois para expandir essa fluência para um 

saber-ensinar com tecnologia e então começar a planejar suas aulas no modelo B-Learning. É 
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importante dizer que estes aprendizados podem ocorrer simultaneamente, ou seja, a teoria pode 

ir acompanhando a prática.  

 Pensando, ainda, em como os professores integram as tecnologias na aprendizagem dos 

alunos e qual a percepção sobre as TIC em sala de aula, fez-se o seguinte questionamento na 

EN: 

 

Como tu percebes o uso das tecnologias em sala de aula? (Aki) 

 

 

[...] (a tecnologia) faz diferença principalmente trabalhando com pré-adolescentes e 

adolescentes. Quanto mais tecnologia diferente tu puderes utilizar, mais vai chamar a 

atenção deles. Se eu ficar só escrevendo a matéria, do meio para o fim do segundo 

período eles já vão ter perdido o foco. Então o professor tem que usar a criatividade e 

trazer alguma coisa diferente, principalmente de tecnologia, para chamar a atenção 

dos alunos e, assim, manter o foco deles. (Kei) 

 

[...] Às vezes, em determinados tipos de atividades, se tu utilizares papel ou quadro 

parece que eles não estão acompanhando, não se envolvem tanto, mas na medida que 

tu propões algum fator competitivo ou algo mais colaborativo eles acabam prestando 

mais atenção, se envolvendo mais com aquele conteúdo. (Aimi) 

 

Em sala de aula ela é dominante, sem tecnologia eu não consigo trabalhar.  Aliás, 

consigo, mas não consigo dar uma explicação mais contínua no conteúdo. Com a 

tecnologia, eu consigo elencar alguns assuntos referentes a disciplina, fazer uma 

avaliação em um ambiente digital que me permita quantificar cada questão e ter um 

retorno rápido, ou seja, eu consigo ter um respaldo diferenciado na correção, que eu 

não conseguia antigamente, utilizando papel e caneta. (Riko) 

 

[...] e ele trabalhou dentro da minha disciplina a parte de design de games e utilizou 

uma ferramenta on-line, a FazGame [...] que possibilitou muitas discussões sobre: 

como criar um roteiro de um jogo, como criar um serious game, o que são os jogos 

sérios, como fazer uma codificação. Então, nessas atividades, as tecnologias são muito 

bem-vindas [...]. Então a gente busca trazer ferramentas que possibilitem atividades 

mais dinâmicas em sala de aula. Tanto no ensino superior quanto no técnico eu 

procuro, a todo momento, utilizar alguma coisa no computador para trabalhar o 

conteúdo. (Shin) 

 

É aquilo que eu te falei, eu uso para demonstração. Os alunos gostam quando a gente 

leva algum vídeo, eles acham diferente, se interessam mais, mas eu queria algo mais 

interativo. (Aika)  

 

Eu acho que auxilia principalmente na forma da aula, porque a gente acaba 

trabalhando muito o quadro e giz, ou o quadro e a caneta. E a tecnologia ajuda 

inclusive em outros recursos materiais que às vezes tu não tens. O próprio gráfico na 

Matemática, ou um desenho que tu queiras fazer melhor, a tecnologia ajuda nesse 

sentido. Também porque nos aproxima, principalmente, do público mais jovem, mas 

tem que saber utilizar os recursos. (Yasu) 

 

 A partir das narrativas, entende-se que os professores reconhecem o fascínio que os 

jovens têm sobre as tecnologias e procuram responder, na medida do possível, a isto. Alguns 

professores também já estão bem “contaminados” pela tecnologia e pelas facilidades que ela 
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traz aos diversos momentos: de apresentar um conteúdo, representar de uma forma alternativa 

um conceito ou um conteúdo abstrato, propor atividade aos alunos.   

Ainda em relação ao uso da tecnologia em sala de aula, os professores Isamu e Naoki 

manifestaram a necessidade de elas serem mais bem aproveitadas como recurso pedagógico. 

 

Ela poderia ser amplificada. Poderia ser melhor empregada. Desde que ela fosse bem 

regrada por parte do professor, por parte da instituição e que os alunos fossem mais 

preparados para o uso das tecnologias em sala de aula. (Isamu) 

 

Como eu te falei [...], as tecnologias podem ser mais bem exploradas, elas permitem 

muito mais. Nós não estamos explorando, estamos subutilizando-as. E não precisa 

buscar uma nova tecnologia, algo a ser descoberto, um holograma, algo fantasioso, 

uma vez que nós não utilizamos aquilo que temos. (Naoki) 

 

 Relacionado, ainda, à questão de como o professor percebe o uso da tecnologia em sala 

de aula, buscou-se captar o entendimento dos professores sobre o uso das tecnologias “pelos 

alunos”. Assim, a partir das escutas, foi possível perceber que há uma forte concordância nas 

ideias, no sentido de reconhecer a familiaridade dos alunos com os recursos digitais, sobretudo 

dos recursos de comunicação atual.  

 

Como tu percebes o uso das tecnologias pelos alunos? (Aki) 

 

Eles têm uma predisposição já, uma facilidade com as tecnologias, mas a gente tem 

que auxiliar eles a focar, porque se não auxiliarmos eles a ter um foco, eles vão 

continuar usando o celular só para WhatsApp, Facebook. E a gente pode orientá-los 

que o celular é uma ferramenta para estudos e que tem muitos aplicativos para auxiliar 

na vida deles, não só as futilidades, coisas que possam ser mais importantes do que 

uma rede social. (Kei) 

 

Às vezes, eu faço grupos fechados para os alunos me mandarem material ou para eu 

enviar materiais para eles no Facebook, WhatsApp.  Porque a gurizada fala que 

domina a tecnologia, mas eles não dominam na verdade, basta que tu peças para um 

aluno fazer um trabalho nas regras da ABNT, eles não sabem usar o Word, por 

exemplo. (Isao)  

 

Eles sabem usar as comunicações como o Facebook, o Instagram, mas na parte da 

educação eles não tem muito contato, pelo que eu vejo. (Rika) 

 

É muito interessante. Eles têm dificuldade, mas ao mesmo tempo eles têm curiosidade 

[...]. No PIBID nós temos 30 bolsistas, eles respondem muito bem, fazem uso da 

tecnologia em praticamente todos os encontros, mesmo que tenha material físico, 

primeiro eles fazem uso da tecnologia para explicar com slides, ou com um vídeo. 

(Hana) 

 

Eles sabem anexar arquivos no bate-papo do Face, mas alguns não tem e-mail. Uma 

orientanda minha, que semana passada esteve aqui, me mandou o trabalho pelo e-mail 

do colega. Eu disse: “Tu não tens e-mail?” E ela: “Não, professora”. “Então tu vais 

ter que fazer um e-mail, é importante para ti”. [...] Eu noto que eles usam muito as 

redes sociais e dominam isso, mas não dominam coisas que para nós são triviais como, 

por exemplo, o e-mail. (Aika) 
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Ela é utilizada, mas de maneira equivocada. Eu vejo assim: os alunos utilizam muito 

o telefone, o computador, mas na maioria das vezes para diversão, não para o que 

realmente importa, que seria para a pesquisa e para o trabalho em sala de aula. (Isamu) 

 

Eu percebo que teria um potencial maior para eles explorarem com relação ao uso de 

tecnologias, porque eles acabam utilizando-as muito para lazer, para as redes sociais, 

mas eles não exploram as potencialidades dessas tecnologias para aprender ou para 

utilizar no ensino. (Shin) 

 

A dificuldade deles não é tecnológica, mas de saber usar a tecnologia para aprender. 

(Kaito) 

 

Ou seja, para os professores os alunos demostram facilidade no aprender a usar, porém 

esse potencial está focado em atender os seus interesses de comunicação e interação em um 

nível bem maior do que a exploração das ferramentas para o aprendizado de conteúdos 

curriculares.   

Deste modo, se por um lado a tecnologia fortalece e flexibiliza a comunicação aluno-

professor, por outro lado ela carece de um melhor aproveitamento para a aprendizagem 

acadêmica por parte dos alunos. E como fazer isso? Se os recursos digitais usados pelos 

professores forem utilizados de modo estático e de pouca interação, não irão apoiar o 

aprendizado tanto quanto poderiam. Professores que utilizam um software de apresentação, por 

exemplo, podem facilitar: a demonstração e a disponibilização de um conteúdo, o 

aproveitamento do tempo de aula. Porém, desse modo, a apresentação se torna mais útil ao 

professor do que ao aluno. Se o aluno não participou da elaboração, não se envolveu na seleção 

do material, não explorou quaisquer recursos – é apenas uma aula tradicional no formato digital, 

e o esforço do professor em promover o diálogo será essencial. A fala de Hiro, Aimi e Seiji 

corroboram esse pensamento. 

 

É necessário trocar o formato das salas de aula, não adianta pegar uma sala de aula, 

colocar um computador, um projetor com slides, uma lousa digital e usar tudo para 

passar o conteúdo. Quando tu usas a tecnologia só para mostrar ou transformar o 

conteúdo para outra mídia, eu não acho que dê resultado. A tecnologia é para colocar 

o aluno na ciência, de ele poder experimentar algo, do ponto de vista dele, 

experimentar o conceito. Hoje, nós estamos ainda no estágio de transformar o 

conteúdo em mídia - que já é melhor do que escrever o conteúdo no quadro, mas nós 

precisamos ir para o estágio de ter a tecnologia no método de ensino. (Hiro) 

 

 [...] nos últimos semestres que eu venho trabalhando as turmas tem um rendimento e 

um envolvimento bem alto. Isso depende da forma como eu abordo essa atividade e o 

quanto a situação está favorável para eles trabalharem com aquela tecnologia. [..] eles 

aceitam bem e ficam na expectativa de quando vai ter de novo uma atividade que 

utilize a tecnologia. Eles gostam muito. [...] a maioria das vezes eles usam o próprio 

celular. (Aimi) 

 

Hoje em dia é extremamente importante. Inclusive os meus alunos, principalmente os 

dos cursos de Engenharia, já não tem mais o caderno para anotações. Eles gravam a 

tua aula, e se tu escreves alguma coisa no quadro, eles tiram fotos com o smartphone. 

 



213 

 

Até as provas mesmo. Esse semestre eu fiz uma prova com consulta a qualquer meio 

tecnológico, então eles trouxeram computadores, smartphones, tablets. (Seiji)  

 

Os professores são mais acostumados com uma comunicação assíncrona, como o e-mail, 

aplicativos de edição de texto, planilhas, porque são as ferramentas nas quais praticam suas 

habilidades tecnológicas com maior frequência. Além disso, muitos começaram por essas 

ferramentas, de acordo com as suas falas. 

 Hoje, muitas crianças e adolescentes estão começando a utilização das tecnologias 

direto no celular, que não foram projetados especificamente para fins educacionais, e estão se 

tornando mais acessíveis do que o computador. Em sua fala, Ryu disse: “[...] antes nós usamos 

o microcomputador, hoje, a maioria usa notebook e smartphone, então é necessário que o 

aluno possa: acessar o MOODLE, fazer as atividades, acompanhar os conteúdos, pelo 

smartphone. E o mesmo precisa acontecer com o SIGAA”. Então, é preciso repensar o modo 

de utilização das tecnologias para que seja possível utilizá-las em prol do aprendizado.  

Outro ponto importante que os professores relataram a respeito do uso das tecnologias 

se refere ao perfil dos alunos. A maioria dos alunos do IFFar são de baixa renda100 e em 

determinados cursos há um número maior de alunos provenientes de zonas rurais da cidade ou 

municípios vizinhos. Além disso, também há a questão da idade, associada a uma condição 

social desfavorável ao acesso das tecnologias.  Deste modo, para muitos desses alunos, o 

contato com as TIC é menor. Por isso, para atender a esses grupos, a integração da tecnologia 

na sala de aula deve começar pela instrumentalização, no caso do computador, ou de outros 

recursos mais acessíveis.  Sobre isso, os professores disseram: 

 

Eu acho que depende muito do perfil da turma. Considerando o próprio SIGAA, 

dentro de um mesmo ano de experiência, as turmas aceitam o sistema de maneira 

diferente. E isso tem muito a ver com a vivência e com a rotina deles. Nós temos 

alunos que não tem acesso à Internet em casa, eles acessam aqui no campus, então 

depende muito da característica de cada turma e de cada aluno. (Hina) 

 

Eles aceitam bem o uso, mas depende do curso e do perfil do aluno. Os alunos mais 

jovens gostam mais, agora os alunos mais velhos, o pessoal da Química, não aceita 

muito, depende do curso e depende do perfil da turma. (Saki) 

 

Eu acho que no curso técnico de Informática e no ADS já é quase uma coisa orgânica, 

intrínseca aos alunos desses cursos. Poucos alunos chegam sem ter tido um contato 

com o computador. Na Licenciatura em Matemática ou no curso de Tecnologia em 

Produção de Grãos, eu tive que ensinar coisas bem básicas para os alunos, como por 

 
100As instituições da Rede Federal seguem a Lei nº 12.711 de 2012, com a reserva de 50% das vagas a alunos 

oriundos integralmente do ensino médio público [...]. Ainda, metade delas é voltada para estudantes de escolas 

públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Em ambos os casos, 

também são levados em conta percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas na 

Unidade Federada [...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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exemplo, fazer um acento através do teclado. A gente espera que todos os alunos já 

saibam, mas de fato alguns nem e-mail tem [...] então depende muito da área. Em 

determinadas áreas os alunos necessitam de uma introdução. (Hiro) 

 
Não tem resistência. Hoje não é um bicho de sete cabeças para os cursos de tecnologia, 

mas se for dar aula de Informática Básica na Zootecnia a resistência é muito grande 

[...]. Então para o pessoal de algumas áreas, a tecnologia ainda é um pouquinho 

distante. (Riko) 

 

[...] com eles (Técnico em Agropecuária) é mais difícil [...] eu demorei as três 

primeiras aulas para que eles conseguissem se cadastrar no SIGAA. E para eles 

aprenderem a usar é difícil, porque tem alunos que não sabem ligar o computador, não 

sabem usar o teclado, não sabem usar o mouse. Acho que é um pouco do perfil. (Emi) 
 

 

Ao pensar nos modelos de B-Learning, a sala de aula invertida é uma das maneiras de 

combinar atividades presenciais e atividades a distância (VALENTE, 2014).  Desse modo, 

buscou-se saber se os professores costumam disponibilizar atividades extraclasse que 

necessitem o uso da tecnologia na sua realização e com que frequência elas são propostas. 

Inicialmente, o questionário foi utilizado para perguntar sobre a frequência, conforme 

Gráfico 25. 

 

Gráfico 25 – “Com que frequência você propõe atividades EXTRACLASSE que necessitem 

do uso de/acesso às TIC?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

A partir do Gráfico 25, é possível visualizar que as atividades extraclasse são propostas 

aos alunos de maneira eventual (representada pela opção às vezes, com 39,1%) à frequente 

(representado pela opção: muitas vezes, com 31,8%). As narrativas permitiram esclarecer 

melhor esses dados. Abaixo ilustra-se o que os professores expuseram: 
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Tu costumas dar aos alunos atividades extraclasse que usem tecnologia? (Aki) 

 

Sim, a maioria das minhas atividades extraclasse são resolvidas com apoio das TIC. 

Vejo como uma das formas mais atraentes para a resolução das tarefas que 

disponibilizo a eles. Na maioria, deixo no SIGAA. (Kaito) 

 

Não, a maioria das atividades são em aula. Tem dois aplicativos nos quais é possível 

desenvolver os temas em casa ou como reforço para fazer em casa, mas nada assim, 

diretamente vinculado à nota, avaliação ou à aula em si. É algo extra, quem tiver 

interesse poder acessar. (Aimi) 

 

Sim, pesquisas ou exemplos. Na parte teórica geralmente eu peço para eles fazerem 

pesquisas por fora com consulta à Internet ou na biblioteca, mas geralmente na 

Internet. (Kin) 

 

Não é com muita frequência. (Isamu) 

 

Em todas as atividades eu determino um tempo em sala de aula para eles fazerem, 

principalmente com o técnico, porque alguns deles não tem computador em casa [...] 

e como na maioria das atividades de aula eu acabo dando uma nota por eles terem se 

esforçado e participado, eu não mando atividades para casa. (Emi) 

 

Como aqui no campus eles têm aula de manhã e de tarde, os alunos do integrado, eles 

vão tirar esse tempo de onde? É muito complicado eu dar temas para eles, eu procuro 

não deixar. Eu busco usar o horário da aula para isso, porque é nesse horário que eles 

vão estudar. Se eu chego às 6 horas da tarde em casa, cansada, exausta, então eu 

imagino eles, que tem um pedaço da tarde para a noite para o lazer, para os cuidados 

deles, alguma coisa assim, porque no outro dia eles tem que estar aqui cedo, então eu 

acho isso muito complicado. (Aika) 

 

 

Não, porque eles não fazem, principalmente no ensino médio. Dá para trabalhar dessa 

forma com o pessoal da Química [...] (Yoshi) 

 

 

 Os relatos dos professores do Campus Alegrete permitiram entender que as atividades 

extraclasse acontecem; porém, quando se trata de alunos do ensino médio, principalmente os 

alunos de curso integrado, há um cuidado em não os sobrecarregar com atividades extraclasse, 

dado o grande número de disciplinas que eles têm de cursar (em média, 14 disciplinas 

distribuídas nos turnos da manhã e da tarde, em cada semestre). Além disso, esse campus é o 

mais distante da cidade. Geralmente os ônibus que levam os alunos até o campus percorrem o 

trajeto cidade-campus (e vice-versa) em cerca de 1 hora, o que torna ainda mais longa a 

atividade acadêmica desses estudantes. Então, os professores quando possível, buscam utilizar 

os períodos de aula para essa atividade.  

 Além disso, a fala de Emi ressaltou que muitos alunos não têm computador em casa ou 

acesso à Internet, o que colabora para que as atividades extraclasse sejam utilizadas, muitas 

vezes, como forma de finalizar um exercício começado em aula. Já os professores Kin e Kaito 

se referiram ao ensino superior e ao ensino médio subsequente nas suas posições em relação à 

atividade extraclasse. 
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 Evidenciou-se, deste modo, a importância de se considerar todo o contexto para o 

desenvolvimento de uma formação permanente na perspectiva do B-Learning, não apenas para 

que ela se concretize sob o ponto de vista do professor, mas para que os resultados dessa 

formação atinjam os alunos. Desse modo, caso haja a pretensão de utilizar a sala de aula 

invertida, é preciso antes reconhecer para quais cursos, ou grupos, ou perfis ela irá se adequar 

no IFFar ou, melhor ainda, no Campus Alegrete.  

 Uma das ênfases do B-Learning é equilibrar a aprendizagem individual e aprendizagem 

compartilhada. Deste modo, o trabalho em grupo pode reforçar a cultura colaborativa na sala 

de aula se houver um engajamento dos envolvidos para a realização de um estudo ou tarefa. 

Nesse sentido, a atividade proposta precisa alcançar a atenção dos alunos para que o objetivo 

seja atingido no coletivo. Na Internet, nos MOOCs, no Youtube, ou ainda via redes sociais 

online, grupos do WhatsApp, há um compartilhamento de ideias, interesses e experiências. Essa 

cultura de colaboração é vital para o sucesso do trabalho em grupo, no qual o professor é um 

mediador ativo das situações de aprendizagem.  

 Diante dessas considerações, perguntou-se aos professores no questionário: “Em aula, 

você?” (Gráfico 26). Pelo que foi possível observar, os professores do IFFar gostam de propor 

trabalhos em grupos. O Gráfico 26 destaca essa característica. Geralmente, as atividades em 

grupo envolvem a utilização de TIC, com 63,6% dos professores corroborando essa afirmação. 

Além disso, a tecnologia também é pensada em apoio à realização de trabalhos individuais, 

com 22,3% das respostas. Somente 13, 6% dos professores não propõem trabalhos individuais 

ou em grupo com apoio das tecnologias. 

 

Gráfico 26 – “Em aula, você:” 

 

Fonte: A autora (2019). 
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 Nas narrativas, os professores teceram as seguintes considerações, a partir do 

questionamento: “Nas tuas aulas tu gostas de realizar trabalhos em grupos com os alunos ou 

os trabalhos são na maioria individuais?” 

 

Esse semestre eu estou usando mais trabalho em grupo. E nesse um ano e meio eu 

estou experimentando. Como agora eu estou estudando a parte pedagógica, eu estou 

tentando mesclar, então tem avaliações individuais e tem avaliações em grupo, 

trabalhos em grupo, desde listas de exercícios a trabalhos de pesquisa. E trabalho 

experimental também, na própria PPI, que é realizada em grupo (Ben) 

 

Os dois. Às vezes eu dou trabalho individual, e às vezes eu dou trabalho em grupo, de 

construção de materiais, de seminários. (Mei) 

 

Muito em grupos. Funciona bem e é uma das questões que eu insisto muito, porque o 

mercado de trabalho exige que a gente saiba tratar com pessoas, então eu gosto de 

trabalhar com eles em grupos. (Hana) 

 

Eu gosto muito de trabalhos em grupos, acho bem interessante. E em alguns 

momentos eu sou a favor do trabalho individual, até porque às vezes o grupo acaba, 

não digo prejudicando, mas “escondendo” determinadas características de algum 

aluno, em comparação aos outros. (Yasu) 

 

 Esses dados são importantes porque o trabalho em grupo colaborativo é uma 

característica vigente na CCDT e na dinâmica de colaboração delineada no B-Learning, 

podendo ser desenvolvido com o apoio das TIC.  

 

4.3 CONTRIBUIÇÕES DO B-LEARNING E DO TPACK PARA A CONSTRUÇÃO DE 

NOVAS PEDAGOGIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE EM TIC 

 

 Intencionar uma formação docente na perspectiva de B-Learning levou à percepção de 

vários aspectos: reconhecer para quais professores a prática está sendo pensada; reconhecer o 

que eles sabem; como, onde e quando utilizam as TIC – inferindo assim um TPACK; reconhecer 

como percebem e o que esperam das formações em TIC. Restava, então, indagar os professores 

a respeito das suas impressões sobre a formação docente para as TIC no IFFar e sobre o 

conhecimento de B-Learning. Em vista disso, através do questionário, perguntou-se aos 

professores se eles conheciam ou já teriam ouvido falar em: Blended Learning (Gráfico 27) e 

em metodologias ativas (Gráfico 28, p. 219).  
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Gráfico 27 – “Você conhece ou já ouviu falar em Blended Learning (ou Ensino Híbrido)?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Percebeu-se que ainda é bem reduzido o número de professores que dizem conhecer B-

Learning (ou Ensino Híbrido). Entretanto, é possível que as expressões conceituais sejam mais 

desconhecidas do que a própria implementação de algum modelo ou característica blended. 

Além disso, nos estudos de RSL que foram realizados, constatou-se que a associação do B-

Learning a experiências de ensino semipresencial ou de educação a distância é mais frequente 

do que a associação da metodologia a experiências produzidas no ensino presencial.   

 As narrativas de Yasu, Aimi e Isao contextualizam algumas experiências dos 

professores em formação (Yasu) ou em atuação (Aimi e Isao): 

 

 [...] Os professores trabalharam conosco a questão do Ensino Híbrido mostrando 

metodologias para utilizar como: sala de aula invertida, rotação por estações, tudo 

nesse sentido. Trabalharam muito a questão dos ambientes virtuais também. Nós 

utilizávamos o MOODLE, mas eles mostraram que existem outros ambientes, o 

próprio Google tem uma ferramenta que pode ser utilizada em uma escola que não 

tenha um outro ambiente virtual. Não é como no IF que tem um ambiente próprio, 

mas é uma alternativa para outras escolas que não tem. Então, nesse sentido, eu achei 

bem bacana. Trabalhamos ainda com vídeos e outras ferramentas que a gente não 

conhecia, e que eu não conhecia. (Yasu) 

 

[...] os aplicativos que eu uso sou eu quem crio. Eu crio as atividades dentro daquele 

aplicativo ou daquele site, então eu já conheço a situação que eles terão que lidar e 

utilizo a tecnologia para dar conta dela, não é nada pronto. Normalmente é algo que 

eu crio com base no perfil dos alunos. [...] A maioria das vezes eles usam o próprio 

celular. No caso do ADS, como os alunos já tem aula nos laboratórios de informática, 

acaba sendo no computador. [...] se tu utilizares papel ou quadro parece que eles não 

estão acompanhando, não se envolvem tanto, mas na medida que tu propões algum 

fator competitivo ou algo mais colaborativo eles acabam prestando mais atenção, se 

envolvendo mais com aquele conteúdo. [...]. Assim que aparece a competição eles se 

envolvem. (Aimi) 

 

[...] Também no ensino médio, por exemplo, eu aconselho eles a procurarem o Khan 

Academy [...] porque é passo a passo, bem mais explicado. (Isao)   
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 A combinação do B-Learning com metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

oportuniza uma maior protagonismo e engajamento dos alunos. Segundo Valente (2014), na 

aprendizagem ativa, em oposição à aprendizagem passiva, o aluno assume uma postura mais 

participativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, assim, vai criando 

oportunidades para a construção do conhecimento. As TIC flexibilizam e ampliam o processo 

de utilização de metodologias ativas, através de atividades e recursos on-line, individuais ou 

colaborativamente. Em relação às metodologias ativas, no questionário perguntou-se aos 

professores (Gráfico 28):  

 

Gráfico 28 – “Você conhece ou já ouviu falar em Metodologias Ativas (Exemplo: sala de aula 

invertida, aprendizagem baseada em problemas, instrução por pares)?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Um número maior de professores (em relação ao B-Learning) respondeu que conhecem 

(35%) ou já ouviram falar em metodologias ativas (45%). Na sequência, buscou-se, então, saber 

se eles utilizam (ou já utilizaram) Blended Learning ou metodologias ativas com os alunos em 

algum curso. Para isso, foi feita a seguinte pergunta, apresentada no Gráfico 29:   
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Gráfico 29 – “Você utiliza (ou já utilizou) Blended Learning ou Metodologias Ativas com os 

alunos em algum curso?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 É expressivo o número de professores que disseram ainda não ter utilizado alguma 

metodologia ativa ou B-Learning (Gráfico 29), com 59% das respostas “Não”. Isso representa 

uma lacuna na formação (inicial e continuada) de professores em relação às práticas e 

metodologias de ensino dinâmicas, próprias da cultura digital.  As narrativas dos professores 

trazem colaborações relacionadas às suas experiências: 

 

Na experiência que eu fiz com os alunos da Informática, utilizei o Piktochart para a 

construção de infográficos, o Winplot, trabalhamos também com os repositórios de 

Objetos Digitais. O Khan Academy utilizamos para fazer a rotação por estações, 

depois eu acabei reutilizando com os alunos, porque eu achei bem interessante essa 

plataforma, principalmente, para a Matemática. (Yasu) 

 

Eu trabalho muito com aula expositiva quando vou falar de conceitos, por causa da 

área, mas eu procuro fazer com que os alunos trabalhem em aula, principalmente no 

ensino médio e até no superior, quando a disciplina permite. Então a gente explora 

algumas metodologias: atividades investigativas, resolução de problemas, gincanas 

dentro da sala.  Alguma proposta nesse sentido, para que a disciplina não se torne tão 

cansativa, mas vai depender da disciplina, no ensino médio dá para fazer bem; já no 

superior, algumas disciplinas te amarram um pouquinho. (Yasu) 

 

Sobre metodologia ativa tu tens trabalhado ou estudado sobre essa temática para 

aplicar em aula? (Aki) 

 

Tenho lido sobre esta estratégia e busco aplicá-la em meu trabalho. Não é tão difícil, 

quando se tem domínio na área em que atuas. No entanto, exige muito de quem quer 

traçar novas propostas aos alunos.  Tenho alguma dificuldade quando tento introduzir 

pontos alternativos nas aulas, inclusive quando se busca integrar TIC, mas é vivendo 

e aprendendo!  Estar aberto ao novo é muito importante!  Com certeza é o primeiro 

passo para inovar. (Kaito) 

 

 Perguntou-se aos professores, no questionário (Gráfico 30), se eles tinham interesse em 

experimentar novas formas de ensinar/aprender por meio das TIC. Para a satisfação dos 

pesquisadores, 146 (dos 220 respondentes) responderam “Tenho muito interesse”.  

Sim; 90

41%

Não; 130

59%
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Gráfico 30 – “Você tem interesse em experimentar novas formas de ensinar/aprender por meio 

das TIC?” 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Esse retorno leva a acreditar que investir em uma formação docente blended, que traga 

o amadurecimento do TPACK, o conhecimento e a experimentação dos modelos B-Learning, 

aliado a metodologias ativas, potencializa a aprendizagem da docência digital. Contudo, foi 

preciso saber como os professores sentem a formação docente voltada ao uso das TIC dentro 

da instituição, se eles a percebem nas discussões sobre formações e o que eles pensam sobre o 

encaminhamento dessas formações. Para isto, utilizou-se as EN na intenção de examinar esses 

aspectos.   

Assim, no anseio de ouvir como os professores percebem a formação voltado ao uso das 

TIC no IFFar, fez-se o seguinte questionamento. “Como tu percebes a formação docente voltada 

as tecnologias na educação dentro da instituição/campus?”. Observa-se a seguir o que foi 

contado pelos educadores: 

 

Muito carente. Inclusive propomos ano passado no PID, que é o Programa 

Institucional de Desenvolvimento, algumas oficinas de uso de tecnologias, porque 

muitas pessoas não conhecem ou não sabem usar Google drive, Drop box, entre outras 

ferramentas que podem facilitar as atividades em sala de aula, mas as oficinas não 

foram adiante. [...]. É bem carente. (Shin) 

 

Para não dizer inexistente, eu digo que não vejo oportunidades, pelo menos aqui no 

nosso campus. Nós tivemos uma oficina dentro das reuniões ou formações 

pedagógicas. Foram ofertadas algumas oportunidades, mas muito poucas. Há um ano, 

ou dois, nós tivemos uma formação pedagógica nesse tema, mas nunca se exigiu algo 

além disso, essa demanda se perdeu, não existe. (Aimi) 

 

Ah, eu acho que precisaria dar uma “melhoradinha”. Falta um pouco, eu acho. Falta 

uma formação docente em geral. É uma coisa que a gente questiona bastante aqui. A 

gente está sempre colocando nas reuniões que seria importante de ter mais formações. 

(Mei) 
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Eu acho que a gente tinha que ter mais, eu sinto que tem uns colegas que usam muito. 

Tem disciplinas que, dependendo da área, favorece mais, eu vejo que os colegas das 

áreas técnicas usam muito o Power Point, porque eles apresentam muitas imagens, 

muitos vídeos, eu percebo isso. Eu e os meus colegas [...] usamos muito mais o quadro 

para explicar, para fazer exercícios, porque temos que resolver problemas com os 

alunos e tem que ser junto com eles, não dá para trazer pronto, mas que eu acho que 

deveríamos usar mais a tecnologia, explorar melhor. No conjunto a gente acaba muito 

limitado, usamos um vídeo, um Power Point, mas pouco interativos. (Aika) 

 

Acho falha, acho muito falha. Deveria ter um certo tempo para fazermos cursos de 

formação, para os professores trabalharem melhor com as TIC. Nós professores 

estamos carentes disso. Muitos acham que dominam, mas não dominam as TIC, com 

certeza não. (Isao) 

 

Eu não sei se tem a ver com esse período de transição que condiciona todo mundo a 

estar aprendendo sempre, mas a gente tem pouca formação aqui. Até teve uma 

formação prevista e que foi cancelada, não lembro por quais motivos. Eu não lembro 

de ter participado de alguma. Na verdade, esse horário da quarta-feira tem sido voltado 

só para reunião: reunião geral, reunião de colegiado, ou não é reunião e o tema da 

formação é outro, mas de TIC, não lembro de ter ocorrido. (Hina) 

 

Eu considero uma falha. (Seiji) 

 

 Ao fazer referência à questão da formação docente para o uso de tecnologias, vários 

professores, dentre eles Shin, Hana e Hina, recordaram a oferta de formações em TIC que 

acabaram não se concretizando. A respeito disso, Hana ressaltou: “Por duas vezes já tentamos 

fazer uma formação docente. Inclusive eu mesma iria ministrar o curso, porque vários colegas 

pediram e eu me ofereci para realizar o curso. Porém, já é a terceira vez que nós marcamos uma 

data e não conseguimos desenvolver essa formação [...]”.    

 Dentre os motivos pelos quais ocorrem os cancelamentos estão o alto número de 

demandas administrativas, relacionadas aos diferentes cursos, as quais ocupam a maior parte 

das reuniões pedagógicas realizadas nas quartas-feiras à tarde (momento definido em 

planejamento anual, por campus, para as reuniões pedagógicas). A respeito disso, o discurso de 

Hina corrobora esse entendimento: “Eu acho que esse horário da quarta-feira deveria ser usado 

mais para formações, porque a gente sabe que tem demanda administrativa, mas para o 

professor as coisas importantes que estamos vivenciando, muitos desconhecem”. 

 Desta forma, no anseio de responder a exigências institucionais pontuais (tais como: 

conselho de classe, discussão em torno da construção/alteração de PPC, reunião de colegiado, 

reunião dos 3º anos, replanejamento do cronograma de aulas), as formações pedagógicas, dentre 

elas as formações em TIC, vão se perdendo. Entende-se assim que, mesmo havendo um 

interesse pela realização de formações em tardes de reunião pedagógica (como expõe Aika “Eu 

acho que seria essa ideia mesmo, oferecer oficinas de capacitação, numa quarta-feira à tarde 

que é um horário disponível para reuniões”), seria frágil a implementação neste período.  
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 Visando evoluir um pouco mais nessa questão, os professores foram convidados a 

falarem se as TIC têm sido tema das formações dentro da instituição e o que pensam sobre isso. 

Os professores disseram:   

 

Em relação às discussões em reuniões, do tipo: “De que forma a tecnologia pode 

melhorar as aulas?”; “O que a gente pode usar?”; questões desse tipo não são pauta 

das nossas reuniões pela questão do modelo de ensino baseado no presencial, do ponto 

de vista institucional, mas para os alunos sempre que tu colocas a tecnologia o 

resultado é melhor. [...] deveria ter uma discussão maior, principalmente para mudar 

o modelo das aulas, então fica muito na conscientização dos professores de irem 

buscar novas ferramentas, novas metodologias, novos processos, mas nós não temos 

cursos específicos com essas finalidades. (Hiro) 

 

Por parte de quem está organizando as reuniões, eu não lembro de ouvir falar sobre 

isso.  Se discute muito, aqui no campus, a respeito dos problemas que existem aqui, 

mas eu acho que chegamos a comentar entre os colegas que seria importante uma 

formação nesse sentido. Inclusive para a utilização do SIGAA, porque cada vez mais 

ele está sendo ampliado na sua funcionalidade e nós não conseguimos acompanhar, a 

gente até se perde. (Akio) 

 

 As narrativas mostram que as TIC não constituem tema frequente das formações. Hiro 

destacou um ponto importante, que no entendimento dos pesquisadores deste estudo faz muito 

sentido, que se refere ao fato dos processos de ensino-aprendizagem estarem basicamente 

focados no modelo presencial tradicional. Dessa forma, a tecnologia “entra”, muitas vezes, na 

sala de aula para substituir a escrita em papel e facilitar a apresentação dos conteúdos por parte 

do professor, estando isso, voluntária ou involuntariamente, no limite do seu domínio.  

 A fala de Kaito: “Não vejo as TIC como tema de formação. Tem isso nos seminários da 

EAD, mas não como uma constante a ser aplicada no cotidiano docente”, amplia a observação, 

já apresentada na (p. 185), de que as formações em TIC (mais especificamente o MOODLE), 

dentro do IFFar, são notoriamente voltadas aos professores que atuam/irão atuar na EAD. Nesse 

sentido, Isamu completa: 

 

Os professores docentes que entram no curso não têm a exigência de terem feito o 

PEG, ou um programa de formação, e muitas vezes não tiveram contato com as TIC 

para utilizar em sala de aula, então isso poderia ser melhorado. E para todos, não só 

para quem vai trabalhar na EAD. (Isamu) 

 

 Por outro lado, Akio, em seu discurso, enfatiza a necessidade de formação voltada à 

aprendizagem das funcionalidades do SIGAA. Em relação a isso, ele disse:  

 

O SIGAA eu utilizo somente para fazer a chamada. [...] Eu só fiz um treinamento do 

uso do SIGAA, mas foi muito rápido. Foram 4 horas apenas. A maioria dos meus 

colegas, aqui da sala, disponibilizam materiais para os alunos via plataforma, no 

SIGAA, eu já não consigo. Eu não tenho essa habilidade, eu só consigo lançar notas, 
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fazer caderno de chamada, coisas assim. [...] porque o ensinamento dele foi voltado 

ao uso administrativo de como lançar notas, caderno de chamada e outras coisas, mas 

não como ferramenta educacional. (Akio) 

 

 Deste modo, Akio, em uma atitude de autorreflexão sobre as suas habilidades 

tecnológicas, intima a considerar dois aspectos relevantes para a formação em TIC no IFFar: o 

primeiro – o SIGAA, assim como o MOODLE, tem potencial para contribuir com os professores 

na utilização das TIC em sala de aula. As falas de Shin, Hina e Emi realçam essa interpretação: 

“O nosso próprio SIGAA tem ferramentas bem legais que podem ser trabalhadas tanto pelo 

professor quanto pelo aluno, mas eles acabam não utilizando” (Shin); “E o que nos forçou 

também a experimentar outros instrumentos foi o uso do SIGAA, ao usar o módulo acadêmico 

conseguimos ver outras ferramentas e ver o que dá para fazer: para postar materiais, colocar 

tarefas diferentes, exercícios, links” (Hina); [...] porque em sala de aula eu uso o SIGAA 

praticamente, então eu coloco alguma atividade, algum material e eles são avisados por e-mail 

e eles veem no celular a notificação de atividades à fazer ou que há novos slides 

disponíveis...(Emi) 

 A segunda leitura que é possível fazer é a de que os professores vêm desenvolvendo os 

seus saberes pedagógico-tecnológicos de modo diferenciado. E, embora muitos tenham 

começado a sua trajetória de aprendizagem da docência digital através do uso dos 

computadores, o modo como utilizam hoje em sala de aula não evoluiu na mesma intensidade 

das possibilidades que se apresentam atualmente.  

 Referente a isso, cabe salientar que a fluência tecnológica (p. 124) não é perene, pois as 

habilidades, as capacidades intelectuais e os conceitos fundamentais que se inter-relacionam 

para constituir essa fluência são impactados pela promoção da ambiência pedagógica digital.   

Trazendo à memória algumas formações realizadas, Rika e Mei recordaram: 

 

Teve só um curso, que eu lembre [...]. E eu lembro que mostraram aquele projetor que 

é amarelinho, e aquele quadro também...que a gente usa... (tela interativa). Mesmo 

assim, eu não me sinto apta a trabalhar com aquele quadro, acho que foi pouco para a 

gente conseguir. Poderia ter mais formações nesse sentido. (Rika) 

 

Teve algumas formações, mas bem curtinhas. Teve umas que foram lá na Informática, 

onde os professores nos ensinaram a trabalhar com as lousas digitais. Alguns 

momentos assim. A lousa eu não usei porque teve problemas. Não tinha o DVD, a 

canetinha não tinha pilha, não sei o que, mas... É, eu tentei instalar, só que aí não 

estavam encontrando o DVD de instalação e a canetinha não tinha pilha, mas serviu 

para prestar atenção um pouquinho mais nisso e para buscar alternativas. [Mei] 
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 Por fim, no que tange à questão da formação para uso das TIC, ouviu-se dos professores 

algumas sugestões de como as formações poderiam ser encaminhadas ou conduzidas dentro da 

instituição. Os professores colaboraram com o estudo, demonstrando ângulos diferentes para 

este propósito. Akio e Hina sugeriram a realização de uma pesquisa, na qual os professores 

indicassem seus interesses, ao afirmarem:   

 

Poderia ser feita uma pesquisa com os próprios servidores sobre qual o seu interesse 

e a sua necessidade atual em relação às tecnologias. (Akio) 

 

Eu lembro que eles fizeram um formulário no Google, para nós sinalizarmos se 

tínhamos interesse em participar e, se tivéssemos, a gente escolhia uma opção. [...] a 

gente respondeu, formou o grupo, mas a oficina não aconteceu, mas eu acho que a 

proposta que eles já alinharam foi boa. Teria é que acontecer. (Hina) 

 

 As professoras Aimi, Aika e Hana pensaram em oficinas e formações pedagógicas com 

uma certa periodicidade, de modo a dar continuidade ao trabalho. Aika sugere uma inscrição 

com um número limitado de participantes e que os cursos possam constituir-se em ciclos 

reiterados, como Hana também aponta.    

 

A gente tem discutido, em algumas reuniões, que a formação continuada, ela é 

imprescindível e que não tem acontecido muito ultimamente, então nós não temos 

muitas oportunidades.  A não ser que tu busques fora. [...] Então eu acho que seria 

interessante pensar em oficinas, formações pedagógicas, uma vez por mês, uma vez a 

cada dois meses, já que nós estamos aqui dentro. Que o campus fizesse um 

planejamento anual para incluir as formações. (Aimi) 

 

Podem ser feitos ciclos de oficinas e minicursos: em uma quarta-feira abre a inscrição 

para um grupo com 20 professores, por exemplo, realiza, depois faz outra; ou oferece 

oficinas variadas: uma de TIC mais voltada às áreas das Humanas, outra mais voltada 

para quem quer trabalhar com o MOODLE, uma para trabalhar com simulações, 

assim. (Aika) 

 

Eu acredito que ela tem que ser encaminhada e conduzida a partir de um calendário 

de formação planejado antecipadamente e confirmado no retorno às atividades, no 

primeiro dia de reunião geral, com todos os colegas. Eu acredito que assim possa 

funcionar. A gente já programou 4 oficinas diferentes e concomitantes, uma delas eu 

é quem iria ministrar, que seria a de tecnologias, e poderíamos repeti-las outras vezes, 

para que todos pudessem participar de todas, em forma de rodízio. (Hana) 

 

 

 Em relação ao público dos cursos (ou das oficinas), Akio, Yasu, Kei e Mei sugerem que 

se organizem os grupos por área de formação (ou atuação), para atender às expectativas de 

formação em tecnologias de um modo mais específico. Assim, os recursos tecnológicos 

apresentados estariam em consonância com as especificidades da área. Em suas narrativas, eles 

defendem:  
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[...] e a partir desse levantamento se formariam grupos de interesse comuns e a 

instituição teria que ir buscar quem pudesse proporcionar isso. Professores até mesmo 

daqui, que estejam mais avançados. (Akio)   

 

[...] eu penso que poderia ser aprimorada, de repente afinar as formações com a nossa 

área de formação. Por exemplo, na área de Letras, deve ter ferramentas que são mais 

específicas para essa área e que podem envolver um tipo de aprendizagem diferente 

do que aquelas a serem utilizadas na Matemática, então alinhar nesse sentido, com 

pequenas formações, não sendo tão gerais. (Yasu) 

 

[...] separando por grupos: o grupo da Informática vai ser algo direcionado para a 

Informática, porque o modo de falar, o modo de pensar, entre um grupo e outro, é 

diferente. Uma semana cada área, chegando no final pode reunir todas as áreas. (Kei) 

 

 A constituição de uma formação nesses moldes precisa buscar na instituição agentes 

formadores capazes de socializar os seus saberes (tecnológicos) com os colegas. Pois, 

possivelmente, será dentro das próprias áreas que tais colaboradores serão encontrados.  Um 

professor da Matemática, que já utilize o Geogebra, pode explorá-lo melhor com os colegas ao 

ensiná-los a utilizar; um professor da Química pode mostrar como utilizar o Chemwindows, por 

exemplo; a professora de Inglês pode mostrar os aplicativos que está utilizando com a turma de 

Inglês no smartphone. Nesses momentos, criam-se situações com potencial para renovar a 

aprendizagem da docência digital. 

 Por outro lado, Ryu entende que um público heterogêneo nas formações vai exigir um 

discernimento, individual e/ou coletivo, sobre as possibilidades educacionais e sobre os 

impactos nos processos de ensino-aprendizagem que o uso de determinadas TIC poderão 

promover. 

 

Eu acho que pode ser interessante de qualquer uma das formas. Se nós pegarmos um 

público heterogêneo, cada um vai tentar encaixar o que aprendeu na sua área e vai 

aprender, com os outros, coisas diferentes, para adaptar ao seu interesse. Se nós 

pegarmos o pessoal da Matemática, por exemplo, o grupo vai pensar “mais igual”, vai 

ter os mesmos interesses. Então eu acho que as duas formas são válidas. O importante 

é o professor dominar a tecnologia que vai utilizar, para se sentir seguro em usá-la em 

sala de aula. E a formação tem que dar essa segurança ao professor. (Ryu) 

 

 Um enfoque bem significativo manifestado nos discursos se refere aos professores, ou 

agentes, no entendimento aqui evocado, responsáveis pela implementação dessas formações. 

Para Rika, Aimi, Miki e Yuki há colegas no próprio campus que poderiam contribuir para essas 

formações.  

 

Eu penso que os próprios colegas que tem conhecimento poderiam compartilhar mais, 

uns com os outros. Nas próprias reuniões de formação. (Rika) 
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O interessante seria se nós tivéssemos essas oportunidades dentro do próprio campus, 

porque temos colegas com formação nessas áreas. (Aimi) 

 

[...] eu acho que a gente poderia utilizar aqueles momentos de formação pedagógica 

do IF, por exemplo, para fazer formações em tecnologia com os colegas. Temos um 

grupo de professores da área da informática que poderia fazer uma formação. (Miki) 

 

[...] seria interessante que alguns professores, não precisam ser da área de Química, 

mas da área de Informática, apresentassem alguns softwares que nos auxiliassem 

nesse processo. Cursos de formação de 4 horas, por exemplo, para trabalhar com 

softwares e para saber como se dá a dinâmica. (Yuki) 

 

 No mesmo sentido, Shin assume que os professores da Informática (grupo do qual faz 

parte) podem mediar essas propostas de formações. Contudo, emerge na sua fala que o agente 

colaborador necessita de um saber que vai além do domínio tecnológico, ou seja, de um saber 

pedagógico-tecnológico para ensinar os outros, o que, nesta tese, infere-se como o TPACK, de 

acordo com (KOEHLER; MISHRA, 2009). No tocante a isso, a fala de Shin explicita: 

 

E isso vai ter que partir de alguém com experiência em tecnologias, por exemplo: nós 

da Informática que temos um conhecimento um pouco melhor, que conhecemos 

algumas ferramentas as quais muitos colegas desconhecem, então tem que partir de 

nós essa proposta. [...]. E será que a gente, professores da Informática, temos 

conhecimento suficiente para ministrar estas oficinas? Eu fico em dúvida. [...] Posso 

até conhecer algumas tecnologias, mas a aplicação de metodologias inovadoras com 

estas ferramentas vai além de simplesmente conhecer as tecnologias. (Shin) 

 

 Ou seja, o professor da área de Informática tem uma boa familiaridade com as TIC, pois 

o aprimoramento em recursos tecnológicos é constante, em virtude da sua atuação e atualização 

na área de domínio. Porém, assim como os professores em outras áreas, eles têm um 

conhecimento específico, neste caso de ordem tecnológica, principalmente no que se refere a 

professores vindos de cursos de bacharelado. Isto leva a pensar que a contribuição pode, sim, 

partir dos professores da Informática, como também pode partir da Matemática, ou da Química, 

desde que tenham uma fluência pedagógica-tecnológica naquilo que se dispõem a compartilhar, 

e estejam envolvidos na construção de uma aprendizagem docente colaborativa, idealizada por 

(BOLZAN, 2008).  Em seu discurso, Hana expressa sua opinião, que vai ao encontro do exposto 

até aqui neste estudo:  

 

[...] A meu ver, parece que tecnologia é só para os professores de Informática, os 

outros não podem usar, e a gente sempre usa tecnologia nas nossas aulas, um 

pouquinho que seja, mas parece que isso pertence somente aos professores de 

Informática e, na verdade, tem que partir de cada um. [...] Inclusive eu mesma iria 

ministrar o curso, porque vários colegas pediram e eu me ofereci para realizar o curso. 

(Hana) 
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 Além disso, se a intenção é pensar o B-Learning na formação, que pressupõe o 

reconhecimento e a implementação de metodologias ativas em conjunto, vários professores 

poderão participar, em grupos com diferentes conhecimentos, da materialização desse objetivo 

que, conforme Marcelo Garcia (1999, p. 26),  “é mais interessante e tem maior potencialidade 

de mudança”. 

 Os professores Isao e Miki mencionam um aspecto relevante, que é presença do 

envolvimento dos setores pedagógicos e da gestão na configuração das formações. Suas falas 

expõem as seguintes considerações: “[...] as formações deveriam partir das próprias chefias, 

dos setores pedagógicos.” (Isao); “[...] e tem a questão da gestão também, pois ela precisa estar 

aberta para ouvir, precisa estar antenada com a atualidade e com as necessidades dos 

professores. [...]” (Miki).   

 Deste modo, a gestão educacional e os setores pedagógicos, ao articular a comunicação 

e as ações pedagógicas entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

alinhadas ao contexto institucional, devem assumir uma postura sensível e positiva às 

necessidades de formação docente, dentre elas a formação em TIC, representando, assim, uma 

atitude favorável e de coparticipação na mobilização da ambiência pedagógica digital no IFFar. 

 Na constituição das formações em TIC há de se observar tanto as necessidades pontuais 

e imediatas, como por exemplo, a exploração do SIGAA, quanto as potencialidades 

tecnológicas a serem descoberta/exploradas dentro de uma concepção pedagógica que articule 

o entrelaçamento entre o TPACK e o domínio de práticas educacionais inovadoras como o B-

Learning. Nesta perspectiva, ao conduzir os professores para um saber-fazer “tecnológico”, 

desencadear-se-á, como finalidade maior, o aprendizado e o protagonismo dos alunos. Em 

referência às formações específicas, Ben, Hina, Akio e Mei sugerem:  

 

Eu acho que poderia ter momentos de formação bem específicos, que mostrem: “o 

MOODLE é assim”, “...estas são as atividades que sugerimos para vocês aplicarem”. 

Não parece ser uma coisa muito demorada [...]. Com encontros presenciais para usar 

na prática essas tecnologias. Eu sinto que a gente tem momentos de reunião, mas falta 

essas formações. A gente teve um treinamento simples para criar os projetos de 

pesquisa, um treinamento prático, pontual, que foi essencial. Então são esses 

momentos que nós precisamos ter, mais aplicados à prática docente. (Ben) 

 

Tempos atrás compraram para o campus umas lousas superbacanas que foram 

subutilizadas, porque eu particularmente nunca vi alguém usar, então seria bacana se 

a gente pudesse ter formação, se alguém ficasse responsável de nos passar alguma 

coisa, porque a gente não tem autonomia para explorá-las [...] (Hina) 

 

[...] a ideia de uma formação que envolva tecnologia precisa fazer com que nos 

apropriemos da tecnologia.  Se vamos pensar a utilização de softwares, a gente precisa 

entrar em um laboratório [...] teria que ser elaborado um cronograma com algum 
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assunto de interesse comum dos docentes, em partes, e de acordo com a capacidade 

dos laboratórios. (Akio)  

 

[...] uma formação que nos auxiliasse com questões práticas. Eu vejo algumas ações 

pontuais. Por exemplo, na pesquisa a gente teve uma formação para aprender a colocar 

o nosso Lattes no SIGAA. Tivemos uma formação para aprender a cadastrar projetos 

de pesquisa no SIGAA. (Yumi) 

 

[...] Se vai fazer uma aula, lá no auditório, acho que chama pouco a atenção porque 

não consegue oferecer uma parte prática. Seria importante se fossem oficinas 

menores, separadas por interesse e por adesão dos professores. (Mei) 

 

 Nessa perspectiva, Imbernón (2009, p. 41) declarou que a formação docente devia partir 

de situações problemáticas educativas, surgidas da análise do coletivo, pois a formação sempre 

tentou “dar solução a problemas genéricos”, não a situações problemáticas únicas que são as 

vividas pelos professores. É esse o pensamento que se está construindo para pensar o B-

Learning no IFFar. Conversando com os professores, constatou-se que há um interesse latente 

em aprender mais sobre as TIC. Eles reconhecem que formações nesse sentido são poucas. As 

reflexões de Miki, Kaito e Isao convergem para essa interpretação.    

 

Eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar em relação à formação [...] muitos 

professores têm medo de utilizar e outros tem falta de formação mesmo, porque eles 

não recebem formação, e não é que seja precária, para muitos não existe formação. 

(Miki)  

 

Acho que uma etapa com formação continuada, numa perspectiva dinâmica de 

metodologia ativa, possa auxiliar muito na construção de novas pedagogias. O docente 

deve fazer ensino, pesquisa e extensão em nossa instituição, e vejo que as TIC 

precisam estar em todas essas perspectivas. Metodologia ativa pode ser uma estratégia 

interessante. (Kaito) 

 

[...] utilizamos pouco, muito pouco. Até mesmo por falta de formação eu acho, não é? 

Acho que deveríamos ter mais cursos de formação em TIC que nos dessem 

oportunidades de trabalhar melhor. Acho que isso faz falta muita falta. (Isao) 

 

E por fim, ao tencionar as concepções dos professores em relação à formação docente, 

não é possível deixar de mencionar que “ninguém pode formar o outro, se este não quiser 

formar-se” (ISAIA; BOLZAN, 2009, p. 129). Deste modo, a autoformação docente, entendida 

como o processo no qual o professor é o responsável por sua própria formação, participando de 

modo consciente e autônomo e tendo sobre o seu controle todo o processo formativo e os 

resultados da própria formação (MARCELO GARCIA, 1999), se dará se houver um 

movimento interno de implicação com a própria formação (ISAIA; BOLZAN, 2009). Isso fica 

expresso no discurso dos professores: 
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Eu percebo que falta, mas não a oportunidade, falta vontade dos colegas [...] 

deveríamos buscar e se interessar mais. A meu ver, parece que tecnologia é só para os 

professores de Informática, os outros não podem usar, e a gente sempre usa tecnologia 

nas nossas aulas, um pouquinho que seja, mas parece que isso pertence somente aos 

professores de Informática e, na verdade, tem que partir de cada um. (Hana) 

 

Eu acredito que é fundamental, mas a própria pessoa pode buscar. Se a pessoa está se 

atualizando, se ela está fazendo um curso, ela vai estar em contato com isso no seu 

dia a dia. Ela vai poder usar algumas ideias, algumas estratégias nas suas próprias 

aulas. Mas eu vejo cursos de um semestre [...] isso pode assustar as pessoas, do tipo: 

[...] “já estou sobrecarregada de aulas para preparar...” [...] (Daiki) 

 

Eu acho que poderia ser aberto grupos de interesse dentro da instituição, para quem 

tem vontade de se especializar, mas não como algo impositivo, uma obrigação do 

docente fazer, mas para pessoas que tenham interesse em usar e que seja 

disponibilizado pelos colegas, principalmente os colegas lá da Informática, que tem 

muitos, eles poderiam facilitar esse acesso. (Seiji) 

 

Eu não posso dizer que sou uma professora tradicional, mas também não posso dizer 

que sou uma professora muito moderna. Eu busco utilizar todas as maneiras possíveis 

para trabalhar, desde a parte tecnicista até a parte mais tecnológica. (Hana) 

 

 Deste modo, os professores, em suas narrativas, reconhecem que o interesse primeiro 

na formação docente deve partir do próprio professor que, a partir do seu desejo e autonomia, 

busca construir novos saberes, habilidades e capacidades para melhorar o seu modo de ensinar. 
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5 A BÚSSOLA: CAMINHOS POSSÍVEIS  

 

O principal desafio dos professores é buscar se reinventar para o novo horizonte de 

informação, comunicação e linguagem que vem inundando a nossa volta.  Não se deve 

ficar estagnado em um universo analógico, quando a corrente está puxando para outro 

lado. Há que se reinventar. Há que se falar línguas diferentes... De forma geral, os 

professores dos IF já fazem isso. No entanto, cada um faz de um jeito [...]. E isso gera 

muitos paradigmas diferentes para alunos que precisam encarar até 16 disciplinas 

simultaneamente, como é o caso dos cursos técnicos integrados. Se os professores 

integrassem suas disciplinas num viés menos particularista e mais plural/coletivo, o 

uso das TIC seria natural. (Kaito)  

 

 Todo o caminhar percorrido nesta tese direcionou-se no sentido de investigar se o B-

Learning, enriquecido pelo TPACK do professor, poderia contribuir como elemento propulsor 

de novas pedagogias na formação docente em TIC nos IF. As revisões sistemáticas da literatura 

realizadas permitiram conhecer diferentes estudos e discussões que vêm sendo desenvolvidas 

com B-Learning e sobre o TPACK. A respeito do TPACK, através das pesquisas em âmbito 

nacional, percebeu-se o interesse dos pesquisadores em analisar as percepções dos professores 

e de identificar as contribuições do desenvolvimento de um saber pedagógico-tecnológico. Para 

que então, com entendimento e intencionalidade, o professor possa mediar situações de ensino-

aprendizagem com as TIC, quando estas se fizerem valiosas para alcançar os objetivos da 

aprendizagem e as expectativas dos alunos.   

Em relação ao B-Learning, observou-se que o foco maior das pesquisas acadêmicas 

continua em torno do design instrucional, envolvendo a implementação de um modelo e 

analisando os resultados dos alunos frente à estratégia adotada. No Brasil, a implementação de 

modelos/estratégias blended, geralmente, tem partido da atitude autônoma e dinâmica de 

professores em uma disciplina ou curso, engajados em reconfigurar suas práticas pedagógicas 

e flexibilizar a aprendizagem dos alunos em processos mais dinâmicos e colaborativos. Aos 

poucos, e recentemente (2017 e 2018), no cenário brasileiro tem surgido estudos sobre a 

utilização do B-Learning na formação inicial de professores e para promover a formação 

continuada de docentes, e outros profissionais, em contextos semipresenciais ou híbridos.  

 Diante disso, cabe mais essa tarefa ao professor, de apropriar-se das potencialidades dos 

recursos e dispositivos tecnológicos atuais tais como games, dispositivos móveis, plataformas 

on-line, plataformas adaptativas, ferramentas colaborativas, objetos de aprendizagem, sites 

especializados, num viés pedagógico, imerso a uma perspectiva sociocultural de adaptação às 

novas formas de aquisição, compartilhamento e construção do conhecimento. Como? A partir 

de uma formação docente que contribua para o desenvolvimento das suas habilidades e 

capacidades intelectuais para aprender a ensinar com a tecnologia, em colaboração com os 
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pares, na partilha de experiências, no compartilhamento de ideias, processos e estratégias de 

ensino-aprendizagem inovadoras e/ou casos de sucesso.  

Desta maneira, a formação de professores para integração das TIC não pode ser pensada 

somente sob o ponto de vista da capacidade de domínio de uma determinada tecnologia pelos 

docentes, mas deve ter a pretensão de levá-los a conhecer e a explorar o potencial dos recursos 

tecnológicos em articulação com o contexto e as circunstâncias da atuação do professor, cientes 

de que o processo de aprendizagem da docência digital não cessa, nem é perpétuo, uma vez que 

as revoluções tecnológicas vão estar sempre acontecendo. 

 

Qual o maior desafio hoje para que os professores utilizem a tecnologia em sala 

de aula? (Aki)  

 

São dois. Um deles é a falta de conhecimento de como usar um determinado recurso, 

de como colocar a teu serviço, sem te escravizar e de tu usares não por estar obrigado. 

Então tu precisas saber como inserir de maneira inteligente e significativa dentro do 

planejamento normal das tuas aulas, atento à aceitação dos alunos, porque muitos 

interagem muito bem com as tecnologias e outros tem muita dificuldade, precisa 

equilibrar isso. (Aimi) 

 

Portanto, ao pensar o B-Learning como um elemento propulsor de novas pedagogias 

para integração das TIC em uma CCDT, pretende-se que o professor investigue tanto as 

tecnologias passíveis de utilização no contexto do IFFar, quanto as metodologias ativas de 

aprendizagem que integram as concepções mais recentes sobre B-Learning, defendidas por 

Graham (2006), Garrison e Vaughan (2008), Staker e Horn (2015), Moran (2015) e Bacich, 

Neto e Trevisan (2015). Assim, em conjunto com o B-Learning, as metodologias ativas podem 

potencializar o aprendizado dos estudantes por meio de processos e práticas pedagógicas 

diversificadas de interação e colaboração para a construção do conhecimento e do 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes.  

 

Qual o maior desafio hoje para que os professores utilizem a tecnologia em sala 

de aula? (Aki)  

 

Eu acho que o maior desafio é competirmos com o Facebook e com o WhatsApp, 

porque às vezes tu pensas em fazer um trabalho, uma proposta diferente, utilizando 

celular, utilizando outras ferramentas, o computador mesmo, e temos que exigir a 

atenção deles para trabalhar no que planejamos. (Yuki) 

 

Para isto, o professor precisará “desapegar” do seu papel de “palestrante” e “promotor 

do conhecimento” para poder enxergar uma sala de aula mais aberta, mais flexível, mais 

participativa – com e sem tecnologia, com e sem metodologias ativas, com “momentos” e “sem 
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momentos” com tecnologia, com e sem personalização do aprendizado – hibridizando suas 

práticas, quando for possível e conveniente. 

 

 

Qual o maior desafio hoje para que os professores utilizem a tecnologia em sala 

de aula? (Aki)  

 

A resistência, pois muitos acreditam que o mais tradicional é o que ensina, que o aluno 

aprende no tradicional, no quadro, sem auxílio de qualquer outra tecnologia: “Cheguei 

no quadro com o canetão, enchi o quadro e deu, o aluno tem que copiar, tudo textual”. 

Eu estudei assim no ensino médio, mas hoje tem outras possibilidades. (Kin) 

 

 Por anos, as dificuldades de acesso aos (poucos) laboratórios de informática das 

instituições de ensino afastaram os professores, e consequentemente os alunos, de aprender com 

as TIC. No entanto, embora muitos laboratórios permaneçam fechados por “n” razões, as 

tecnologias já estão em algumas salas de aula, com os alunos, geralmente, através de notebooks, 

celulares, em maior ou menor quantidade. Além disso, muitos professores já desenvolveram 

determinadas habilidades e dominam os conceitos fundamentais para utilização das TIC. Cabe 

destacar que isso ainda não implica em uma fluência tecnológica que integre um saber 

pedagógico para dar sentido e unir as TIC às metodologias utilizadas em sala de aula.  

 

Qual o maior desafio hoje para que os professores utilizem a tecnologia em sala 

de aula? (Aki)  

 

Eu acho que o conhecimento em saber quais tecnologias usar e em qual momento. 

(Mei) 

 

Desse modo, após ouvir os professores em suas trajetórias de aprendizagem das TIC e 

sua incursão à aprendizagem da docência digital, após compreender como se configuram os 

seus saberes pedagógico-tecnológicos, após analisar o modo como os professores tem utilizado 

as tecnologias em sala de aula e compreender o que pensam da formação docente em TIC, 

conseguiu-se, então, inferir que o B-Learning e o TPACK podem impulsionar a ambiência 

pedagógica digital, desde que o conhecimento e a prática da dupla seja promovida. 
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5.1 UM FRAMEWORK PARA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO B-LEARNING NA 

FORMAÇÃO DOCENTE EM TIC 

 

Ao longo dos meus101 dezoito anos de atuação como professora envolvida em diferentes 

atividades, dentre elas a participação em eventos/formações voltadas à aprendizagem das TIC 

(muitas vezes denominadas “capacitações”), pude perceber as dificuldades dos docentes em 

lidar com a tecnologia. Embora esteja tão presente no nosso cotidiano, ela ainda não reflete na 

mesma velocidade na educação.  

Percorrer as trajetórias de aprendizagem da/na docência digital dos professores 

(colegas) do IFFar foi importante, porque os docentes, ao reconstruírem as suas memórias – de 

situações e acontecimentos relacionados aos primeiros contatos com a tecnologia –  levaram os 

pesquisadores a deduzir que os professores do IFFar têm um conhecimento tecnológico, 

constituído em boa parte na sua juventude e espelhado na sua prática docente, orientado à 

autoaprendizagem de conhecimentos específicos da sua área, e à utilização das TIC como um 

recurso didático para aprimorar a apresentação dos conteúdos, sua disponibilização e para a 

realização de atividades com os alunos.  

Foi possível perceber que os professores se encontram em estágios diferenciados de 

utilização das tecnologias. Contudo, há um gap em explorar a tecnologia dentro de uma visão 

de aprendizado colaborativo e híbrido – que alterne momentos presenciais e on-line, 

aprendizagem individual e coletiva e que reforce a postura do professor como mediador nos 

processos de ensino-aprendizagem nos cursos presenciais, ressignificando a sua práxis 

pedagógica, de modo a enriquecer o ambiente educacional e a viabilizar o protagonismo dos 

alunos. 

 Desta maneira, acredita-se que a ambiência pedagógica digital encontrará condições 

favoráveis à sua apropriação por parte dos professores, pois partir-se-á das realidades 

vivenciadas por eles, das necessidades e oportunidades sentidas pelo grupo dentro da 

instituição, numa proposição ativa de autotransformação. Desse modo, a ideia de formação não 

será imposta e nem chegará “pronta” para ser conduzida, mas desenhada para e com os 

professores.  

Segundo Imbernón (2011), a consciência de que é preciso ter modelos formativos mais 

reflexivos e que contemplem práticas colaborativas vem, aos poucos, tomando corpo. Isso é 

essencial para criar espaços de formação permanente, onde virtual e presencial possam se 

 
101Fez-se necessário a utilização da 1ª pessoa. 
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encontrar ou se alternar. Desse modo, pretende-se partir das “jóias encontradas” para, em 

conjunto com os professores, desenhar uma formação docente híbrida. Contudo, ao analisar as 

percepções dos professores em relação à formação docente, pode-se colaborar com algumas 

reflexões para este desenho:  

- A formação docente precisa constituir-se blended: é necessário que os professores 

vivenciem o formato híbrido, a partir dos seus diferentes modelos. Desta maneira, a formação 

deverá envolver momentos presenciais e momentos online, e momentos presenciais com 

momentos on-line - conjuntamente. Ou seja, será preciso conhecer as oportunidades do B-

Learning fazendo B-Learning.  O importante é que os professores passem a explorar novas 

formas de conhecer/aprender, assim como fazem os estudantes. E realizar formações 

permanentes estruturadas com B-Learning é um caminho.  

- A personalização, considerada um elemento-chave no B-Learning, deverá ser 

conduzida na formação: considerando que os professores se encontram em estágios diferentes 

de fluência tecnológica-pedagógica, a formação precisará organizar-se de modo personalizado, 

fazendo com que grupos de professores (ou ainda um indivíduo) possam realizar caminhos 

diferentes de acordo com as suas capacidades, habilidades, estilo de aprendizagem e 

conhecimento prévio. 

- O sistema institucional SIGAA poderá ser uns dos recursos tecnológicos utilizados 

para mediar todo o processo de formação blended:  tendo em vista que o SIGAA é acessado 

por todos os professores da instituição, que demonstram interesse em aprender mais sobre seus 

recursos, utilizá-lo como suporte à formação poderá favorecer uma maior ambientação e 

domínio das suas funcionalidades.  

- Todo professor com domínio em uma tecnologia ou metodologia inovadora 

poderá exercer o papel de mediador, em alguma etapa da formação: as escutas das 

narrativas levaram a inferir que os professores estão dispostos a aprender e a ajudar os colegas 

a aprenderem também, embora alguns tenham dúvida sobre a sua capacidade; há grupos 

interessados em aprender um determinado recurso e há professores que dominam esse recurso; 

porém, muitas vezes, a fraca comunicação e interação (presencial e/ou online) entre os pares, 

voltada à exploração de práticas e estratégias de ensino, dificulta o compartilhamento desse 

conhecimento, que precisa ser instigado. Desse modo, a formação híbrida deve fomentar a 

partilha e a colaboração, valorizando o conhecimento de cada um, contemplando práticas 

colaborativas e envolvendo todos os interessados na construção de um aprendizado mútuo, 

capaz de mobilizar os saberes pedagógico-tecnológico dos professores.   
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 Enfim, a formação docente híbrida em tecnologias é um modo de articular a 

aprendizagem da/na docência digital pela experimentação e vivência de modos alternativos de 

aprender e de ensinar na cultura digital, podendo despertar nos alunos um maior interesse pelos 

estudos, na produção compartilhada de novas pedagogias na formação docente para integração 

das TIC ao ensino. 

Assim, propõe-se a configuração de uma formação docente em TIC, constituída em 

formato blended e no aprimoramento do TPACK, para que este possa permear as discussões, as 

(auto)reflexões e a estruturação de mudanças na prática docente.  

Desse modo, o conhecimento produzido nesta tese foi utilizado como base para a criação 

de uma proposta de um framework para adoção e implementação do B-Learning na docência 

digital. A Figura 22 (p. 241) apresenta o framework representativo das dimensões e fases para 

adoção e implementação do B-Learning na docência digital. Esse modelo de referência delineia 

uma proposta a ser aperfeiçoada em conjunto com os professores da instituição, uma vez que a 

formação docente voltada à integração das tecnologias digitais interativas na educação precisa 

ser construída colaborativamente para que, de fato, atenda a determinadas lacunas da prática 

pedagógica na CCDT. O objetivo do framework é servir de guia para adoção e implementação 

do B-Learning na formação docente. 

A ênfase do modelo está em promover a aprendizagem na/da docência digital – quer 

seja na educação presencial, quer seja na educação a distância – a partir da concepção de uma 

formação blended, capaz de mesclar estratégias, práticas, espaços, tecnologias e indivíduos. 

Dessa forma, o referido modelo visa impulsionar o saber pedagógico-tecnológico dos 

professores para incentivar o ensino com tecnologias e colaborar para o desenvolvimento da 

aprendizagem ativa dos alunos.  

O framework foi estruturado em três dimensões e cinco fases. As dimensões 

representam as perspectivas nas quais o processo de adoção e implementação se concentra, 

sendo classificadas em três: Docência digital, Tecnologia e Contexto. Em cada dimensão, o 

framework reúne um conjunto de elementos, atividades e práticas a serem analisadas, projetadas 

e implementadas.   

A dimensão Docência digital compreende três temas: Motivação, Saber pedagógico e 

Saber tecnológico. A Motivação envolve aspectos ligados ao interesse, à atitude e à 

geratividade do professor frente ao uso das tecnologias e busca levar o docente a realizar ações 

colaborativas de implementação do B-Learning.   

O Saber pedagógico, no framework proposto, está relacionado à exploração de 

estratégias e metodologias de ensino inovadoras que, em conjunto com as TIC, possam 
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sustentar as experiências blended, adequando-se às demandas educacionais dos estudantes 

atuais. E o Saber tecnológico busca desenvolver no professor a fluência tecnológica a partir da 

realização de cursos, oficinas e redes de formação sobre B-Learning, interligando esses 

conhecimentos à exploração de metodologias e estratégias pedagógicas inovadoras. 

A dimensão Tecnologia está organizada sob três temas: Modelo, Programação e 

Avaliação. O Modelo busca investigar os modelos de B-Learning existentes e suas 

características. Pretende-se, através do conhecimento dos diferentes modelos, flexibilizar e 

aperfeiçoar as práticas de ensino-aprendizagem, partindo de iniciativas individuais e chegando 

à implementação em colaboração com os seus pares. Em Programação, intenciona-se levar o 

professor a implementar o B-Learning atento a um planejamento formalizado (elaborado em 

documento próprio), que possa ser aperfeiçoado de modo a atingir revisões e refinamentos 

produzidos colaborativamente. A Avaliação compreende o acompanhamento dos resultados do 

ensino-aprendizagem com a implementação do B-Learning. Esse acompanhamento levará os 

professores a identificarem e a definirem os rumos da utilização de estratégias, metodologias e 

modelos blended.    

E, por fim, a dimensão Contexto está estruturada sob dois temas: Estudante e Estrutura 

e suporte. Essa dimensão propõe que a implementação do B-Learning ocorra em articulação 

com o contexto dos estudantes e as circunstâncias de atuação do professor na instituição. O 

propósito do tema Estudante é levar os professores a pensarem a integração das tecnologias em 

sintonia com o contexto (institucional, cultural e social) e com o conhecimento dos estudantes 

(conhecimento prévio, nível de ensino, estilos de aprendizagem, habilidades), buscando atingir 

o equilíbrio entre aprendizagem individual e aprendizagem personalizada. A finalidade do tema 

Estrutura e suporte é assegurar que as condições de estrutura e o suporte (tecnológico e 

pedagógico), necessários à implementação do B-Learning, sejam conhecidos e analisados pelo 

professor. 

Cada tema, dentro da sua dimensão, se desenvolve através de fases de adoção e 

implementação, que podem começar na fase 1 e atingir a fase 5. Cada fase de um determinado 

tema reúne ideias-chave, atividades e/ou práticas a serem atendidas. O desenvolvimento entre 

as fases será contínuo, interativo e incremental, servindo a fase anterior de base para o 

desenvolvimento da próxima.   
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Figura 22 – Framework representativo das dimensões e fases para adoção e implementação do B-Learning na docência digital 

  Fase 1 – Stand by Fase 2 – Start Fase 3 – Explorer Fase 4 – Action Fase 5 – Collaborative Action 

Dimensões      

Docência digital 

T
e
m

a
s 

Motivação 

 

Demonstra interesse em inovar, 

mas não está estimulado ao B-

Learning. 

Encontra estímulo à adoção e 

implementação do B-Learning. 

Estabelece estratégias para a exploração 

do B-Learning.  

Realiza a implementação do B-Learning. 

 

Realiza ações colaborativas na 

implementação do B-Learning. 

 

Saber pedagógico 

 

Não realiza formação em 

metodologias e estratégias 

pedagógicas inovadoras. Sua 

fluência pedagógica é baseada no 

paradigma tradicional.  

Realiza cursos, oficinas e participa de 

redes de formação relacionadas a 

metodologias e estratégias pedagógicas 

inovadoras. 

Explora metodologias e estratégias 

pedagógicas inovadoras. 

Utiliza metodologias e estratégias 

pedagógicas inovadoras integradas ao B-

Learning, através de iniciativas 

individuais. 

Utiliza metodologias e estratégias 

pedagógicas inovadoras integradas ao B-

Learning, através de iniciativas 

colaborativas. 

Saber tecnológico 

 

Não realiza formação sobre B-

Learning. Sua fluência 

tecnológica atende às 

necessidades básicas docentes.  

Realiza cursos, oficinas e participa de 

redes de formação sobre B-Learning. 

Explora como integrar metodologias e 

estratégias pedagógicas inovadoras ao B-

Learning. 

Desenvolve situações práticas de ensino-

aprendizagem com B-Learning, através 

de iniciativas individuais. 

Compartilha experiências, cases, situações 

desafiadoras sobre a sua prática com B-

Learning. 

Tecnologia  

T
e
m

a
s 

Modelo Desconhece modelos de B-

Learning. 

Conhece os modelos de B-Learning. Explora os diferentes modelos de B-

Learning. 

Utiliza modelos de B-Learning para 

flexibilizar e aperfeiçoar as práticas de 

ensino-aprendizagem. 

Reconfigura as práticas de ensino-

aprendizagem colaborativamente para a 

implementação dos modelos de B-Learning. 

Programação Não planeja a inserção do B-

Learning.  

Um planejamento informal para adoção e 

implementação do B-Learning é 

compreendido e considerado. 

Um planejamento (in)formal para 

utilização do B-Learning é projetado. 

Um planejamento formal para utilização 

do B-Learning é implementado. 

O planejamento formal dos resultados do 

ensino-aprendizagem com o B-Learning é 

revisado e refinado colaborativamente. 

Avaliação Desconhece os resultados do 

ensino-aprendizagem com o B-

Learning. 

Um acompanhamento informal dos 

resultados do ensino-aprendizagem com 

o B-Learning é compreendido e 

considerado. 

Um acompanhamento (in)formal dos 

resultados do ensino-aprendizagem com 

o B-Learning é projetado. 

Um acompanhamento formal dos 

resultados do ensino-aprendizagem com 

o B-Learning é implementado. 

O acompanhamento formal dos resultados 

do ensino-aprendizagem com o B-Learning 

é revisado e refinado colaborativamente. 

Contexto 

T
e
m

a
s 

Estudante O professor desconhece o 

contexto dos estudantes. 

O professor (re)conhece o contexto dos 

estudantes. 

O processo de adoção e implementação 

do B-Learning é concebido e projetado 

considerando (in)formalmente o 

contexto dos estudantes. 

A implementação do B-Learning  

é realizada considerando formalmente o 

contexto dos estudantes e as 

necessidades de personalização. 

A implementação do B-Learning é revisada 

e refinada, colaborativamente, considerando 

o contexto e as necessidades de 

personalização.  

Estrutura e suporte Desconsidera a estrutura e o 

suporte necessários à adoção do 

B-Learning. 

O professor (re)conhece a estrutura e o 

suporte tecnológico e pedagógico.  

O processo de adoção e implementação 

do B-Learning é concebido e projetado 

considerando (in)formalmente a 

estrutura e o suporte tecnológico e 

pedagógico. 

A implementação do B-Learning  

é realizada considerando formalmente a 

estrutura e o suporte tecnológico e 

pedagógico. 

A implementação do B-Learning é revisada 

e refinada, colaborativamente, considerando 

a estrutura e o suporte tecnológico e 

pedagógico. 

Fonte: A autora (2019). 
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Por outro lado, os temas podem encontrar-se em fases diferentes de adoção e 

implementação, de acordo com o desenho da formação docente assumida. Esse entendimento 

dá ao framework uma flexibilidade, ao permitir avançar em um determinado tema ou dimensão, 

ainda que não se tenha evoluído completamente em outro(s) tema(s) no momento. A Figura 23 

exemplifica essa compreensão, mostrando os temas das dimensões Docência digital e 

Tecnologia em fases diferentes.  

 

Figura 23 – Exemplo dos temas das dimensões em fases diferentes 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Os temas das três dimensões: Docência digital, Tecnologia e Contexto foram 

classificados em cinco fases de adoção e implementação do B-Learning, para mostrar como os 

professores podem passar do interesse em inovar com as TIC à implementação realizada 
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colaborativamente. Cada fase representa um processo de desenvolvimento contínuo e de 

amadurecimento dos temas. A seguir, são descritas as características de cada fase.  

 

Fase 1 – Stand by: Representa a situação na qual o professor tem interesse em inovar, 

porém faltam iniciativas, que podem ser tanto próprias quanto institucionais.  O docente digital 

desta fase dialoga com outros professores em relação às necessidades e oportunidades advindas 

da cultura digital e tem a percepção do quanto as tecnologias poderiam ser melhor utilizadas no 

ensino-aprendizagem. Porém, o professor, nesta fase, não participa de formações docentes 

(cursos, oficinas, grupos de discussão) que lhe possam oportunizar esse conhecimento. 

Geralmente, o professor, na fase Stand by, está “em espera”, ou seja, ele está esperando que 

algo aconteça para ajudá-lo a desenvolver novos saberes, tanto de ordem pedagógica quanto 

tecnológica, relacionados à cultura da convergência digital e tecnológica.  

Enquanto isso, a sua prática docente, no que se refere ao uso das TIC para fazer os 

alunos aprenderem, está baseada no paradigma tradicional. O professor desta fase desconhece 

estratégias pedagógicas inovadoras e modelos de B-Learning. Dessa forma, não há um 

planejamento para inserção das TIC no ensino-aprendizagem, o que poderá acontecer de modo 

eventual. O contexto dos estudantes e o da estrutura e suporte de apoio ao uso de tecnologias 

nos espaços de aprendizagem são subestimados e/ou desconhecidos. 

 

Fase 2 – Start: Esta fase corresponde ao momento no qual o professor vai realizar 

formações docentes voltadas à adoção e à implementação do B-Learning e de metodologias 

inovadoras para o ensino-aprendizagem, podendo encontrar nesses momentos formadores um 

estímulo à integração das tecnologias na educação. O professor, nesta fase, passa a conhecer o 

que é o modelo blended, quais concepções estão em torno do seu conceito, qual o seu propósito 

no ensino e quais modelos podem ser utilizados e/ou mesclados. O aprendizado do B-Learning 

através das formações poderá levar o professor a compreender e a considerar o modo como a 

integração das tecnologias poderá ocorrer, desenvolvendo, ainda que informalmente, um 

planejamento para sua adoção. Desse modo, o entrelaçamento entre conteúdo, pedagogia e 

tecnologia vai desenvolvendo-se em conexão. O contexto dos estudantes (perfil do grupo, 

agenda, atitudes, conhecimentos prévios, ritmo e estilo de aprendizado) e o da estrutura e 

suporte (espaços, tecnologia, equipe de apoio), para a prática do B-Learning, passam a ser 

reconhecidos como parte do processo de adoção e implementação.  
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Fase 3 – Explorer: A fase 3 de adoção e implementação do B-Learning na docência 

digital refere-se a momentos nos quais o professor passa a explorar e a planejar experiências de 

ensino-aprendizagem blended. Nesta fase, o objetivo é aprimorar os conhecimentos e as 

experiências advindas das formações e ir em busca do desenvolvimento de um saber 

pedagógico-tecnológico próprio e colaborativo. O docente digital desta fase projeta a aplicação 

de B-Learning levando em consideração oportunidades, momentos e espaços nos quais a 

tecnologia possa potencializar o aprendizado de um determinado assunto/conteúdo. A adoção 

do B-Learning passa a ser concebida e projetada atenta a um planejamento (formal ou informal) 

para utilização da tecnologia em sala de aula. Neste planejamento do aprendizado com B-

Learning, o contexto dos estudantes e o da estrutura e suporte influenciam as escolhas 

pedagógicas e metodológicas. Além disso, o professor tem conhecimento da estrutura e do 

suporte de apoio necessário à realização das atividades e práticas e realiza o seu planejamento 

com base nesse entendimento. O planejamento formal visa à elaboração de um plano de aula 

que estabeleça um roteiro com objetivos, ações e resultados esperados com a utilização do B-

Learning, a fim de apoiar a aprendizagem de um determinado assunto/conteúdo.  

 

Fase 4 – Action: Nesta fase, o professor coloca em prática a implementação do B-

Learning, com o objetivo de potencializar a aprendizagem por meio das tecnologias e de 

vivenciar diferentes estratégias pedagógicas com os estudantes, flexibilizando e ampliando os 

processos e as metodologias de representação do conhecimento. Um plano para utilização do 

B-Learning é construído e colocado em prática, a partir de iniciativas individualizadas dos 

professores. Dessa forma, as ações com B-Learning, nesta fase, são planejadas formalmente e 

há um acompanhamento, também formalizado, dos resultados esperados e dos resultados 

atingidos. As situações de aprendizagem desenvolvidas na fase Action irão considerar o 

contexto dos estudantes, observando os processos individuais e colaborativos de descoberta do 

conhecimento, buscando o equilíbrio entre a aprendizagem personalizada e a aprendizagem 

compartilhada. Em relação à personalização, nesta fase, o professor, atento às necessidades 

individuais, irá considerar o ritmo e o nível de aprendizado dos estudantes, buscando mediar a 

construção de saberes, fortalecendo a autonomia e o engajamento dos alunos. As ações, 

concretas e tangíveis, constituem basicamente iniciativas individuais de professores, podendo 

alcançar iniciativas coletivas em determinados momentos.  
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Fase 5 – Collaborative Action: Esta fase se caracteriza pela realização de ações de 

aprendizagem colaborativa entre os docentes para a implementação do B-Learning. O objetivo 

desta fase é o compartilhamento de experiências, cases e situações desafiadoras sobre a sua 

prática pedagógica com TIC. A Collaborative Action leva os professores a refletirem sobre as 

práticas blended implementadas e a reconfigurá-las (se necessário) em colaboração com os seus 

pares, agindo também como formadores multiplicadores, visando ao aprimoramento da 

implementação do B-Learning. O planejamento formalizado para utilização do B-Learning é 

revisado e refinado colaborativamente. Os resultados do ensino-aprendizagem são revisados de 

modo contínuo e as fragilidades na prática pedagógica são apontadas para serem resolvidas. 

Nesta fase 5, a familiaridade com o contexto dos estudantes permite intensificar a 

personalização. Além disso, as ações colaborativas são revisadas e refinadas, considerando a 

estrutura e o suporte, tecnológico e pedagógico, para implementação efetiva.   

O desenvolvimento do framework pode ser entendido como ação individual em um 

contexto de formação docente colaborativa e compartilhada ou como uma ação colaborativa e 

compartilhada de formação entre pares. A definição da estratégia dependerá da atitude de cada 

professor, do diálogo entre pares e do apoio institucional nesse processo.  

Os próximos passos na constituição do framework são: a) apresentação do framework 

(docentes e equipe de apoio pedagógico); b) constituição de um grupo de análise e definição do 

modelo; c) criação dos planos de ação em cada dimensão e fase; d) validação.  
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL 

FARROUPILHA 

 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

Eu, Carla Comerlato Jardim, abaixo assinado, responsável pelo Instituto Federal Farroupilha, autorizo a 

realização do estudo “A aprendizagem na/da docência digital na perspectiva do B-Learning e do TPACK na 

produção compartilhada de novas pedagogias” pela estudante do Curso de Doutorado em Educação 

(UFSM/PPGE) Jiani Cardoso da Roza, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Adriana Moreira da Rocha Veiga 

(UFSM/CE). 

O objetivo geral desta pesquisa de abordagem qualitativa é investigar como os professores atuantes nos 

Institutos Federais de Educação concebem a construção da aprendizagem na/da docência digital a partir da 

perspectiva do B-Learning e do TPACK na direção de novas pedagogias. 

Diante disso, os objetivos específicos são: a) interpretar como se configuram as trajetórias de aprendizagem 

da/na docência digital dos professores; b) reconhecer os saberes pedagógicos-tecnológicos desenvolvidos pelos 

professores no âmbito dos IFs; c) identificar possíveis contribuições do B-Learning e do TPACK para a construção 

de novas pedagogias nos IFs; d) reconhecer as potencialidades do B-Learning e do TPACK como elemento 

propulsor da ambiência pedagógica digital. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, serão realizados questionários exploratórios e entrevistas 

narrativas com os professores atuantes nos diferentes cursos do IFFar Campus Alegrete. O conjunto informacional 

reunido será interpretado a partir da Análise Narrativa.  No decorrer da pesquisa, poderão ser acessados 

documentos institucionais, caso haja a necessidade de complementar as informações produzidas. Ao mesmo 

tempo, o nome ‘Instituto Federal Farroupilha’ constará na versão definitiva da tese de doutorado assim como em 

livro, artigos e demais materiais de cunho científico. 

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto 

de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

Santa Maria, 09 de novembro de 2017. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto: “A aprendizagem na/da docência digital na perspectiva do B-Learning e do TPACK na 

produção compartilhada de novas pedagogias”  

Pesquisador responsável: Prof.ª Dr.ª Adriana Moreira da Rocha Veiga. 

Instituição/Departamento: UFSM/Departamento de Fundamentos da Educação. 

Telefone para contato: (55) 3220-9685 

Endereço eletrônico: adrianaufsm@gmail.com 

Local onde os dados serão gerados: Instituto Federal Farroupilha. 

 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a confidencialidade dos dados dos 

participantes desta pesquisa, cujos dados serão produzidos por meio de questionário exploratório (via formulário 

eletrônico) e entrevistas narrativas individuais. Informam, ainda, que essas informações serão utilizadas, única e 

exclusivamente, para execução da presente tese.  

As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas na UFSM - Avenida 

Roraima, 1000, prédio 16, sala 3175 - 97105-900 - Santa Maria-RS, por um período de cincos anos, sob a 

responsabilidade de Adriana Moreira da Rocha Veiga. Após esse período, os dados serão destruídos.  

Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em 09/ 

04/2019, com o número do CAAE 10189618.8.0000.5346 

 

Santa Maria, 10 de abril de 2019.  

 

 

 

_____________________________ 

Prof.ª Dr.ª Adriana Moreira da Rocha Veiga 

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: A aprendizagem na/da docência digital na perspectiva do B-Learning e do TPACK na produção 

compartilhada de novas pedagogias. 

Pesquisador responsável: Jiani Cardoso da Roza 

Orientadora: Adriana Moreira da Rocha Veiga. 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-Graduação em Educação  

Telefone e endereço postal completo: (55) 3220-9685. Avenida Roraima, 1000, prédio 16, sala 3175, 97105-970 

- Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) 

Eu, Jiani Cardoso da Roza, responsável pela pesquisa “A aprendizagem na/da docência digital na 

perspectiva do B-Learning e do TPACK na produção compartilhada de novas pedagogias”, orientada pela Prof.a 

Dra. Adriana Moreira da Rocha Veiga, o convidamos a participar como voluntário deste nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende investigar como os professores atuantes nos Institutos Federais de Educação (IF) 

concebem a construção da aprendizagem na/da docência digital a partir da perspectiva do B-Learning e do TPACK 

na direção de novas pedagogias. Acreditamos que ela seja importante porque nos permitirá promover a educação 

na Cultura da Convergência Digital e Tecnológica no contexto da Educação básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) 

nos IF. Para sua realização será encaminhado questionário on-line, através do e-mail institucional. Sua participação 

constará de preencher o formulário eletrônico e submeter à equipe de pesquisa 

É possível que aconteça os seguintes desconfortos ou riscos:  excesso de tempo na realização da entrevista 

e inquietação com os questionamentos. Os benefícios que esperamos com o estudo são referentes ao entendimento 

de como se configuram as trajetórias de aprendizagem da/na docência digital em um IF e quais contribuições o B-

Learning pode trazer para o desenvolvimento de novas pedagogias, no IFFar. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer 

outro esclarecimento, ou até mesmo demandar da participação da mesma. Para isso, entre em contato com algum 

dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa. 
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 É importante esclarecer que, caso você decida não participar, poderá desistir de responder ao formulário 

em qualquer momento ou retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, apenas, em eventos ou 

publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre sua participação. Também serão utilizadas imagens. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores. Fica, 

também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa. 

Autorização 

Eu, __________________________________________, Professor(a) do IFFar em  

_________________________________ após a leitura ou a escuta da leitura deste documento e ter tido a 

oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou 

suficientemente informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 

provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha 

concordância em participar deste estudo e assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

Assinatura do participante 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Santa Maria,  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO NO GOOGLE FORMS 

 

Olá, colega! 

Sou Jiani Cardoso, professora no Campus Alegrete, e venho convidá-lo(a) a participar de uma 

pesquisa que investiga como os professores do IFFar concebem a construção da aprendizagem 

da docência digital, a partir de uma perspectiva de Blended Learning. 

Dessa forma, com este questionário exploratório, buscamos, em um primeiro momento, 

conhecer de que maneira está ocorrendo a Integração das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) nos processos de ensino-aprendizagem e quais 

necessidades/desafios/oportunidades de formação continuada podem ser exploradas, a partir da 

escuta dos professores. 

Trazemos, assim, 28 questões de múltipla escolha e apenas 4 dissertativas, com tempo médio 

de 5 minutos para o preenchimento total. A sua colaboração é essencial! 
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A autora, 2017 
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Olá, colegas do Campus Uruguaiana!  

 

Uruguaiana é o 8º campus em participação nesta pesquisa até o momento (5,4%). Gostaria de agradecer 

aos colegas que já colaboraram e... 

REITERAR, aos demais, o convite para participarem de uma pesquisa que investiga como os professores 

do IFFarroupilha concebem a construção da aprendizagem da docência digital, a partir de uma perspectiva de 

Blended Learning. 

Dessa forma, com este questionário exploratório, buscamos, em um primeiro momento, conhecer de que 

maneira está ocorrendo a Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos processos de 

ensino-aprendizagem e quais necessidades/desafios/oportunidades de formação continuada podem ser exploradas, 

a partir da escuta dos professores. 

Trazemos, assim, 28 questões de múltipla escolha e apenas 4 dissertativa relacionada à temática em 

estudo, com tempo médio de 5 minutos para o preenchimento total.  

A colaboração de todos é essencial! 
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APÊNDICE E – ORIENTAÇÕES E QUESTÕES NORTEADORAS DAS 

ENTREVISTAS NARRATIVAS  

 

Orientações para a realização das entrevistas narrativas: 

a) Apresentação do roteiro das entrevistas ao professor entrevistado, contendo os respectivos 

questionamentos. 

b) Apresentação e assinatura do TCLE. 

c) Realização das entrevistas narrativas, considerando as seguintes questões norteadoras: 

 

Formação acadêmica e atuação docente... 

 

1. Nome, idade e formação acadêmica? 

2. Em quais cursos e atividades tu estás envolvido(a) atualmente? 

3. Tu tens alguma atividade de pesquisa, extensão ou gestão, no momento? 

4. Conte-me sobre o teu primeiro contato com as TIC? Abordar onde, quando 

e qual(is). 

5. Durante a graduação (ou pós), tu fizeste alguma disciplina ou curso 

relacionada às TIC na educação?  

5.1.1. Como foi essa experiência? 

6. Hoje, como tu buscas atualizar os teus conhecimentos em TIC para utilizar 

em aula? 

7. Como tu percebes o uso da TIC pelos alunos? 

8. Como tu percebes o uso das TIC em sala de aula, hoje? Explorar interação, 

conteúdo, aprendizado. 

9. Em termos de estratégia didática como se dá a tua prática? Se necessário, 

questionar sobre: aula expositiva, atividade em grupo, resolução de 

problemas... 
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Pensando nos cursos presenciais... 

 

10. Quais TIC tu utilizas em aula nos cursos presenciais?  

11. Tu consideras que as integra de forma adequada ao conteúdo? Por quê?  

12. No teu entendimento as tecnologias que tu utilizas em aula com os 

alunos estão adequadas ao nível de ensino (médio e superior)? 

13. No teu entendimento as TIC que tu utilizas em aulas atendem as 

necessidades de aprendizagem dos alunos? Por quê? 

 

Pensando nos cursos de EAD... 

 

14. Tu atuas (ou já atuaste) na EAD do IF?  

15. Como foi essa experiência? 

16. Como tu interages com esses alunos?  

17. Como tu acompanhas o aprendizado desses alunos? Abordar: 

relatórios, fóruns, provas. 

18. Além do MOODLE, o que mais tu utilizas nas aulas da EAD?  

19. Tu consideras que os recursos que tu utilizas na EAD estão adequados 

ao conteúdo que tu estás trabalhando?  

20. Tu consideras que estes recursos/TIC são suficientes para essa 

modalidade? 

21. No teu entendimento, as TIC que tu utilizas atendem as necessidades de 

aprendizagem desses alunos? Por quê? 
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Em relação a formação docente para uso das tecnologias... 

 

22. Tu já realizaste alguma formação voltada à integração das TIC na educação?   

23. Como foi essa experiência?  

23.1 A dinâmica da formação e os professores atenderam as tuas 

expectativas?  

23.2 Essa formação serviu para mudar algo no teu modo de ensinar e conduzir 

a aprendizagem dos alunos? Por quê? 

24. Como você percebe a formação docente voltada às TIC na educação na 

instituição/campus?  

25. As TIC têm sido tema das formações? O que tu pensas sobre isso?  

26. De que maneira tu pensas que ela deveria ser encaminhada ou conduzida? 

27. Qual o maior desafio hoje para que os professores utilizem a tecnologia em 

sala de aula?  

 

d) Transcrição.  

e) Apresentação da transcrição ao entrevistado  

f) Recolhimento de sua assinatura, concordando com o exposto.   
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APÊNDICE F – ENTREVISTA NARRATIVA DA PROFESSORA AIMI 

 

Aki: Nome, idade e formação acadêmica? 

 

 

Aimi Meu nome é Aimi, tenho 29 anos e minha formação é em Letras habilitação em Língua 

Inglesa, mestrado em Estudos Linguísticos e doutorado também em Estudos Linguísticos 

pela UFSM. 

 

Aki: Em quais cursos e atividades tu estas atuando? 

 

 

Aimi: Eu tenho o Técnico em Agropecuária, no ensino médio integrado, eu trabalho com os 

primeiros e os segundos anos com a disciplina de Língua Inglesa. E eu tenho ainda uma 

disciplina eletiva no curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que é 

Inglês para Fins Acadêmicos. 

 

Aki: Tu tens alguma atividade de pesquisa, extensão ou gestão? 

 

 

Aimi: Tenho um projeto de extensão em andamento que é chamado English Net que é um 

curso de formação continuada para professores de Inglês da rede básica na rede pública de 

ensino de Alegrete. 

 

Aki: Tu lembras como foi o teu primeiro contato com as tecnologias? Se foi em casa ou na escola? 

 

 

Aimi: Eu acho que foi meio simultâneo, na escola e em casa. Porque na escola tinha 

laboratório de informática e em casa nós tínhamos um computador da família. 

 

Aki: E na escola era no ensino médio?  

 

 

Aimi Não, no ensino fundamental. 
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Aki: Escola particular? 

 

 

Aimi: Sim. 

 

Aki: Hoje, como tu buscas te atualizar em termos de tecnologias para utilizar nas aulas? 

 

 

Aimi: Eu fiz recentemente, em 2017, um curso de formação continuada nos Estados Unidos 

para professores de Inglês da rede federal. Nesse curso nós tivemos uma abordagem bem 

tecnológica e em alguns encontros e oficinas o objetivo era explorar novos recursos para o 

ensino de línguas. Então alguns eu já conhecia porque a minha mãe fazia cursinhos de 

idiomas e me comentava que usava alguns aplicativos, algumas dinâmicas, e ela ia me 

passando e nesse curso alguns desses aplicativos mencionados foram explorados, e outros 

também foram incluídos.  

Aki: E quanto tempo foi esse curso? 

 

 

Aimi: Dois meses.  

 

Aki: Como tu percebes o uso das tecnologias pelos alunos? 

 

 

Aimi: Tipicamente, nos últimos semestres que eu venho trabalhando as turmas tem um 

rendimento e um envolvimento bem alto. Isso depende da forma como eu abordo essa 

atividade e o quando a situação está favorável para eles trabalharem com aquela tecnologia. 

A Internet dependendo do dia não funciona muito bem, mas na maioria das vezes funciona, 

eles aceitam e ficam na expectativa de quando vai ter de novo uma atividade que utilize a 

tecnologia. Eles gostam muito. 
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Aki: E como tu percebes o uso dessas tecnologias em sala de aula em relação ao conteúdo que tu trabalhas, em 

relação a aprendizagem do conteúdo? 

 

 

Aimi: Eu acho que ela dinamiza alguns conteúdos para os alunos. Às vezes, em determinados 

tipos de atividades se tu utilizares papel ou quadro parece que eles não estão 

acompanhando, não se envolvem tanto, mas na medida que tu propões algum fator 

competitivo ou algo mais colaborativo eles acabam prestando mais atenção, se envolvendo 

mais com aquele conteúdo. 

 

Aki: Os alunos de hoje são muito estimulados por jogos e tem a questão da competitividade? Os teus alunos gostam 

de competições? 

 

 

Aimi: Assim que aparece a competição eles se envolvem.  

 

Aki: Em termos de estratégia didática como se dá a tua prática? 

 

 

Aimi: Tipicamente, eu organizo com base no material que eu mesmo produzo e é tudo 

baseado em gêneros. Eles trabalham em cima de situações e práticas concretas da vida nas 

quais eles usariam a Língua, e eu desenvolvo as atividades em cima disso. No primeiro 

semestre, eles tinham que construir a autobiografia deles, tinham que conhecer o que era 

uma autobiografia e nós focamos no perfil do Facebook, então o perfil do Facebook foi um 

dos gêneros que a gente trabalhou. E o que precisa saber para interagir nessa situação? 

Eles tinham que saber nome. E isso era bem básico porque muitos, no primeiro ano do ensino 

médio, nunca tiveram inglês, então eu tive que começar do princípio e assim fui organizando 

as aulas. É um período por semana, dentro dos conhecimentos necessários, para dar conta 

daquela prática - o que eles precisam saber para interagir quando vão falar deles mesmos. 

Agora no segundo semestre é a biografia, então quando eu for falar de outra pessoa o que 

eu preciso. Assim eles vão construindo os conhecimentos dentro dessa situação que é 

selecionada 

 

Aki: E nessa dinâmica o que que tu usas em termos de tecnologia? 

 

 

Aimi: Normalmente o datashow. Algumas coisas no quadro - tecnologia básica, mas muita 

coisa no datashow. Muita atividade de ouvir, então eles têm muitos áudios, vídeos e vários 

recursos de diferentes fontes. Muitas vezes esses outros recursos tecnológicos de jogos e 

aplicativos vem para sedimentar melhor o conhecimento que foi construído nessas outras 

atividades. 
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Aki: Tu consideras que integra essas tecnologias de maneira adequada ao conteúdo que está sendo trabalhado? 

  

 

Aimi: Como o meu conteúdo é bem amplo, eu tenho uma ementa que me dá uma grande 

abertura para selecionar os conteúdos, conhecimentos, habilidades, é muito fácil inserir 

dentro da minha metodologia propostas que utilizem tecnologia, então não há limitador, 

porque o conteúdo em si é bem abrangente e favorece bastante. 

 

Aki: Tu consideras que as tecnologias que tu utilizas estão adequadas ao nível de ensino? Por exemplo aquelas 

que tu estás trabalhando com o ensino médio está adequado ao ensino médio e o que tu usas no superior está 

adequado ao superior? 

 

 

Aimi: Sim, até porque os aplicativos que eu uso sou eu quem crio. Eu crio as atividades 

dentro daquele aplicativo ou daquele site, então eu já conheço a situação que eles terão que 

lidar e utilizo a tecnologia para dar conta dela, não é nada pronto. Normalmente é algo que 

eu crio com base no perfil dos alunos. E às vezes tu achas que é ensino médio e vai interagir 

melhor, que o superior vai achar bobo, mas muitas vezes funciona melhor com os alunos do 

ensino superior. Talvez pela maturidade, mas eles se envolvem em uma proporção bem 

similar aos alunos do ensino médio, que são alunos adolescentes. 

 

Aki: No teu entendimento essas tecnologias elas atendem as necessidades de aprendizagem dos alunos? 

 

 

Aimi: Depende da turma. Tem muitos alunos que lidam bem com essas tecnologias, mas aqui 

no nosso contexto muitos alunos vêm do interior, vem do meio rural, então às vezes o uso do 

celular, o uso do computador não é tão vantajoso. Às vezes a tecnologia acaba sendo uma 

dificuldade, um empecilho, um desafio para estes alunos e não colabora tanto para a 

aprendizagem. Então eu vejo que dependendo da turma pode não ser tão significativo o uso.  

 

Aki: Tu costumas dar aos alunos atividades extraclasse que usem tecnologia? 

 

 

Aimi: Não, a maioria das atividades são em aula. Tem dois aplicativos nos quais é possível 

desenvolver os temas em casa ou como reforço para fazer em casa, mas nada assim 

diretamente vinculado a nota, avaliação ou a aula em si. É algo extra, quem tiver interesse 

poder acessar.  

 

Aki: Os alunos utilizam o celular em aula para acessar algum aplicativo que tu trabalhes com eles? 

 

Aimi: Com o celular, eu dou preferência. Por isso que eu tinha comentado antes, às vezes 

não funciona tão bem, porque a conexão não está boa, demorada muito. Como eu tenho só 

um período com eles então, “Ah, hoje a Internet não está conectando” ou dependendo da 

sala de aula em que eles estão o sinal não é tão bom, então tem várias coisas que a gente 

tem que considerar quando está trabalhando com alguma tecnologia em sala de aula.  A 
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maioria das vezes eles usam o próprio celular. No caso do ADS como os alunos já tem aula 

nos laboratórios de informática acaba sendo no computador  

 

Aki: Tu já atuaste na educação a distância do IF? 

 

 

Aimi: Não. 

 

 Aki: E tu já tiveste alguma experiência EAD? Tu já fizeste cursos on-line? 

 

 

Aimi: Não. Na verdade, eu começo e nunca finalizo. Tem uns cursos para ensino de línguas, 

normalmente para professores de línguas, do British Council que eu começo e depois acabo 

me envolvendo com alguma atividade e não termino o curso. Como eles são gratuitos, só se 

a pessoa quiser o certificado que teria que pagar, então quando o curso está chegando mais 

para o fim eu nunca concluo, tem três ou quatro que eu comecei e não conclui.  

 

Aki: Tu já realizaste uma formação fora do Brasil que envolveu, além dos aprendizados da Língua Inglesa, a 

integração das tecnologias na educação. Como foi essa experiência em outro país? O que ela te agregou para ti? 

 

 

Aimi: Foi muito bom, o público era só professores de inglês da rede EBTT, ou seja, era 

específico para professores de Institutos Federais e do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. 

E muitas das propostas não eram exclusivamente para tecnologia, mas alguns módulos 

envolveram essa temática e foi muito enriquecedor, mais pelas trocas entre os colegas do 

curso, pela convivência, pela rede que acabamos criando, do que por aquilo que talvez 

estivessem tentando construir com o professor, porque muitas das propostas que nos foram 

apresentadas, ou já conhecíamos ou não era tão novo assim. 

 

Aki: A dinâmica dessa formação e os professores acabaram atendendo as tuas expectativas? 

 

 

Aimi: O que estava previsto na programação do curso, não foi exatamente o que nós tivemos. 

Em um ou dois módulos alguns professores não puderam atuar nesse curso e nós sentimos 

essa falta. E nós esperávamos uma visão teórica maior que não teve. O que tivemos foi uma 

visão prática de como preparar uma atividade com base nessa ou naquela perspectiva de 

ensino, mas não tivemos muita discussão teórica. E muitos colegas que tinham formação em 

mestrado, doutorado, sentiram falta dessa conexão entre teoria e prática, houve pouca 

discussão, pouco espaço para análise, para debate, então essa expectativa não foi 

alcançada.  
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Aki: Essa formação serviu para mudar algo no teu modo de ensinar e conduzir a aprendizagem dos alunos? 

 

 

Aimi: Ela impactou muito na minha atuação para inserção das tecnologias, que eu já 

timidamente tentava usar alguma coisa. Me deu mais segurança, mais motivação para 

inserir mais recursos tecnológicos. Às vezes nós imaginamos algo muito mais complexo e lá 

nós vimos que não precisa. Se tu colocas uma atividade no Google drive e produz algo em 

aula, já funciona bem. Foi algo mais pontual no sentido de motivar e dar mais segurança 

para usar em aula. 

 

Aki: Como tu percebes a formação docente voltada as tecnologias na educação dentro da nossa instituição? 

 

 

Aimi: Para não dizer inexistente, eu digo que não vejo oportunidades, pelo menos aqui no 

nosso campus. Nós tivemos uma oficina dentro das reuniões ou formações pedagógicas. 

Foram ofertadas algumas oportunidades, mas muito poucas. Há um ano, ou dois, nós 

tivemos uma formação pedagógica nesse tema, mas nunca se exigiu algo além disso, essa 

demanda se perdeu, não existe. Eu acho que nesse período, quem usa já está usando e bem 

e quem não usa não quer usar mesmo. Então estamos em um nível estabilizado do uso das 

tecnologias.  

 

Aki: De que maneira tu pensas que poderiam ser encaminhadas ou conduzidas as formações para o uso das 

tecnologias na instituição? 

 

 

Aimi: A gente tem discutido em algumas reuniões que a formação continuada ela é 

imprescindível e que não tem acontecido muito, ultimamente, então nós não temos muitas 

oportunidades.  A não ser que tu busques fora. O interessante seria se nós tivéssemos essas 

oportunidades dentro do próprio campus, porque temos colegas com formação nessas áreas. 

Então eu acho que seria interessante pensar em oficinas, formações pedagógicas, uma vez 

por mês, uma vez a cada dois meses, já que nós estamos aqui dentro. Que o campus fizesse 

um planejamento anual para incluir as formações.  

 

Aki: Qual o maior desafio a ser vencido pelos professores para inserir as tecnologias em sala de aula? 

 

 

Aimi: São dois. Um deles é a falta de conhecimento de como usar um determinado recurso, 

de como colocar a teu serviço, sem te escravizar e de tu usares não por estar obrigado. 

Então tu precisas saber como inserir de maneira inteligente e significativa dentro do 

planejamento normal das tuas aulas, atento a aceitação dos alunos, porque muitos 

interagem muito bem com as tecnologias e outros tem muita dificuldade, precisa equilibrar 

isso.  E tem a questão da conexão. Se a gente depende da Internet, essa parte é a mais 

complicada porque por mais que a nossa conexão seja de qualidade a dos alunos não é.  Aí 

tu tens esse conflito.  

 

Aki: Tá bom, obrigada. 

Aimi: De nada! 


