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Resumo 
Vivemos em uma sociedade fortemente marcada pela presença das tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC), estas encontram-se disseminadas em 
praticamente todos os ambientes. Verificamos um distanciamento das TDIC do 
ambiente escolar, os professores têm dificuldade de utilizar pedagogicamente as 
tecnologias, pois estes não foram preparados para este uso. O presente trabalho tem por 
objetivo verificar a concepção que os professores apresentam sobre o tema TPACK e a 
necessidade de inserir esta temática na formação de professores.Verificamos que ainda 
existe um distanciamento dos pressupostos do TPACK da prática docente da maioria 
dos professores, o que sugere a necessidade de uma formação continuada que demonstre 
a importância das tecnologias e sua aplicação contextualizada no ambiente escolar. 
Palavras-chaves: Tecnologias digitais de Informação e Comunicação, TPACK, 
Formação de professores. 
 

Introdução 

 Vivemos em uma sociedade marcada pela presença efetiva das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC). Diversas ações são hoje mediadas pela 
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presença das tecnologias. Apesar de toda esta importância verificamos um 

distanciamento destas tecnologias do ambiente escolar, em especial do ensino básico. 

 De uma maneira geral, os professores não foram preparados para integrar as 

tecnologias em suas tarefas docentes. Para preparar uma boa aula, o professor deve 

possuir diversos saberes, destacamos os saberes curriculares, pedagógicos e 

experienciais (TARDIF, 2014). E hoje devido à presença das tecnologias digitais devem 

ser capazes também de inserir os conhecimentos tecnológicos (PESSOA, COSTA, 

2015).  

 Porém, não é apenas conhecer estes saberes, é preciso uma integração efetiva 

entre os mesmos para que os processos de ensino e aprendizagem aconteçam 

efetivamente. Acreditamos que uma possibilidade efetiva para esta integração seja 

através do Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). De acordo com 

os pressupostos do TPACK é preciso integrar os saberes curriculares aos pedagógicos e 

ainda aos tecnológicos para que os processos de ensino e aprendizagem mediados por 

tecnologia aconteçam de forma efetiva. 

Considerando a importância dos pressupostos do TPACK para os processos de 

ensino e aprendizagem, buscamos compreender se os professores do ensino 

fundamental I entendem o os princípios do TPACK e como colocam em prática os 

conhecimentos relacionados com a tecnologia. 

O presente trabalho faz parte de um Projeto de Extensão aprovado pelo Edital 

PAEX 01/2016 que tem por objetivo propor oficinas para professores sobre o papel 

pedagógico das TDIC. Acreditamos na importância das tecnologias digitais estarem 

presentes no ambiente escolar, e que a Universidade é fundamental neste processo, já 

que na maioria das vezes, os professores não foram formados efetivamente para esta 

integração. 

 Porém, a aprendizagem sobre as tecnologias não deve ser algo imposto, é 

preciso que o professor tenha interesse em aprender e, além disso, é preciso que os 

conhecimentos tenham aplicabilidade em sua prática docente. Assim, no primeiro 

momento do referido projeto buscamos entender algumas concepções dos professores 

de uma escola pública sobre os saberes necessários para uma boa aula e 
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consequentemente propor uma oficina para que os mesmos conheçam e apliquem os 

pressupostos do TPACK em suas tarefas docentes. 

Escolhemos o TPACK por acreditar que este é uma ferramenta que pode 

favorecer os processos de ensino e aprendizagem e que não vem sendo considerado 

durante a formação dos professores. 

  

Embasamento teórico 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) já se tornaram 

partes fundamentais de nossa sociedade, encontram-se praticamente em todos os locais. 

É difícil imaginar setores onde elas não estejam presentes, modificando e acelerando a 

forma de se realizar diversas atividades. 

Atualmente, não encontramos apenas as TDIC, mas também as Tecnologias 

Digitais Móveis de Informação e Comunicação (TDMIC) devido à crescente utilização 

de tecnologias móveis nos diferentes contextos (MARINHO, et al., 2015). 

Apesar desta importância, verificamos ainda certo distanciamento destas do 

ambiente escolar. Os professores apresentam dificuldade em utilizar pedagogicamente 

as TDIC (SANCHES, RAMOS, COSTA, 2014). Muitas vezes, eles conhecem as 

tecnologias digitais, usam no contexto social, mas apresentam uma dificuldade no uso 

destas na sala de aula. 

A aplicação das TDIC na educação apresenta grande relevância no sistema 

educacional. Desta forma, a escola pode encontrar nas tecnologias digitais um caminho 

promissor para o desenvolvimento de práticas docentes mais interessantes, porém esta 

integração não tem sido tarefa fácil. Discute-se a necessidade da integração curricular 

das tecnologias (MARINHO, 2006), bem como a importância da formação de 

professores para utilização da tecnologia digital (MERCADO, 1999; SANCHES, 

RAMOS, COSTA, 2014). Ao que parece existe uma assincronia entre o que nossa 

sociedade vivencia e o que ocorre na escola (MARINHO, 2006). 

É preciso integrar os conhecimentos tecnológicos no ambiente escolar, isto não é 

simplesmente trocar o quadro negro, pelo computador (PORTO, 2012). É utilizar as 

tecnologias de maneira diferenciada, com o objetivo de favorecer os processos de 
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ensino e aprendizagem. É preciso que os professores reconheçam o saber tecnológico 

como um saber relevante para sua prática docente.  

Ao considerar os saberes docentes temos que pontuar que um professor precisa 

apresentar diversos saberes, destacamos os saberes disciplinares, pedagógicos, 

experienciais e atualmente os tecnológicos. Os saberes disciplinares também chamados 

de saberes do conteúdo são os conhecimentos próprios da disciplina; os saberes 

pedagógicos relacionam-se com a didática utilizada em sala de aula. Já os saberes 

experienciais relacionam-se com os conhecimentos adquiridos durante a prática docente 

(TARDIF, 2014). Os saberes tecnológicos relacionam-se com os conhecimentos que 

hoje são necessários por estarmos inseridos em uma sociedade marcada pela presença 

destas tecnologias. 

A grande dificuldade é integrar estes saberes com o objetivo de favorecer a 

prática docente e os processos de ensino e aprendizagem. De uma maneira geral, 

podemos afirmar que o professor ideal é aquele que conhece sua disciplina e é capaz de 

adequar seu conteúdo com a didática apropriada (TARDIF, 2014) e hoje que seja capaz 

de inserir os recursos tecnológicos. 

Pensando nesta integração, Koehler e Mishra, propuseram um modelo, baseado 

no que Lee Shulman chamou de conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) (PALIS, 

2010). Porém, na proposta de Koehler e Mishra, o elemento tecnológico é agregado ao 

conteúdo e ao conhecimento pedagógico, dando origem ao Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK). As interseções dos Conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e do conteúdo é que se tornam os fios condutores para o trabalho na sala de 

aula com a tecnologia. 

Em termos teóricos, o TPACK é resultado da interseção formada pelo 

conhecimento pedagógico (PCK), pelo conhecimento tecnológico (TCK) e pelo 

conhecimento tecnológico pedagógico (TPK) (COUTINHO, 2011). No centro do 

TPACK verifica-se o encontro entre conteúdo, pedagogia e tecnologia, e um ensino com 

TDIC exige a compreensão das relações de reforço mutuo entre estes três elementos 

(SAMPAIO, COUTINHO, 2012). Esta interseção é a chave para que o professor avalie 
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qual estratégia pedagógica e qual tecnologia são mais adequados para um determinado 

conteúdo a ser ensinado. 

 

Figura 1: Esquema de interação entre os conhecimentos  

 

O que se pretende, é que o professor esteja apto a avaliar e optar por estratégias 

pedagógicas e tecnologias que estejam mais adequadas para o seu  trabalho com os 

conteúdos. Para isto é fundamental que o professor saiba usar as tecnologias em uma 

área curricular, integrando este uso a uma estratégia pedagógica e um determinado 

contexto educativo buscando a promoção da construção de conhecimentos pelos alunos 

(COUTINHO, 2011). 

De uma maneira geral, podemos dizer que o TPACK funciona como uma lente 

conceitual, através da qual o docente deve vislumbrar os aspectos a serem enfatizados e 

aqueles para os quais não se deve dar muita atenção (PESSOA, COSTA, 2015).  

Acreditamos que o TPACK seja um modelo para pensar a incorporação da 

tecnologia digital no ensino de uma forma geral, através dele é possível que o professor 

reflita nas escolhas que deve fazer todos os dias dentro do ambiente escolar (PESSOA, 

COSTA, 2015). 

Porém, apesar de toda esta importância, acreditamos que para o uso efetivo das 

tecnologias seria necessário uma formação de professores para o uso, seja inicial ou 

continuada, de maneira formal ou informal. 

 

Percurso metodológico 
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 A presente pesquisa caracteriza-se por se qualitativa na medida em que tenta 

compreender um pouco a questão das tecnologias digitais no ambiente escolar e os 

motivos de não uso pelos professores, em especial do TPACK. A pesquisa qualitativa 

tenta entender melhor as questões da pesquisa dentro de um contexto específico 

(MINAYO, 2008). 

 Como locus de pesquisa tivemos uma escola pública municipal de Contagem, 

Minas Gerais. A escola localiza-se em um bairro periférico da referida cidade e atende 

um elevado número de alunos. 

 Para tanto foi elaborado um questionário misto, para verificar o conhecimento 

destes professores sobre o TPACK. As primeiras questões abordavam sobre os dados 

pessoais e profissionais. Em seguida, questões relacionadas ao objetivo do trabalho, tais 

como se conhece o TPACK, em qual local conheceu, se usa e quais são os saberes 

necessários para um bom professor. O questionário foi entregue para todos os 

professores da escola. Depois de dois dias, os mesmos foram recolhidos e analisados. 

 

Resultados e Discussão 

Dos professores da escola que responderam o questionário, a maioria (75%) é do 

sexo feminino, o que era esperado por tratar de uma escola municipal que tem como 

público alvo alunos do Ensino Fundamental I. 

Em relação a graduação, 50% são graduados em Pedagogia, 25% em Normal 

Superior, 16,7% em Educação Física e o restante em Educação Artística. Apenas 58,3% 

tiveram durante a graduação alguma disciplina relacionada com as TDIC, este ainda é 

um número pequeno considerando a importância que as tecnologias apresentam na 

sociedade atual. Falta formação para o uso pedagógico das TDIC (MERCADO, 1999; 

MARINHO, et al., 2013; TEO, 2015). É preciso formar os professores do ensino 

fundamental para utilizar as TDIC efetivamente no ambiente escolar (BARBOSA, et al., 

2014). Apesar deste número, os professores desconhecem alguns aspectos relevantes 

relacionados com a TDIC. 

Dos participantes 91,7% afirmam que nunca ouviram falar do TPACK. Isto pode 

ser considerado um aspecto negativo, pois ao considerar que vivemos em uma 



7 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

sociedade fortemente marcada pela presença das tecnologias digitais seria interessante 

quês os professores fossem capazes de articular os conhecimentos pedagógicos, 

curriculares e tecnológicos (PESSOA, COSTA, 2015). 

Daqueles que já ouviram falar, quando questionados o que entendem por 

TPACK afirmam que apenas ouviram falar, mas que não sabem explicar o que seria. 

Assim, podemos afirmar que os professores participantes desta pesquisa não sabem o 

que é esse pressuposto. Seria interessante que os professores fossem capazes de articular 

os saberes necessários para que os processos de ensino e aprendizagem acontecessem de 

forma satisfatória (SAMPAIO, COUTINHO, 2012).  

Neste caso, uma possibilidade interessante seria a formação continuada, para que 

estes professores fossem capazes de integrar pedagogicamente as TDIC em sua prática 

docente.Acreditamos que o termo TPACK pudesse ser muito específico da área de 

tecnologia educacional, portanto, os professores poderiam entender os pressupostos do 

TPACK sem no entanto conhecer a terminologia. 

Para este grupo, os saberes necessários para um professor elaborar uma boa aula 

é o domínio do conteúdo que será ensinado. 

Gráfico 1 – Saberes que um professor deve possuir 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

 A maioria dos professores considera que é preciso apenas domínio do conteúdo 

para que um professor prepare uma boa aula. Ao considerar os saberes necessários para 
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um professor, destacamos que este deve apresentar diversos saberes do conteúdo, 

didáticos, experienciais e tecnológicos (TARDIF, 2014). 

 O conteúdo é relevante para uma boa aula, mas não é o único aspecto que 

precisa ser considerado. Estes saberes podem ser obtidos através da formação inicial ou 

continuada e é denominado no TPACK de saber do conteúdo (MISHRA, KOEHLER, 

2006). É um equívoco pensar que este deve ser o único saber que o professor deve 

possuir (TARDIF, 2014). A centralidade dada ao conteúdo nos leva a inferir que a 

perspectiva tradicional ainda esta muito presente na escola, pois nesta forma de 

encarrrar a educação o conteúdo se sobressai aos outros aspectos envolvidos no 

processo de ensino (MIZUKAMI, 2002) 

Os professores consideram relevante o conteúdo e a didática, os quais são 

realmente necessários, mas não consideram a tecnologia, a qual é relevante em nossa 

sociedade atual (SANCHES, RAMOS, COSTA, 2014). 

 Apenas 8,3% dos professores destacam a questão dos saberes do conteúdo, da 

didática e da tecnologia. Este pequeno percentual foi o que mais se aproximou daquilo 

que consideramos relevante para os processos de ensino e aprendizagem, ou seja, 

baseou-se nos pressupostos do TPACK.  O bom professor precisa apresentar saberes 

didáticos e do conteúdo, porém devido às mudanças tecnológicas pelas quais a 

sociedade e o ambiente escolar vem passando é preciso considerar também o saber 

tecnológico (MISHRA, KOEHLER, 2006). 

 A grande questão é que os professores não são formados para esta integração, na 

verdade podemos dizer que os professores não são formados para utilizar 

pedagogicamente as tecnologias (SANCHES, RAMOS, COSTA, 2014). É preciso 

formar os professores para que o uso das tecnologias no ambiente escolar passe a ser 

uma realidade.  

 Os professores praticamente não utilizam os recursos tecnológicos em sua 

prática docente. Destes 50% afirmam que utilizam o PowerPoint em sua prática 

docente. Na verdade, o que acontece é uma troca do quadro negro, pelo projetor 

multimídia, não é uma inovação (PORTO, 2012). É apenas uma mudança na forma de 



9 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

trabalhar com aulas expositivas. É preciso formar os professores para que os mesmos 

sejam capazes de utilizar os recursos tecnológicos no ambiente escolar.  

 Os professores (50%) afirmam também que utilizam o e-mail em sua prática 

docente. Hoje em dia, a comunicação é realizada também através do e-mail, o que 

justifica um alto percentual neste recurso (SANCHES, RAMOS, COSTA, 2014). As 

mídias digitais, também foram apontadas (25%) como presentes na prática docente 

destes professores. Hoje é comum a presença destas mídias no ambiente escolar nos 

mais variados níveis (MARINHO, et al., 2015). 

 Nenhum professor participante desta pesquisa afirmou utilizar o Blogger, a 

Webquest, o Animoto, o Podcast, a Narrativa Digital, Infográficos. Todos os estes 

recursos poderiam ser utilizados no ambiente escolar, em especial com alunos do ensino 

fundamental. Isto limita os processos de ensino e aprendizagem, pois estes recursos 

podem contribuir de maneira significativa para a qualidade de ensino. 

 Podemos inferir que falta formação para o uso pedagógico, seria interessante 

investir em formação continuada para o uso das tecnologias digitais no ambiente 

escolar. 

 

Considerações finais  

Apesar de toda a importância que os recursos tecnológicos apresentam para os 

processos de ensino e aprendizagem, os professores ainda não utilizam estes recursos 

em sala de aula. 

 As TDIC apresentam grandes possibilidades para os processos de ensino e 

aprendizagem, por isso seria interessante que os professores utilizassem os recursos 

digitais no ambiente escolar de forma inovadora com o objetivo de realmente melhorar 

a qualidade da aprendizagem, na medida em os próprios alunos demandam esta 

utilização. 

 A metodologia de trabalho proposta pelo TPACK não é conhecida. Na verdade, 

nem mesmo indiretamente consideram importante a articulação dos saberes para 

preparação de uma aula. Existe ainda um distanciamento dos conhecimentos 

tecnológicos e sua aplicação no ambiente escolar. Os professores até reconhecem os 
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outros saberes como relevantes, mas o saber tecnológico articulado aos outros saberes 

ainda é uma situação pouco verificada. 

 Existe também uma grande ênfase nos aspectos ligados ao conteúdo. Esta 

escolha relega os saberes pedagógicos e os tecnológicos a uma posição marginal no 

contexto do planejamento do professor. Isso impede que este docente procure 

perspectivas para integrar os saberes conforme propõe o pensamento que sustenta o 

TPACK. Neste contexto a possibilidade de inovações fica bem reduzida. 

 A ênfase maior no conteúdo é uma característica ainda presente nos cursos de 

formação e na escola de modo geral. Repensar esta situação se faz muito importante 

para que seja mais comum observarmos as inovações no contexto escolar. É 

fundamental repensar também a formação docente, que deve estimular esta integração 

de saberes na prática docente, de forma a torna-la mais significativa para o professor e 

para os alunos. Estas modificações devem ser adotadas em todas as disciplinas que 

compõe a formação e não somente naquelas que se encarregam da formação docente. 

Todo o curso deve ser pensado de forma que o egresso tenha condições de exercer esta 

integração no contexto de sua sala de aula.  

A utilização dos pressupostos do TPACK poderia contribuir significativamente 

para os processos de ensino e aprendizagem nos mais variados contextos, para isso seria 

interessante investir em formações continuadas. É preciso que os professores entendam 

e conheçam as TDIC com suas interfaces para que seja capaz de integrar as mesmas no 

ambiente escolar.  

Acreditamos que através do referido projeto de extensão, os professores sejam 

capazes de aplicar os pressupostos do TPACK e consequentemente favorecer uma 

melhor qualidade nos processos de ensino e aprendizagem. 
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