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RESUMO 

 

Esta pesquisa, sobre a formação do educador teve por objetivo efetuar a análise das 
trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento profissional de docentes do ensino 
superior que utilizam as tecnologias digitais de informação e comunicação em sala 
de aula. Esta problemática surgiu a partir da necessidade, que ora se impõe ao 
docente, de efetuar a incorporação das tecnologias digitais em sua prática 
pedagógica superando o caráter tecnicista dessa ação. No entanto, não é possível 
ignorar que a incorporação das tecnologias digitais na prática docente não acontece 
de maneira natural. Essa incorporação é processual e contínua e encontra-se 
relacionada a questões como: amplo acesso às ferramentas tecnológicas; uma 
formação superior que garanta ao docente uma base de conhecimento para que as 
tecnologias digitais sejam incorporadas para além do seu caráter tecnológico; e um 
programa de desenvolvimento profissional que estimule o uso das tecnologias 
digitais. A partir do oferecimento dessas ferramentas ao docente, há a possibilidade 
de se estabelecer um debate e uma reflexão acerca da importância, e da 
contribuição pedagógica, que a incorporação das tecnologias digitais podem 
desencadear na prática pedagógica do docente e no processo de ensino e 
aprendizagem. Esse estudo embasou-se nos princípios da abordagem qualitativa de 
cunho analítico-descritivo, no referencial teórico e na contribuição de dez docentes 
com tempo de experiência significativa no campo da docência no ensino superior e 
que desenvolviam sua prática pedagógica a partir da incorporação das tecnologias 
digitais. Os docentes entrevistados responderam um instrumento de pesquisa – 
questionário semiestruturado – e forneceram informações e subsídios que 
contribuíram para a construção da seguinte consideração: o processo de 
incorporação das tecnologias digitais na prática pedagógica não se constitui numa 
garantia de melhoria na qualidade da prática docente. Somente se dará uma 
incorporação efetiva das tecnologias digitais quando os docentes se assumirem 
como protagonistas de sua prática, isso significa dizer que os docentes possuem a 
responsabilidade e o compromisso permanente com processos de formação 
profissional e quando as políticas públicas educacionais considerarem que o 
trabalho docente se desenvolve além da esfera de executor de planos e programas 
planejados alheios a sua participação. 
 
 
Palavras-chave: Docência universitária, Base de Conhecimento para o Ensino, 

TPACK. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research, regarding professor training, aimed to make the analysis of learning 
ways and professional development of higher education professors who has used 
information digital technologies in classroom. This theme has come from the current 
need, which sometimes is imposed to professors, to use digital technologies during 
their classes overcoming the technical aspects of it. However, it is not possible to 
ignore that the incorporation of digital technologies during teaching practice does not 
happen naturally. The use of these technologies is procedural and continuous. It is 
related to issues such as broad access to technological tools; higher education, 
which ensures to professors a knowledge base besides the technical aspect; and a 
professional development program which stimulates the use of digital technologies. 
From offering these tools to professors, there is a possibility to set a debate and a 
reflexion about the importance and the pedagogical contribution that the use of 
technologies can cause during classes and during teaching and learning processes. 
This research is qualitative, with an analytical descriptive approach. Ten experienced 
professors of higher education were interviewed about the usage of digital 
technologies in their classes. They answered a semi-structured questionnaire and 
helped to build the following idea: the integration process of digital technologies 
during classes is not an improving assurance on the quality of teaching practice. The 
effective integration process of digital technologies will only occur when professors 
assume themselves as protagonists of their practice, this means that professors have 
the responsibility and the permanent commitment to vocational training processes 
and when educational public policies consider teaching beyond plans’ performer and 
planned programs unrelated to their participation. 

 
 
Keywords: Higher Teaching, Knowledge of Teaching, TPACK. 
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INTRODUÇÃO 

 

É indispensável refletir sobre a importância das instituições de ensino 

superior em uma era de intensas e velozes transformações incentivadas pela 

emergência de um novo paradigma tecnológico. Além de ser responsável por 

incentivar nas sociedades, e também nas instituições, a crença de que as 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estimulam o progresso 

econômico e cultural, esse paradigma também é propulsor de uma transformação 

social relativa à qualidade da formação de indivíduos ofertada no ensino superior. 

Discutir sobre essa qualidade é outra ação imprescindível. 

A qualidade do ensino superior está intimamente ligada à postura perante 

o conhecimento. Imprescindível ao indivíduo, o conhecimento é a única ferramenta 

garantidora de uma melhor qualidade de vida, seja na esfera privada, seja na esfera 

profissional. Assim, frente ao sentimento de incerteza motivado pela emergência 

desse novo paradigma, a universidade como lócus de produção e disseminação do 

conhecimento necessita oferecer aos alunos, uma base de conhecimento que 

possibilite reais condições de participação e interação na sociedade, e, também, 

necessita responder às necessidades impostas pelo mercado. 

O momento de transformação vivenciado também afeta os docentes e 

suas práticas pedagógicas. Do mesmo modo que tais transformações têm 

estimulado um alargamento da função docente, elas também têm exigido dos 

professores uma base de conhecimento diferenciada. Essa base é formada pelo 

conhecimento científico específico, pelo conhecimento pedagógico e pelo 

conhecimento relacionado às TDIC. Esses três tipos de conhecimentos são 

fundamentais, pois, quando incorporados à prática pedagógica, oportunizam ao 

docente uma possibilidade de desenvolver com qualidade sua função em sala de 

aula. 

No entanto, é primordial afirmar que a adoção de posturas inovadoras não 

deve ser motivada por modismos ou obrigações. A ação docente é permeada pela 

subjetividade do professor, que orienta sua prática de acordo com sua cultura e sua 

crença. Desse modo, a construção de novos caminhos para a educação deve 

considerar a subjetividade do professor, uma vez que a construção de propostas, 

que relegam o docente a mero executor, podem gerar a resistência e o conflito em 

relação às inovações. 
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A transformação do ensino superior, bem como a transformação da 

prática docente, não se dará enquanto o professor não se compreender, e ser 

compreendido, pelas políticas educacionais como protagonista de sua prática, ou 

seja, um sujeito responsável por sua ação em sala de aula e por seu processo 

formativo. Quando os processos formativos consideram o protagonismo do docente 

como uma condição fundamental, a adoção de estratégias unilaterais de 

capacitação perde o sentido e a inovação da prática pedagógica deixa de ser uma 

imposição para se tornar uma necessidade vivenciada por parte do docente. 

A inovação no processo de ensino, ainda que estimulada pela aquisição 

de modernas tecnologias digitais, necessita considerar o seu processo vinculado 

intimamente à ideia de formação. Essa ideia se configura em um processo contínuo 

perpassando o campo profissional e o pessoal, ela não se conclui ao final de um 

curso acadêmico, e, tampouco, se resume à aquisição de conhecimentos 

instrumentais e/ou técnicos.  

Assim como o a formação docente acontece de forma processual e 

contínua, a incorporação das tecnologias digitais na prática docente segue o mesmo 

processo. É fato que as TDIC oportunizam a disseminação do conhecimento e da 

cultura, assim como um maior acesso e circulação do conhecimento. Entretanto, a 

contribuição dessas tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem 

depende da concepção que o docente possui de tais recursos. Isto significa que a 

incorporação das tecnologias digitais, somente sob o aspecto técnico, não garante 

uma prática pedagógica inovadora, e, tampouco, suficiente para garantir um ensino 

de maior qualidade. 

As TDIC, quando incorporadas à prática e mediadas pelo docente, se 

configuram como um campo repleto de possibilidades, pois criam ambientes 

possibilitadores de diálogo e facilitam a aprendizagem. Vale ressaltar que as 

tecnologias digitais são importantes recursos no compartilhamento de informações, 

no entanto, não é possível confundir a democratização da informação com o 

processo de produção do conhecimento. O excesso de informações, sem um 

processo de reflexão, torna-se irrelevante, por conseguinte, para a efetivação do 

processo de produção do conhecimento é fundamental ao docente ser protagonista 

de sua prática e articular seu cabedal de conhecimentos específicos, pedagógicos e 

tecnológicos. 
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Compreender como se desenvolveu a aprendizagem dos docentes de 

ensino superior que utilizam as tecnologias digitais em sala de aula, bem como 

conhecer suas trajetórias de desenvolvimento profissional foi o que motivou a 

proposição deste estudo que teve como questão de pesquisa: Como se 

caracterizam as trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento profissional de 

professores de ensino superior que utilizam as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação em sala de aula? Ele tem abordagem qualitativa e valeu-se da 

pesquisa descritiva analítica como metodologia de organização e orientação.  

Essa pesquisa qualitativa contou com a participação de dez docentes 

entrevistados, e, foi organizada em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta os caminhos da pesquisa, os objetivos do 

estudo, bem como os fundamentos teóricos que o justificam. Ele proporciona a 

reflexão sobre o papel da universidade e sua função na formação de sujeitos aptos 

criticamente para atuar em sociedade, cuja característica principal é a apropriação 

das TDIC por parte do docente em sua prática pedagógica. Esse assenhoramento 

dessas tecnologias consiste em um marco de inovação e proposição de novos 

rumos para o processo de ensino e aprendizagem. 

O segundo capítulo discute a contribuição teórica dos autores sobre o 

ensino superior, a formação docente e a tecnologia. Neste capítulo, se demonstra 

que a partir da relação existente entre ensino superior, formação docente e 

tecnologia é possível rever os processos formativos desenvolvidos pelos cursos 

superiores. Esses processos também trouxeram à discussão a relação entre os 

programas de desenvolvimento profissional, as políticas de estímulo e a inserção 

das tecnologias digitais no Brasil. Também foi contemplado aqui a importância do 

protagonismo docente na avaliação das políticas citadas e no compromisso com 

processos inovadores e práticas pedagógicas em consonância com a realidade do 

século XXI. 

O terceiro capítulo apresenta o caminho metodológico, os sujeitos, bem 

como os procedimentos e instrumentos adotados para coleta e análise de dados da 

pesquisa. Nesse capítulo, ressalta-se a importância da pesquisa como atitude 

cotidiana e como meio para a análise da realidade e construção de conhecimento. A 

narrativa docente foi a fonte textual principal na construção desse estudo. 

No quarto capítulo, apresenta-se a análise dos dados coletados 

construída a partir da questão problema.  
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Por fim, a tese é finalizada com as Considerações Finais e com a 

sugestão de ter o programa de mentoring como alternativa para programas de 

desenvolvimento profissional, os quais pretendem estimular o uso e a incorporação 

das tecnologias digitais na prática pedagógica do docente. 

 

 



 
 

1. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

As exigências do início deste século XXI colocaram o conhecimento e o 

uso intensivo da informação como característica fundamental da sociedade 

contemporânea. Possuir o conhecimento e despontar na produção das inovações 

tecnológicas tornou-se fundamental para as economias, uma vez que esses traços 

se transformaram em um indicador de riqueza e poder das nações. No entanto, a 

grande produção de conhecimento, por parte das grandes nações, não tem 

estimulado o desenvolvimento da autonomia investigativa e de pesquisa nas 

Universidades, as quais tem relegado a sua função ao cumprimento das 

necessidades e diretrizes da sociedade neoliberal. 

É inegável que essa política globalizadora imprimiu significativas 

mudanças e novos rumos a sociedade em geral. Entretanto, é imprescindível que as 

práticas inovadoras, existentes no interior das universidades sobrevivam e não 

percam seu foco de ação. Desta forma, em caráter de urgência, é fundamental que a 

universidade repense sua função e caminhe em busca da superação desse modelo 

determinista, o qual acredita na neutralidade dos métodos e processos como 

fundamentos de explicação da natureza e da sociedade; na adoção de uma política 

educacional com uma única visão; em padrões "universais" e em uma avaliação que 

oportunize a construção de rankings, deflagrando um processo concorrencial entre 

as instituições e seus deturpados mecanismos e alcance dos melhores resultados e 

índices.  

A crença da universidade em um sistema harmônico de princípios, 

considerando esses como base e fundamento para sua prática, não é mais 

suficiente ao responder às necessidades dessa sociedade embasada no paradigma 

tecnológico. 

Cunha (2004) afirma que a universidade, para cumprir seu papel, deve 

fazer rupturas com a lógica que prioriza a formação rápida, limitada a apropriação do 

conhecimento técnico-científico o qual enfatiza a importância do ensino sem avaliar 

a qualidade do que é produzido, caminhando assim em busca de uma nova 

configuração de saberes. Essa nova configuração sustenta a necessidade da 

universidade refletir sobre si mesma; sobre os ideários e posturas políticas que vem 

adotando; sobre a formação de seus docentes formadores; bem como sobre a 
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competência dos profissionais que certifica para a sociedade e para o mercado de 

trabalho.  

É de competência da universidade produzir conhecimentos e transmiti-los 

de geração em geração; garantir a produção e universalização da cultura; gerar e 

estimular o pensamento crítico; dedicar-se a pesquisa, ensino e extensão; além de 

formar cidadãos profissionais que atuem e transformem o ambiente e a realidade em 

que se encontram inseridos. 

No enfrentamento dessa situação é fundamental que a universidade 

realmente firme o compromisso com a construção de uma sociedade sobre a ótica 

de um novo paradigma e, que através de sua autonomia, promova um 

reordenamento de sua política educacional. 

Referindo-se à necessidade de substituição de um paradigma, cujo maior 

compromisso repousa nos ideários neoliberais, Capra (1996) referenda a ideia da 

“ecologia profunda”. Esse autor apresenta a concepção do filósofo norueguês Arne 

Naesse, na qual o mundo passa a ser compreendido como um todo, integrado numa 

percepção ‘ecológica profunda’, que reconhece a interdependência de todos os 

fenômenos, que não separa o ser humano e nem o coloca em posição de vantagem 

frente a outras criaturas. Na ecologia profunda, o pensamento é integrativo, uma vez 

que no mundo tudo está fundamentalmente interconectado. 

É fato que a adoção de um novo paradigma gera expectativas e 

apreensões. Entretanto, para esse desafio, é fundamental uma nova universidade e, 

também, um novo profissional docente, que esteja em um contínuo e permanente 

processo de pesquisa e formação, bem como comprometido com posturas 

inovadoras e críticas ao ensinar. 

 

1.1. Programas de desenvolvimento profissional: o compromisso com uma 

prática docente inovadora 

 

Compreende-se por formação, como Zabalza in Garcia (1999), como 

sendo o processo de desenvolvimento pessoal que o sujeito humano percorre até 

atingir um estado de plenitude pessoal que possui componentes de ordem 

instrumental ou técnica e pessoal.  Assim, o processo de formação envolveria o 

processo de desenvolvimento e estruturação do ser humano e, também, a sua 
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formação como profissional advinda da junção da formação acadêmica e da 

formação pedagógica, conforme comenta Ferry in GARCIA (1999). 

E por formação de professores como uma atividade intencional 

organizada com vistas a "[...] preparação e emancipação profissional do docente 

para realizar crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma 

aprendizagem significativa nos alunos e consiga um pensamento-acção inovador, 

trabalhando em equipa com os colegas para desenvolver um projecto educativo 

comum" (Medina e Domínguez in GARCIA, 1999, p. 23). 

O processo de formação profissional do docente é planejado e 

coordenado por outros formadores. É a partir desses formadores e de suas 

concepções e influências que outros futuros docentes construirão seu perfil como 

profissional e, também, seu ideário acerca da educação e da prática educacional.  

Segundo Mizukami (2005-2006, [S.I.]) são "[...] formadores todos os 

profissionais envolvidos nos processos formativos de aprendizagem da docência de 

futuros professores ou daqueles que já estão desenvolvendo atividades docentes: os 

professores das disciplinas Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, os das 

disciplinas pedagógicas em geral, os das disciplinas específicas de diferentes áreas 

de conhecimento e os profissionais das escolas que acolhem os futuros 

professores". Na definição da autora podem ser considerados como formadores os 

profissionais que promovem a educação continuada, os profissionais que interagem 

com os futuros docentes com atividades coordenadas e planejadas em diferentes 

ocasiões, de forma a oportunizar a aprendizagem e reflexão, em situação individual 

e também coletiva, da docência.  

A partir da conceituação da autora percebe-se que a aprendizagem da 

docência não se constitui numa ação neutra e de prioritário caráter técnico. Ou, 

então, o exercício da docência como algo divino e/ou natural oferecido a alguns 

poucos. A aprendizagem da docência e o processo de desenvolvimento profissional 

do docente não pode limitar-se a atuação do professor em sala de aula nem, 

tampouco, se resume ao nível universitário. Uma vez que "[...] um mesmo modelo de 

desenvolvimento profissional pode dar lugar a diferentes práticas em função das 

intenções e dos interesses das pessoas que os desenvolvem e que nele participam". 

(GÓMEZ, 2001, p. 191). 

Cada professor possui uma forma de reflexão que é influenciada por 

valores que julga fundamentais, e, também, vai influenciar e imprimir novas formas 
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de compreensão da realidade. No entanto essas novas formas de compreensão da 

realidade, ainda que de caráter individual para cada docente, devem alinhar-se aos 

princípios, ideais e fundamentos das leis maiores que regem e promovem o 

ordenamento da nossa sociedade. Por ser o ensino uma atividade complexa que 

não permite a construção de normas e técnicas fixas para sua execução, a formação 

docente passa a ter por base a concepção construtivista da realidade, na qual o 

professor compreende a construção do conhecimento de forma particular e 

processual (MIZUKAMI, 2010). 

Cunha (2004) afirma que, em uma reflexão mais rigorosa sobre a 

formação do docente universitário, é possível perceber a existência da lógica de que 

"quem sabe fazer também sabe ensinar" demonstrando, portanto, que esses 

profissionais construíram-se tendo como base a profissão paralela que exerciam 

profissionalmente. Continua a autora, se quem sabe fazer também sabe ensinar, 

então caberia somente aos engenheiros - por exemplo - as condições para definir 

um currículo básico para sua formação. Nesse processo de formação, o 

conhecimento específico seria superior e teria maior importância, ante ao 

conhecimento destinado a formação de professores e caberia ao docente formador 

somente repetir o conhecimento científico da sua área. 

Assim, como não se justifica mais a adoção do paradigma da 

racionalidade técnica como política educacional de formação, cabe ao docente rever 

seu papel como formador. Transmitir conhecimento relegando o ensino à aplicação 

eficiente de técnicas e estratégias não garante a aquisição do conhecimento 

emancipatório tão necessário no início desse século. Desta forma, o que se espera 

de um docente formador é que ele assuma um papel de maior significado e 

relevância, visto que o modelo de repetir o conhecimento científico, além de não se 

constituir em garantia de aprendizagem, tampouco interfere para melhorar a 

qualidade dos alunos que passam pelo ensino superior. Segundo Cunha (2004, 

[S.I.]), "mais que conhecimentos advindos da racionalidade técnica, a profissão 

docente está imersa em dimensões éticas, tais como valores, senso comum, 

saberes cotidianos, julgamento prático, interesses sociais, etc.". 

O que precisam saber os professores para que sua ação como docente 

se traduza em aprendizagem para seus alunos? Floden e Buchmann in Garcia 

(1999, p. 23) fazem a seguinte afirmação: "para dar sentido à formação de 

professores não se pode fazer derivar o seu corpo conceptual do conceito de ensino 



23 
 

por si próprio. Ensinar, que é algo que qualquer um faz em qualquer momento, não é 

o mesmo que ser um professor". E, de acordo com Mizukami (2004), desta reflexão 

é possível extrair a necessidade do docente construir uma base de conhecimento 

para o ensino que possibilite o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 

compreensões necessários à efetivação da aprendizagem significativa. 

O termo base do conhecimento cunhado por Shulman (2001) refere-se 

aos conhecimentos que o docente possui e que lhe servem como base de onde 

partir para analisar, compreender e propor atividades que gerem a aprendizagem 

dos alunos. Mizukami (2004) explicita que Shulman vale-se de três categorias para 

explicar o conhecimento presente no desenvolvimento cognitivo do docente que são: 

o conhecimento do conteúdo da matéria ensinada, o conhecimento pedagógico da 

matéria e o conhecimento pedagógico geral. 

Almeida e Biajone (ca2000) ao abordar o conhecimento do conteúdo de 

Shulman afirmam que nesta categoria o docente, em relação à disciplina, é a 

primeira fonte de compreensão do aluno. O que significa dizer que a impressão do 

docente a respeito do conteúdo será comunicada ao aluno. 

Mizukami (2004) a respeito do conhecimento pedagógico da matéria 

explicita duas concepções importantes: a primeira é a de que o professor deve 

compreender pelo menos minimamente o conteúdo a ser ensinado para poder 

ensiná-lo aos alunos e a segunda é a de que os docentes devem saber utilizar as 

formas de representar e /ou explicar o conteúdo aos alunos. 

Referindo-se ao conhecimento pedagógico geral, Mizukami (2004) relata 

que é o conhecimento que ultrapassa a área específica, ele compreende outros 

conhecimentos que perpassam a prática pedagógica como o conhecimento dos 

alunos, processos de ensinar, teorias de aprendizagem, conhecimentos de outras 

disciplinas que podem colaborar para a compreensão dos conceitos de sua área 

entre outros. 

 

1.2. A incorporação das tecnologias digitais de informação e comunicação no 

processo de ensino: uma prática possível 

 

Estar o docente preparado frente às exigências, que ora se impõe, é 

imprescindível e as tecnologias digitais podem, ou não, contribuir para o aumento da 

qualidade da prática docente. 
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A contribuição das tecnologias digitais na prática pedagógica, antes de 

mais nada, traduzirá os objetivos que o docente tiver a respeito da sua função (da 

tecnologia) em sala de aula. Isto significa que as tecnologias podem ou não 

contribuir como um recurso no planejamento pedagógico, desde que o docente 

esteja aberto para que sua incorporação ultrapasse os aspectos mecânicos de 

utilização. 

Nesse sentido, concorda-se como Moran em sua reflexão intitulada 

“desafios com as novas mídias” quando afirma que as tecnologias são subutilizadas 

no campo das propostas pedagógicas: 

 

Temos feito adaptações do que já conhecíamos. [...] manter o 
currículo e as normas tal como estão na prática é insustentável. As 
secretarias de educação precisam ser mais proativas e incentivar 
mudanças, flexibilização, criatividade. A resposta dada pela escola 
até agora ainda é muito tímida, deixada a critério de cada professor, 
sem uma política institucional mais ousada, corajosa, incentivadora 
de mudanças. Está mais do que na hora de evoluir, modificar nossas 
propostas [...]. (MORAN, [S.I.]) 

 

Utilizadas muitas vezes como instrumentos para deixar a aula do 

professor menos monótona, as tecnologias são subutilizadas num processo de 

desperdício de tempo e de recurso. 

Assim como as tecnologias configuram-se num campo de possibilidade 

para o professor, elas também se apresentam da mesma forma para o aluno. Freire 

e Papert (1996) em debate sobre o uso de computadores na educação esclarecem 

qual deve ser o papel da escola frente às tecnologias:  

 

[...] a minha questão não é acabar com a escola, é mudá-la 
completamente, é radicalmente fazer que nasça dela um novo ser 
tão atual quanto a tecnologia. Eu continuo lutando no sentido de pôr 
a escola à altura do seu tempo. E por a escola à altura do seu tempo 
não é soterrá-la, mas refazê-la. (FREIRE E PAPERT, 1996, [S.I.]) 

 

Todos devem estar preparados frente às exigências que ora se impõem. 

Por isso, se afirma que é fundamental que um programa de desenvolvimento 

profissional, aos docentes que atuam na universidade com a formação de outros 

docentes, faça uso das tecnologias não apenas como ferramentas, mas recursos 

que possibilitem novas formas de aprender e ensinar.  
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O ponto alto das tecnologias digitais de informação e comunicação reside 

no fato de que elas criam ambientes ricos em possibilidades de aprendizagem. 

Mediado pelo professor, o seu uso deve facilitar o processo de aprendizagem do 

estudante, uma vez que, quando disponibilizado a ele, atende suas necessidades, 

curiosidades e também respeita o seu ritmo de aprendizagem. 

Além de representarem um espaço de possibilidades, as tecnologias 

podem incitar uma mudança na compreensão e desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem, já que, o compartilhamento de informações é intensificado e 

mediado criticamente pelo docente, logo, o processo de ensino e aprendizagem 

supera o espaço da sala de aula. Essa democratização de informações e a 

possibilidade de diálogo estendida exige “o reconfigurar de modalidades midiáticas e 

espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes” (Vilarinho & Ganga, 

2009, p.97). Essa reconfiguração necessita de um currículo que aceite a liberdade 

de expressão, que seja expressão da vida, que oportunize e instrumentalize os 

estudantes acerca da compreensão da vida e da complexidade de viver em 

sociedade imersos num paradigma sistêmico, no qual todos dependem de todos e 

todos os sistemas encontram-se em um processo de interdependência. 

Apesar da vasta gama de informações de fácil acesso organizadas e 

oportunizadas pelo uso das tecnologias digitais, essa ampla quantidade não se 

constitui em garantia de conhecimento crítico. Ou seja, esse amplo acesso à 

informação por parte do aluno não significa, necessariamente, muito conhecimento, 

daí a necessidade de um docente que compreenda o processo de ensino e 

aprendizagem como algo maior que a simples transmissão de informações. Se a 

informação está disponível, então se faz fundamental que o docente passe a atuar 

no sentido de gerir a aprendizagem do aluno, ou como afirma Almeida (2011),  

 

em nada o conteúdo trazido pela web substitui o trabalho de 
assimilação, que é feito em mão dupla: é feito com o aluno, é feito 
com o professor, é feito para a classe, é feito solitariamente, é feito 
com a família, é feito com a comunidade. A web não substitui essa 
longa composição de tecido que é trazida pelo conjunto da 
sociedade. (ALMEIDA, 2011, [S.I.]) 

 

Concorda-se com Almeida (2011, [S.I.]) quando afirma: “a tecnologia, às 

vezes, é excelente para desencadear processos inovadores, mas não os garante”. O 
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autor afirma que a tecnologia pode atuar como o primeiro passo para a construção 

de novas formas de pensamento. 

Neste contexto apresenta-se a questão que fundamentará esta pesquisa: 

Como se caracterizam as trajetórias de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional de professores de ensino superior que utilizam as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação em sala de aula? 

A incorporação das tecnologias digitais de informação e comunicação em 

sala de aula, por parte do docente em sua prática pedagógica, para ser considerada 

como uma prática diferenciada deve estimular o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa, ou, como afirma Gómez (2002), as tecnologias, à medida que se 

incorporam a educação, oportunizam a disseminação do conhecimento e da cultura 

além de um maior acesso e circulação do conhecimento. Considerando que 

apropriar-se da tecnologia vá além da concepção tecnicista de conhecer o 

computador e dominar a forma como ele funciona, a manipulação instrumental da 

máquina não garantirá ao professor a compreensão do poder que a tecnologia e a 

internet possibilitam quando se fala em processos de aprendizagem.  

A partir da problemática elencou-se o objetivo geral e os objetivos 

específicos desta pesquisa:  

 

Objetivo geral: 

- Analisar trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento profissional de 

docentes do ensino superior que utilizam as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) em sala de aula. 

 

Objetivos específicos: 

- Analisar concepções relacionadas à profissão docente / educação; 

- Analisar os desafios atuais postos pela profissão docente; 

- Analisar como foi o início das experiências com tecnologia; 

- Analisar as dificuldades e as formas de enfrentamento no uso da 

tecnologia. 

Da articulação entre a questão temática e os objetivos estabeleceu-se os 

seguintes pressupostos teóricos: 

- Estudos a respeito da tecnologia revelam a subutilização dessa, por 

parte do professor, em sala aula; 
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- Por estarem inseridas no cotidiano das pessoas as tecnologias devem, 

à medida que instrumentalizam os indivíduos, estimular o compartilhamento e a 

distribuição da informação; 

- As tecnologias contribuem para a ampliação das possibilidades de 

comunicação do ser humano; 

- A utilização da tecnologia em sala de aula pressupõe que o docente 

possua um amplo conhecimento a respeito de seus benefícios e limitações; 

- A tecnologia por si só não possui o poder de oportunizar a 

aprendizagem aos alunos. Ela necessita da mediação e orientação do professor 

para atingir tal objetivo; 

- A tecnologia e a sua utilização não garantem a aprendizagem 

significativa. Ela “agirá” de acordo com a concepção de ensino e aprendizagem que 

o professor possuir; 

- A democratização da tecnologia aprofundou a necessidade de 

aperfeiçoamento do professor no que se refere ao seu uso; 

- A condução do processo de ensino e aprendizagem também se altera 

com o advento da tecnologia e exige do professor pesquisa constante além da 

diversificação das estratégias de ensino de aprendizagem. 

- Ampliou-se a partir da tecnologia a necessidade de se repensar a 

educação, os modelos utilizados para sua difusão e as formas de efetivação 

processo de ensino e aprendizagem. 

Por considerar fundamental a este estudo, no próximo capítulo resgata-se 

a importância do ensino superior como espaço de reflexão e construção de 

alternativas para a concretização de uma sociedade mais justa e humana. Também 

se reflete acerca do compromisso das universidades no que tange ao oferecimento 

de programas de desenvolvimento profissional de docentes que pretendem melhorar 

qualitativamente em sua prática pedagógica a partir da incorporação das tecnologias 

digitais de informação e comunicação. 

 

 

 

 

 



 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. O Ensino Superior 

 

A emergência de um novo paradigma econômico colocou o conhecimento 

e o uso intensivo da informação como característica fundamental da sociedade 

contemporânea. Bernheim e Chauí (2008) afirmam que a posse do conhecimento e 

de inovações tecnológicas por parte das economias mais desenvolvidas é 

considerada um pilar de riqueza e garantia de poder de tais nações. Estas nações 

ricas orientam o conhecimento e sua produção à lógica do mercado, falhando no 

quesito estímulo à autonomia das universidades, e, também em atrelar o 

conhecimento e a informação produzida por estas às necessidades do capital 

financeiro. O progresso almejado a partir do desenvolvimento deste novo paradigma 

contribuiu para a transformação da universidade, ou como afirmam Bernheim e 

Chauí (2008, p. 12) 

 

[...] a universidade atual passou a ser uma organização administrada 
(no sentido em que Adorno e Horkheimer empregam o conceito de 
administração capitalista), o que a torna voltada para dentro como 
estrutura de gerenciamento e arbitragem de contratos. Governada 
mediante contratos de gestão, avaliada com base em indicadores de 
produtividade [...] 

 

Definidos estes indicadores, que na avaliação dos autores encontram-se 

alheios a uma formação intelectual, a universidade deixa de lado a autonomia que 

sempre almejou para ingressar num ciclo que acaba por esvaziar seu papel diante 

da sociedade. A fim de atender a uma formação rápida responsável para colocar o 

profissional no mercado de trabalho, o ensino transforma-se na ação de transmitir e 

treinar, sem, no entanto, se comprometer com o profissional que, por não receber 

uma formação adequada, logo será considerado obsoleto para o mercado de 

trabalho. 

No documento elaborado pela GUNI (Global University Network for 

Innovation) intitulado Educação Superior em um tempo de transformação: novas 

dinâmicas para a responsabilidade social do ano de 2009 se observa a mesma 

preocupação quando relata que: 
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a falta de recursos nos governos, o que levou a um aperto financeiro 
das universidades. Consequentemente, as universidades tiveram que 
buscar por fontes alternativas de renda. A importância dos valores 
acadêmicos tradicionais diminuiu à medida que se intensificou a 
disputa pelos poucos recursos disponíveis (GUNI, 2009, p. 4). 

 

E Santos (2009) contribui para a reflexão esclarece que 

 

As universidades públicas não têm mais prioridade nas políticas 
públicas do Estado. Isso se deve principalmente à menor prioridade 
dada a políticas sociais (por exemplo, a educação, a saúde e a 
seguridade social), causada por um modelo de desenvolvimento 
econômico conhecido como neoliberalismo ou globalização 
neoliberal. (SANTOS, 2009, p. 45) 

 

Contrapondo-se a esta lógica, Bernheim e Chauí (2008) afirmam que uma 

educação superior adequada à sociedade do século XXI deve ter como missão o 

desenvolvimento do indivíduo a partir do seu interior, ação esta que contempla as 

necessidades deste sujeito e sua capacidade de atuação na sociedade. Logo, essa 

Educação Superior deve estimular a formação de pessoas críticas e qualificadas, 

cujo objetivo maior é a atuação inclusiva e sustentável na sociedade. 

A Conferência Mundial sobre a Educação Superior de 1998 estabeleceu 

um conjunto de medidas fundamentais, entre elas: a ampliação do acesso ao ensino 

superior - compreendida como um bem público e um direito humano, o destaque da 

pesquisa como um dos componentes essenciais para o desenvolvimento de 

indivíduos e sociedades e convocação da educação superior para conduzir uma 

mudança radical no caminho em que se encontrava a fim de “transcender as meras 

considerações econômicas e incorporar as dimensões fundamentais da moralidade 

e da espiritualidade”. Nesta conferência, reforçou-se a missão e a função do ensino 

superior como sendo “a de educar, formar e realizar pesquisas a fim de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável e o melhoramento da sociedade como um todo”. 

Alinhados ao ideário desta conferência Bernheim e Chauí (2008) reforçam 

a complexidade da educação superior e destacam que esta deve manter o equilíbrio 

entre as necessidades do setor produtivo, do capital financeiro e também do 

indivíduo inserido em um contexto histórico, social e cultural. Em suma, deve 

desempenhar um papel relevante para a sociedade ou como afirmam os autores, “a 

educação superior [...] precisa ser a ‘cabeça’, e não simples ‘coroa’” (BERNHEIM; 
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CHAUÍ, 2008, p. 20). Nesta mesma linha de raciocínio, o documento produzido pelo 

GUNI (2009, p. 7) afirma:  

 

A visão e a missão do ES [Ensino Superior] no futuro serão 
claramente reorientadas para os desafios da sociedade, para além 
do paradigma da “torre de marfim” ou da “universidade orientada 
para o mercado”, a fim de reinventar uma resposta inovadora e 
socialmente comprometida que antecipa e acrescenta valor ao 
processo de transformações sociais. 

 

O ensino superior, mais que uma etapa na vida escolar dos indivíduos, 

possui compromissos muito complexos que devem ser encarados sob a perspectiva 

da formação de indivíduos críticos e reflexivos. A partir de um aprendizado 

transformador, que contemple a construção de paradigmas tendo por base a 

inclusão, esses compromissos se referem à responsabilidade social e a construção 

de uma sociedade comprometida com a coletividade e com a solidariedade, e aos 

indivíduos aptos para lidar com as questões complexas que caracterizam a 

sociedade atual. 

A responsabilidade social adquiriu contornos distintos no século XXI, pois 

para Herrera (2009), atrelou-se a necessidade de desenvolver conhecimentos ao 

contexto e ao ambiente de sua produção. De acordo com a autora, a adoção desta 

estratégia reduziu o vácuo cognitivo entre instituições e estreitou os laços da 

instituição de ensino superior com os vários setores sociais e econômicos da 

sociedade. Herrera (2009, p. 41) compreende que a responsabilidade social das 

universidades estabelece “[...] o elo entre o conhecimento gerado no contexto de sua 

aplicação (conhecimento científico, tecnológico, humanístico e artístico) e as 

necessidades locais, nacionais e globais”. Herrera (2009) considera que o objetivo 

da responsabilidade social, além de promover a aplicação social do conhecimento 

como forma de melhorar a qualidade de vida na sociedade, deve relacionar-se 

diretamente aos princípios fundamentais da Educação Superior, que ela sintetiza: 

- O conhecimento e a educação superior constituem um bem social 

produzido, transmitido e recriado para o benefício da sociedade; 

- A educação superior deve ser acessível a todos e a igualdade de 

oportunidades deve compreender a ideia da possibilidade de permanência e êxito; 

- Funções cada vez mais complexas estão sendo agregadas ao ensino 

superior, acrescentando novas dimensões até então pouco exploradas. Cabe à 
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instituição de educação superior transformar-se num local privilegiado para a 

reflexão, produção e disseminação do conhecimento que a sociedade necessita; 

-  A educação superior deve enfocar a dimensão ética na formação, uma 

vez que ela é considerada a base para a reflexão acerca das transformações na 

esfera individual e coletiva da sociedade; 

- A universidade deve contribuir para a criação do futuro à medida que 

se insere na realidade e formula propostas alternativas de significado ante as 

transformações vivenciadas no século XXI; 

- Ante a ameaça da globalização de impor a uniformidade cultural, a 

universidade deve manter sua missão, disseminar e valorizar a diversidade de 

culturas como fonte enriquecedora do legado de uma sociedade; 

- A educação superior e as instituições que a promovem devem 

participar na formação de sujeitos conscientes, responsáveis, solidários, críticos e 

participativos na sociedade; 

- As instituições de educação superior devem usufruir de total 

autonomia, perante a qualquer força que tente exercer controle sobre ela e sua 

missão numa sociedade; 

- A educação superior deve ser criativa e valer-se de estratégias 

multidisciplinares essenciais ao futuro da humanidade e desenvolvimento 

sustentável dos povos tendo sempre como ponto norteador a construção de uma 

cultura de paz.  

Para Santos (2009) a educação superior deve responder às demandas 

sociais e, apoiada pelas tecnologias da informação e comunicação, construir redes 

nacionais e internacionais, cujo objetivo é “compartilhamento de novos métodos 

pedagógicos, novos processos de produção e disseminação de conhecimento 

científico e outros conhecimentos, além dos novos compromissos sociais, locais, 

nacionais e globais”. (SANTOS, 2009, p. 45). Segundo o autor, a universidade na 

construção de uma globalização alternativa necessita:  

a) integrar as atividades de pesquisa, educação e extensão como forma 

de contribuir especificamente na solução dos problemas sociais. As universidades 

devem passar a serem entendidas como bens públicos que participam da sociedade 

e contribuem com o seu desenvolvimento; 

b) enfrentar a crise, ou seja, aceitar que as novas tecnologias da 

informação e comunicação alteraram a forma como o conhecimento é produzido, 
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consumido e disseminado, além de alterar a relação entre conhecimento e 

informação e entre educação e cidadania; 

c) resgatar a concepção de que o ensino, a pesquisa e a extensão são os 

elementos que garantem e justificam a existência de uma universidade; 

d) resgatar sua legitimidade, ou seja, resgatar seu valor frente à 

sociedade, estendendo-se aos indivíduos como bem público “que prepara seus 

egressos para trabalharem em prol do desenvolvimento sustentável e da equidade”. 

(SANTOS, 2009, p. 46) 

Neste contexto, Severino (2009) afirma que uma universidade, para 

conseguir atender as necessidades da sociedade e também contemplar as 

necessidades dos indivíduos, precisa se reconhecer como instituição, pois “como 

lugar específico do ensino superior, necessita dedicar-se à formação do cidadão (...) 

pois seu papel mais substantivo vai muito além da formação do profissional, do 

técnico e do especialista”. (SEVERINO, 2009, p. 258) 

A partir da reflexão acerca do ensino superior constata-se que não há 

dúvida acerca da necessidade de um compromisso efetivo das Instituições de 

Ensino Superior para com a sociedade e para com os indivíduos que a compõem. 

Esse compromisso se traduz a partir da adoção de uma política social e educacional 

que se comprometa com a formação de indivíduos críticos e aptos para a construção 

de uma vida em sociedade onde valores como solidariedade, responsabilidade 

social e ética sejam balizadores das relações humanas e promotores de uma 

sociedade mais humana, inclusiva e solidária. 

 

2.1.1. O ensino superior: de 1808 a 2014. 

 

Uma breve revisão histórica sobre o ensino superior mostrará que este 

ensino surgiu tarde no Brasil e esteve aliado às diretrizes e ao planejamento da 

família real portuguesa. Segundo Durham (2005), o desenvolvimento do ensino 

superior no Brasil começou tardiamente, pois a criação de instituições de ensino 

superior deu-se no ano de 1808 enquanto as universidades brasileiras datam de 

1930. Em 1808, o Brasil era uma colônia de Portugal, o qual não possuía o menor 

interesse em implantar instituições superiores, uma vez que elas representavam um 

perigo à hegemonia portuguesa. Assim, os cursos implantados aqui no Brasil 

somente poderiam ser concluídos em Portugal. Apenas a partir da vinda da família 
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real portuguesa ao Brasil, temerosos em relação ao Napoleão Bonaparte em 1808, 

que nasceu o ensino superior brasileiro. Entretanto, segundo a autora, esse fator 

contribuiu para aumentar a demora na instalação das universidades, uma vez que 

retardou significativamente a independência de nosso País. Assim, a criação da 

primeira universidade brasileira deu-se apenas em 1930, oito anos após a 

Proclamação da Independência. O nascimento do Brasil como país permitiu que os 

cursos superiores, que antes eram concluídos em Portugal, fossem 

descentralizados, contribuindo assim para a criação de novas instituições de ensino 

superior, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Ainda segundo Durham 

(2005), entre os anos de 1889 e 1918 foram criadas um total de 56 novas escolas de 

ensino superior no Brasil e em sua maioria estas escolas estavam na esfera privada. 

Decorridos mais de cento e oitenta anos, vários decretos, pareceres, duas 

leis de diretrizes e bases para a educação nacional observa-se, quando enfocada a 

formação de docentes, que o modelo, até então superado, ainda sobrevive. É 

verdade que algumas modificações foram efetuadas, entretanto os desafios ainda 

permanecem. Para Ferenc e Mizukami (2005) ainda que a formação de profissionais 

da educação no ensino superior venha recebendo o merecido destaque nas 

reformas educativas, o que se percebe é a lógica do “mais do mesmo”, ou seja, “é a 

reprodução do modelo convencional de educação e de formação de professores, 

sob nova roupagem, apoiando-se em novas tecnologias” (FERENC; MIZUKAMI, 

2005, p. 4). 

Entretanto, atualmente, iniciar a carreira como docente no ensino superior 

se transformou numa ação complexa e desafiadora. Exige-se do docente a transição 

em um campo onde as transformações são constantes e as habilidades outrora 

requeridas de um docente, além de sofrerem contínuos questionamentos, 

receberam um acréscimo. Não basta mais possuir um curso superior e um diploma 

que o habilite para a docência. Esses, aliás, se transformaram em requisitos 

mínimos quando se quer ingressar no ensino superior como docente.  

Gaeta e Masetto (2013) relatam que, em tempos não tão distantes, 

bastava que o aluno concluísse com sucesso sua graduação e que seu desempenho 

se destacasse um pouco para que fosse convidado a assumir a docência. Outro 

fator que poderia conduzir um recém-graduado à docência relacionava-se a sua 

área de trabalho. Assim, aliava-se a ideia de que quem desenvolvesse uma 

atividade específica no mercado de trabalho possuiria a capacidade e a habilidade 
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de ensinar assim como repassar o seu saber. Com essas condições estabelecidas, 

um grande número de profissionais ingressou como docente. Contudo, a habilidade 

técnica da profissão não é repassada e/ou transferida naturalmente ao campo da 

docência, uma vez que esta requer preparo, estudo e reflexão constante. 

Gaeta e Masetto (2013) afirmam que o que se espera do professor 

atualmente é bem diferente das experiências vivenciadas quando aluno na 

faculdade. Estas exigências influenciam na forma como este docente iniciante 

entenderá e desenvolverá sua prática. Por isso, sentimentos de angústia, estresse e 

solidão podem contribuir para que este docente frustre suas expectativas em relação 

à docência.  Segundo os autores, aprender a exercer o novo ofício é fundamental e 

esta aprendizagem não se adquire através dos moldes tradicionais que se valem de 

palestras, receituários, cursos de curta duração, entre outros. Desta forma, 

concorda-se com os autores quando afirmam:  

 

Aprender seu ofício significa, para o professor, compreender que 
para atuar (grifo dos autores) adequadamente não basta dar aulas: é 
preciso desenvolver a profissionalidade docente, o que pressupõe 
conhecimentos específicos. (GAETA; MASETTO, 2013, p. 11) 

 

A partir desta reflexão conclui-se que a aprendizagem da docência não 

ocorre de forma mágica ou se adquire através de herança genética. Ela é 

desenvolvida a partir da trama de várias dimensões. Outro desafio colocado ao 

docente que quer ingressar na profissão é a sua capacidade de inovar. Como 

anteriormente falado, as transformações advindas a partir do desenvolvimento das 

tecnologias da comunicação e informação que inauguram um novo paradigma em 

relação à produção e disseminação do conhecimento requerem que este docente 

não reproduza os modelos vivenciados quando aluno, uma vez que estes 

encontram-se saturados e não dão mais conta de atender as necessidades deste 

novo século. 

Numa nova perspectiva de compreensão do papel da docência no ensino 

superior, concorda-se com Gaeta e Masetto (2013, p. 11) quando afirmam: 

 

Acreditamos que são, sem dúvida, os docentes que devem não 
somente implantar as mudanças didáticas que surgem 
constantemente, mas também impulsionar as inovações para 
alcançar os ajustes e a consolidação de tais transformações. 
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Entretanto, antes de implantar qualquer mudança didática em sala de 

aula, o docente necessita conhecer o caminho que o conduzirá a uma prática mais 

coerente no ensino superior. Caminho este que deve estar alinhado às 

necessidades dos tempos atuais. 

 

2.1.2. O docente e sua função no ensino superior. 

 

Por muito tempo as instituições de ensino superior pautaram suas ações 

e políticas educativas na ideia de que o aspecto teórico deveria sobrepujar-se na 

formação do profissional e que o desenvolvimento prático do profissional deveria 

ficar a critério dos estágios supervisionados ao final dos cursos. Essa separação 

existente entre teoria e prática estabelecia entre os próprios docentes e suas 

disciplinas desestimulou por muito tempo a construção de uma visão mais 

integradora a respeito da formação do profissional, bem como da produção de 

conhecimento e desenvolvimento da pesquisa. Hoje, no entanto, é fundamental a 

revisão destas concepções, pois o ideário que a fundamentava não mais se 

sustenta. Assim como as universidades seguem se transformando é crucial ao 

docente que siga o mesmo processo. A necessidade de abertura e ampliação do 

diálogo sentido pelas universidades revelou que estas não se constituem em um 

único local de produção do conhecimento, bem como muitas outras instituições e/ou 

setores também o fazem. Neste caminho, Bernheim e Chauí (2003, p. 12) 

contribuem com a afirmação: 

 

O conhecimento não é mais monodisciplinar, mas sim interdisciplinar, 
está centrado no problema, não na disciplina. É produzido em 
diversos âmbitos mais próximos da sua aplicação, deslocou-se dos 
círculos acadêmicos para aproximar-se dos círculos produtivos 
empresariais e industriais. 

 

Estas transformações acabam por apontar aos docentes indícios que 

necessitam ser considerados quando se quer ingressar na docência e/ou 

permanecer nela.  

Com relação ao papel do professor no ensino, ele teve sua autoridade 

relativizada. Se antes das mudanças perpetradas pela tecnologia da informação e 

comunicação o professor era considerado como dono de um saber, detentor de uma 

verdade fruto de muito estudo e dedicação, hoje a partir do livre acesso e 
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disseminação das informações o conhecimento teórico do professor encontra-se 

disponível a um “clique” de distância de seus alunos, pois estes podem acessar uma 

vasta quantidade de informações com certa facilidade. Assim, a autoridade do 

professor deslocou-se do conhecimento teórico que possuía (ou pelo menos deveria 

possuir) e passou para exigência de uma habilidade de mediação que até então 

ficava, para muitos, em segundo plano.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) no 

artigo 13 estabelece as seguintes funções para os docentes: 

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino;  
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;  
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 

 

Visualizar a função do docente proposta pela LDBEN nos permite 

compreender que é vasto o papel do professor. Suas responsabilidades, assim 

como seu campo de atuação, não se restringem somente ao tempo em que se 

encontra em sala de aula com os alunos. A compreensão do professor não mais 

como o único detentor de um conhecimento não diminui sua responsabilidade em 

sala de aula. Pelo contrário, reforça a necessidade de uma constante atualização e 

especialização, pois como afirma Masetto (2003) não é possível ao professor 

incentivar e motivar os alunos a iniciar um processo de pesquisa se ele mesmo não 

possui tal hábito.  

Neste novo cenário, professor e alunos quando em sala de aula, 

encontram-se num processo de coparticipação, ou como afirma Masetto 

 

A atitude do professor está mudando: de um especialista que ensina 
para o profissional da aprendizagem que incentiva e motiva o 
aprendiz, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre 
o aprendiz e sua aprendizagem [...] que ativamente colabora para 
que o aprendiz chegue a seus objetivos. MASETTO (2003, p. 24) 
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Ainda salienta o autor que o docente, de posse de uma visão ampliada de 

sua função, entende que o desenvolvimento do aluno não contempla apenas os 

aspectos cognitivos e, sim, corresponde a junção e a integração de vários 

elementos, daí a necessidade deste docente de estar em constante diálogo e de 

trocar experiências com seus pares na busca da construção e de efetivar uma 

proposta pedagógica conjunta. 

Assumir uma nova postura frente à docência exige do professor, iniciante 

ou não, um maior conhecimento a respeito da instituição de ensino superior onde 

atua, seu posicionamento político, seus compromissos e metas. Assim como a 

atividade do docente não se limita à sala de aula, é fundamental que ele tenha em 

mente que as diretrizes contidas no projeto político da instituição influenciam 

diretamente na forma como o curso compreende o currículo, o processo de ensino e 

de aprendizagem e também nas diretrizes de formação do profissional. Assim 

sendo, o professor, por mais que acredite ser a docência um exercício individual, 

leva, ao adentrar em sala de aula, os valores e crenças da instituição em que atua.  

O docente, portanto, leva para a sala de aula as diretrizes da Instituição 

de Ensino Superior em que atua e também a necessidade de adequar sua disciplina 

às diretrizes curriculares do curso em que atua. Assim posto, parece que compete 

ao professor somente a execução de normas impostas por terceiros. Entretanto, o 

que se quer ressaltar é que o docente não exerce uma atividade solitária e isenta de 

valores ao adentrar no campo da sala de aula, e por este motivo justifica-se a 

necessidade deste profissional possuir uma formação e um nível de conhecimento 

crítico que supere “a espontaneidade decorrente da não reflexão sobre as ações que 

se reproduzem no dia a dia”. (MARINI, 2013, p. 28)  

A inovação requerida do docente não reside na ação deste em aplicar as 

normas e regras estabelecidas, tampouco em adotar as inovações tecnológicas 

disponíveis. Muñoz (2012) endossa que a inovação do docente deve contemplar 

objetivos mais profundos que envolvam as crenças, valores, significados, atitudes e 

aliar ainda uma dose de comprometimento e empatia, ou como afirma: 

 

La innovación tiene que ver con un tipo de práctica situada en 
contextos singulares, sensible a la realidad de los docentes y 
estudiantes como protagonistas de la creación de conocimientos y el 
logro de aprendizajes, basada e informada por el conocimiento 
teórico y la experiencia sometida a reflexión crítica, moralmente 
comprometida. (MUÑOZ, 2012, p. 11) 



38 
 

Muñoz (2012), Gaeta e Masetto (2013) referendam a ideia de que o 

docente no ensino superior necessita assumir uma nova postura que suplante a 

inovação técnica. Nesta lógica é essencial ao docente do ensino superior 

compreender-se como um indivíduo reflexivo e crítico que atua numa sociedade em 

que as políticas educacionais, sociais e culturais dialogam e interferem diretamente 

em seu cotidiano. Deste novo docente exige-se, ainda, o comprometimento, o 

diálogo constante com seus pares e também se requisita o exercício verdadeiro 

como um protagonista na melhoria da educação, que se fortaleça em sua profissão 

e sua capacidade, sua autonomia e responsabilidade com relação ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Ainda abordando a compreensão de inovação docente proposta por 

Muñoz, concorda-se com o autor quando afirma que inovar não significa ignorar ou 

colocar em segundo plano os conteúdos, o valor da formação intelectual e a 

necessidade de rigor ante a formação de futuros docentes. Colocar em primeiro 

plano a formação do docente tampouco significa desprezar a importância dos meios 

didáticos e rechaçar a necessidade de diálogo e da interação entre professor e aluno 

para o desenvolvimento da aprendizagem. Para Muñoz (2012, p. 30), “la enseñanza 

ha de ser motivadora e interesante, pero no complaciente con la cultura de la 

irrelevancia y trivialidad”. Nesta mesma linha, Gaeta e Masetto (2013) afirmam que 

ser docente no ensino superior não pode ser confundido com “um bico” ou uma 

forma de complementar a renda no final do mês. A prática da docência exige 

formação, dedicação e o domínio de conhecimentos básicos em determinada área, 

experiência profissional, atualização constante e a competência para adentrar-se na 

pesquisa e desenvolvê-la. Segundo os autores, a pesquisa exige do docente a 

produção intelectual e científica, desta forma é o instrumento com o qual o docente 

mostrará seu pensamento e dará sua contribuição para uma área do conhecimento. 

Além do conhecimento cognitivo é fundamental ao docente, que se quer 

inovador, possuir o que Gaeta e Masetto (2013) nomeiam como competência 

pedagógica, ou, o conjunto dos conhecimentos e das habilidades necessárias para 

atuar em sala de aula. Compõe este conjunto de conhecimentos a habilidade do 

docente de elaborar o planejamento de sua disciplina e de sua aula tendo como 

ponto de partida as necessidades dos alunos e suas particularidades, e de aliar a 

produção intelectual e científica com a incumbência maior de contribuir na formação 

de profissionais críticos. A competência pedagógica supõe também que o docente 
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desenvolva um sentimento de empatia com os alunos, o que o auxiliará no trabalho 

de mediação no processo de ensino e aprendizagem. Através da mediação 

pedagógica o docente divide com o aluno a responsabilidade sobre o processo de 

formação. 

Masetto (2010) afirma que a aprendizagem que se pretende no ensino 

superior é aquela que compreende o desenvolvimento do indivíduo em todas as 

suas operações mentais: capacidade de refletir, pensar, analisar e produzir 

conhecimentos, entre outas, e que esta aprendizagem só será concretizada se o 

docente em sua prática pedagógica abarcar quatro áreas, que o autor nomeia como: 

a do conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades humanas e 

profissionais e a de atitudes e valores. A empatia, ou a área do conhecimento 

afetivo-emocional, diz respeito à importância do docente de solidarizar-se com seu 

aluno, conhecer sua necessidade e seus desejos a fim de que possa criar em sala 

de aula um ambiente de segurança, onde as dúvidas e inseguranças possam ser 

discutidas e refletidas, assim como novas experiências possam ser concretizadas. A 

área do conhecimento, como já reforçado anteriormente, diz respeito as habilidades 

desenvolvidas pelo estudante por meio da organização criativa e reconstrução do 

conhecimento com sentido e significado. A área do desenvolvimento das habilidades 

humanas e profissionais, de acordo com Masetto (2010), corresponde à destreza do 

estudante em aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de situações do seu 

cotidiano, aperfeiçoando sua atuação e melhorando o desenvolvimento de técnicas 

e procedimentos. A aprendizagem com vista ao desenvolvimento de atitudes e 

valores, Masetto (2010), refere-se como sendo a de maior complexidade para a 

aprendizagem de um aluno, pois, segundo o autor, o profissional deve ser 

competente em sua área técnica e, sobretudo, competente como cidadão, assim 

como utilizar com ética, coerência e responsabilidade os conhecimentos adquiridos. 

Muñoz contribui para a discussão reiterando que não é possível 

desenvolver um processo de ensino e aprendizagem inovador e transformador sem 

docentes dispostos a refletir sobre a docência e sem transformá-la num “campo 

propio de creación y desarrollo de conocimiento” (MUÑOZ, 2012, p. 31). Para o 

autor, ainda que existam leis que regulem a função do docente, não serão através 

delas que uma educação inovadora será construída. Os docentes é que possuem a 

capacidade de estabelecer sentido e significado a sua profissão. O autor refere-se à 

docência como sendo um espaço singular de desenvolvimento do docente no campo 
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pessoal e profissional. Ele também menciona que o exercício da docência não deve 

acontecer isolado das demais instâncias que compõem o ensino superior, uma vez 

que a formação dos estudantes dessa instância de ensino é de responsabilidade dos 

docentes e também de todos os envolvidos no respectivo curso e na instituição de 

ensino superior. 

 

2.2. A formação docente: os sinais, os ruídos e a intencionalidade da ação. 

 

Desde a criação do tipo móvel para impressão de Gutenberg na Idade 

Média, o desenvolvimento científico passou a ter taxas exponenciais de crescimento 

e mudança. E sempre que a quantidade de informações aumenta e ultrapassa a 

capacidade de processamento do homem acaba, por gerar um mal-estar (Silver, 

2013). O aumento imediato de informações, numa rapidez maior que a capacidade 

de processamento dos indivíduos, os tem obrigado a criar formas de seleção do 

conhecimento que geralmente coincidem com o ambiente cultural em que se 

encontram inseridos. Contudo o indivíduo, ao selecionar e interpretar a seu modo as 

informações, tem dificuldade em distinguir o sinal (indispensável) do ruído 

(dispensável) (Silver, 2013), e acaba desorientado em meio a sobrecarga de 

informações, o que lhe turva a capacidade de análise e o empurra para uma baixa 

tolerância em relação a opiniões e ideias divergentes. 

Os sinais podem ser representados, por exemplo, pela apropriação da 

tecnologia por um número cada dia maior de estudantes. Os que conseguem 

manuseá-la com destreza também a utilizam para melhorar sua qualidade de vida. E 

o ruído pode corresponder à inabilidade de parte dos docentes em trabalhar com 

esse tipo de tecnologia no seu dia a dia, e também em inseri-la de forma crítica no 

cotidiano pedagógico. Silver (2013) afirma que os sinais devem ser sempre 

considerados. Eles trazem elementos para planejamentos futuros, além de indicar 

claramente os caminhos que não devem ser trilhados. Os ruídos podem muito bem 

ser confundidos com o desejo dos indivíduos de tornar uma realidade real por não 

conseguirem trabalhar com o excesso de informações, pois não processam e não 

controlam esse excesso, ou por simplesmente não aceitarem uma ideia divergente 

que afronte seu cabedal cultural. 

Em relação à tecnologia da informação, nota-se ainda a presença de 

grupos de docentes que acreditam na substituição de seu papel com a entrada das 
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mídias e protelam a utilização das mesmas por não as considerarem relevantes em 

sala de aula, ou por estas alterar e (re) significar o desenvolvimento “natural” das 

aulas. 

Acredita-se que a apropriação crítica da tecnologia por parte dos 

docentes dê-se primeiramente a partir de sua ação intencional, do ato de perceber a 

impossibilidade de tudo conhecer, e também compreender a volatilidade das 

respostas, assim como reconhecer que seu cabedal teórico tornou-se deveras 

restrito para o século XXI. Nesta perspectiva esses docentes, frutos de uma 

educação tradicional na qual imperou o racionalismo teórico, precisam urgentemente 

aguçar seus sentidos a fim de diferenciar os ruídos dos sinais e conseguir construir 

uma prática pedagógica relevante e significativa. 

Compreende-se que é através da ação intencional que o indivíduo se 

expressa, “pois uma vida sem ação deixou de ser vida humana” (Arendt, 1993, in 

Sacristán, 1999, p.31). 

Partindo da ideia de que a ação é a expressão da cultura do indivíduo e 

dos princípios que o constituem, Sacristán (1999) destaca que a ação do professor 

também segue a mesma lógica. Por isso, a ação pedagógica não pode ser 

compreendida e analisada somente sob o ponto de vista instrumental que 

desconecta a subjetividade do professor. Nas palavras do autor:  

 

O agente pedagógico que é o professor, quando exerce sua função, 
é um ser humano que age e esse papel não pode ser entendido à 
margem da condição humana, por mais técnico que se queira, seja 
esse ofício. Por meio das ações que realizam em educação, os 
professores manifestam-se e transformam o que acontece no mundo. 
(SACRISTÁN, 1999, p. 31) 

 

Na ação educativa encontra-se imbricada a subjetividade do professor e 

esta se reveste “inexoravelmente da condição humana, aproveita-se dela, afeta a 

mesma, é constituída por ela” (SACRISTÁN, 1999, p. 32). É importante que esta 

subjetividade, segundo o autor, esteja integrada às finalidades e aos propósitos da 

educação, uma vez que “atuamos de acordo com o que pensamos [...] e os 

conteúdos do pensamento se devem à cultura-raiz da qual provém o professorado” 

(SACRISTÁN, 2002, p. 85). Torna-se crucial conhecer a cultura da qual se abastece 

o professor, pois é deste filtro que o educador lançará mão para interpretar a 

realidade e fundamentar sua prática. Assim, para compreender a ação educativa 
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faz-se necessário compreender o professor como um sujeito que possui desejos e 

vontades que fundamentam sua ação; ação esta que necessita ser balizada por um 

projeto, uma ideologia coletiva que a justifique.  

E Mizukami (2010) contribui para a reflexão e afirma: 

 

O conhecimento, as crenças e as metas dos professores são 
elementos fundamentais na determinação do que fazem em sala de 
aula e de por que o fazem; que aprender a ensinar é 
desenvolvimental e requer tempo e recursos para que os professores 
modifiquem suas práticas, que as mudanças que os professores 
precisam realizar de forma a contemplar novas exigências sociais e 
de políticas públicas vão além do aprender novas técnicas, 
implicando revisões conceituais do processo educacional e 
institucional e da própria prática. (MIZUKAMI, 2010, p. 45) 

 

Por conseguinte, na implantação de novos horizontes para a educação, 

há que se considerar as formas como os professores conectam seus desejos, 

valores e motivações com os fins da educação. O conflito entre estes valores, os 

currículos e os projetos definidos externamente à vontade e decisão do professor 

acabam por gerar a falta de empatia e a resistência em relação às inovações. As 

mudanças propostas na educação não podem ignorar a ação intencional do 

professor e tampouco devem relegar a ele a função de executor de atividades 

instrumentais.  Sacristán (1999) destaca a necessidade dos professores de 

aceitarem as reformas e os valores que orientam essas mudanças, pois, quando 

aceitas, se tornam atrativas e desencadeantes de uma nova prática. Outro fator 

considerado pelo autor como primordial na ação educativa é o afeto pela atividade 

profissional capaz de fazer com que o indivíduo assuma os desafios de sua 

profissão com maior satisfação e comprometimento. 

Refletindo sobre o professor, Sacristán (2011) entende que o docente 

deve possuir saúde mental para tratar com pessoas, ainda que tal situação envolva 

o risco e tolerância diante dos conflitos nas relações interpessoais, e que ele 

também deve ter confiança e segurança em si mesmo para estar diante de grupos. 

Nas palavras do autor:  

 

[...] debe saber algo bien sabido y saber contarlo bien contado. La 
enseñanza sigue siendo um tratamiento del conocimiento con unos 
seres que aprenden y, por eso, siempre hay que contemplar la 
matéria a enseñar, hay que dominarla mucho más de lo que se 
pretende que los alumnos incorporen. Um docente hoy necessita ser 
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um intelectual bien formado en uno o vários campos específicos del 
saber y debe contarlo de una maneira interessante a un grupo de 
personas al que tiene que tratar de manera adecuada. (SACRISTÁN, 
2011, p. 16) 

 

Compreende-se, portanto que formar um profissional, aqui 

especificamente o professor, para atuar frente a este paradigma tecnológico significa 

considerar que suas motivações, seus valores, sua cultura serão os filtros utilizados 

na interpretação e construção e na adoção de novas práticas educativas, ou, como 

afirma Sacristán (1999, p. 32) “[...] na educação, as ações são, pois, o reflexo da 

singularidade daqueles que a realizam”. Acredita o autor que o melhor caminho para 

se formar o docente, ainda que não exista a probabilidade de se construir um 

“docente modelo”, ou, um “modelo de docente”, é compreender a formação em um 

sentido amplo, como uma atitude autônoma, cotidiana e permanente frente à vida, 

inerente ao sujeito. Nesta mesma perspectiva, Imbernón (2010) evidencia que a 

formação transcende a simples atualização científica, uma vez que cria espaços de 

diálogo, troca de experiências e de reflexões. A formação se transforma, segundo o 

autor, num estímulo crítico ao docente que, ao constatar os desafios de sua 

profissão, consegue subtrair elementos para a sua superação. 

Weber (in Sacristán, 1999) ao discorrer sobre a ação dos indivíduos 

destaca que esta geralmente é orientada a partir das finalidades conhecidas como: 

metas utilitaristas (os interesses pessoais), metas de valor (os valores) e metas 

afetivas (paixões). A educação trabalha com as metas de valor, embora os 

interesses pessoais e as paixões também sejam resgatados pelos docentes. Por 

este motivo, acredita-se que os desejos individuais do docente estejam alinhados 

aos desejos sociais. Possuir consciência de sua ação e dos motivos que a 

originaram, bem como de suas incoerências, é crucial ao docente que pretende 

elaborar criticamente um sentido para sua ação pedagógica. 

Vários elementos permeiam a ação do professor demonstrando que essa 

ação não se constitui num ato neutro e sim numa ação balizada pelos filtros da 

cultura (crenças), filtros econômicos, filtros sociais, filtros legais, entre outros. 

Possuir ou não empatia em relação aos programas educacionais passa a ser 

condição “sine qua non” para que a ação pedagógica do professor não recaia na 

execução fria de atividades técnicas, ou, então, seja geradora de um comportamento 

resistente a qualquer proposta de inovação e mudança.  
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Outro detalhe relevante é que a ação do professor não se dá no vazio. Ela 

é influenciada pelo meio cultural que acolhe outros indivíduos e também diversas 

expectativas (SACRISTÁN, 1999). A ação do docente não é indiferente à influência 

e à ideologia de outros indivíduos, assim como não pode ser individualista e 

desconsiderar a presença da família, do sistema escolar e de sua política de 

educação. A ação do docente está relacionada à ação do outro e não é uma ação 

solitária. O docente deve estar na escola e com a escola, deve atuar com alunos e 

estar com eles. Por isso, acredita-se que quanto mais o professor se identificar com 

a educação como um projeto de desenvolvimento humano e social maior será sua 

empatia e mais suas ações serão comprometidas e organizadas com vistas a 

construir o projeto que idealiza. 

O protagonismo do professor, ou a ação dele, ao assumir o papel 

principal como mentor na construção de um projeto pedagógico demonstra ser um 

caminho possível para se construir uma educação que responda as necessidades 

deste novo século. Torres (2000) destaca que o Estado possui uma noção 

equivocada de protagonismo, pois acredita que a imposição de diretrizes 

educacionais de cima para baixo, a instrumentalização da escola com equipamentos 

tecnológicos e a adoção de cursos de formação que ignoram as necessidades e a 

realidade dos docentes poderão ser consideradas garantias de que o professor 

assuma seu papel no centro do processo pedagógico. Segundo a autora, assumir-se 

como protagonista: 

  

[...] implica un mutuo reconocimiento del Otro, de uno mismo como 
Otro y de los múltiples Otros que actúan dentro del campo educativo; 
implica ejercer la capacidad para escuchar y aprender, la tolerancia, 
el pluralismo y la actitud democrática como cualidades a ser 
desarrolladas no únicamente en el currículo escolar sino, en primer 
lugar, en la formulación y discusión de la política educativa. 
(TORRES, 2000, p. 4) 

 

O protagonismo docente está além da liberdade de escolher os conteúdos 

e técnicas que utilizará em sua prática pedagógica, e além do avanço ao assumir-se 

como protagonista em sua profissão, pois o docente se torna sujeito da sua ação, ou 

seja, autor da sua prática e da sua história.  

A mudança educativa requisitada para este século não será alcançada 

antes que os governos desloquem seus interesses e compromissos do periférico, 
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como a modernização e implantação da tecnologia como garantia de qualidade no 

processo educacional, e passem para o entendimento de que o que de fato é 

significativo e relevante é a incorporação das tecnologias digitais para melhorar o 

processo de ensino aprendizagem e qualificar a prática docente. Assim como a ação 

do docente, apesar de ser imbuída de intencionalidade, não constitui uma garantia 

para que a mudança se efetive. Pensar e compreender isoladamente os diversos 

fatores que influenciam na promoção de uma educação de qualidade para o século 

XXI apenas fará com que se adotem as mesmas posturas e as velhas cartilhas. 

Segundo Imbernón (2010), além dos novos tempos requisitarem um 

profissional da educação diferente, existem diversos aspectos a serem considerados 

para que a educação rompa com seu discurso ideológico ultrapassado e supere a 

inércia de propostas pedagógicas descontextualizadas da realidade. A inovação nas 

instituições educativas deve considerar a capacidade do professor de tomar 

“decisões educativas, éticas e morais, de desenvolver o currículo em um contexto 

determinado e de elaborar projetos e materiais curriculares com a colaboração dos 

colegas” (IMBERNÓN, 2010, p. 22). Enfim, o professor deve ser o sujeito de sua 

prática e não apenas o reprodutor de ideias e inovações externamente pensadas. 

Aliada a esta questão surge a necessidade de que as estruturas internas das 

instituições educativas sejam revistas e transformadas, pois não há possibilidade de 

transformações se as necessidades da comunidade escolar permanecerem 

ignoradas.  

A título de esclarecimento ao abordar a noção de inovação o autor afirma 

que esta deva ser orquestrada pelos sujeitos da escola, de dentro para fora, na 

forma de um processo coletivo, colaborativo que parte de um contexto e de uma 

realidade vivenciada. Assim a inovação não se dá pela aquisição de equipamentos 

novos, tampouco pela aplicação de novas metodologias educacionais. A instituição 

educacional se configura como o lócus da inovação e o docente como o sujeito de 

uma prática educativa coletiva, que transforma a realidade e contribuiu para que as 

pessoas se tornem independentes. No entanto, o processo de inovação deve estar 

atrelado a uma noção mais ampla da concepção do termo formação e também da 

formação do docente.  

Derivado da palavra latina ‘formatio’, o termo formação significa a ação, 

ou o efeito de formar, ou de se formar (dar forma a, constituir algo). O termo 

formação adquire sentidos distintos a partir da tendência teórica que se adota e 
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García (1999) apresenta em seu livro algumas definições para este conceito. São 

algumas delas:  

- “O processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até 

atingir um estado de plenitude social”. (Zabalza, 1990, in GARCÍA, 1999, p. 19) 

- “[...] processo que o indivíduo percorre na procura da sua identidade 

plena de acordo com alguns princípios ou realidade sociocultural”. (González Soto, 

1989, in GARCÍA, 1999, p. 19) 

- “[...] formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, 

livremente imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios que são 

oferecidos ou que o próprio procura”. (Ferry, 1991, in GARCÍA, 1999, p. 19). 

Nos conceitos elencados por García (1999), observa-se que existe uma 

dimensão pessoal de formação que perpassa todos eles, um movimento que deve 

ser realizado pelo indivíduo, que vai além da noção de formação como a aquisição 

de conhecimentos técnicos e instrumentais. Debesse (1982) citado por García 

(1999) esclarece que a formação não se desenvolve unicamente de forma 

autônoma. Por este motivo, o autor constrói uma diferenciação entre os termos 

autoformação, heteroformação e interformação. Na autoformação, o indivíduo atua 

sobre o seu processo de formação. Ele possui clareza e controle sobre os objetivos, 

métodos, instrumentos e caminhos a percorrer em seu processo de formação. A 

heteroformação corresponde à formação planejada por especialistas, o indivíduo 

está sujeito à formação previamente planejada por outros formadores. E 

interformação é a formação que acontece quando os educadores passam a trocar 

experiências e a interagir entre si com o objetivo de analisar e refletir sobre sua 

prática. 

Destaca García (1999) que o indivíduo deve contribuir para o seu 

processo de formação e que este processo supera a ideia da formação como treino. 

Assim, no processo de formação o indivíduo analisa e transforma sua prática 

constantemente levando em consideração que sua transformação se encontra 

sempre alinhada a um projeto de âmbito pessoal, profissional e/ou coletivo. Para o 

autor, a formação é um fenômeno complexo, em torno do qual não há consensos. 

Entretanto, é possível destacar que 

 

[...] o conceito formação inclui uma dimensão pessoal de 
desenvolvimento humano global que é preciso ter em conta face a 
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outras concepções eminentemente técnicas [...] o conceito de 
formação tem a ver com a capacidade de formação assim como com 
a vontade de formação. Quer dizer, é o indivíduo, a pessoa, o 
responsável último pela ativação e desenvolvimento de processos 
formativos. (GARCIA, 1999, p. 21-22)  

 

Assim como o termo formação suscita diversas possibilidades de análise, 

o conceito formação de professores passa pelo mesmo processo. Para García 

(1999), a preocupação com a formação de professores não é recente. O autor 

compreende a formação como uma área de conhecimento e investigação, que tem 

seu foco no estudo e análise do processo por que passa o professor, a fim de 

aprender e desenvolver sua competência profissional. Esse autor segue afirmando 

que essa formação consiste num processo em que não há lugar para o improviso. 

Por isso, a necessidade dele ser organizado, planejado e sistematizado, destinado 

tanto aos sujeitos, que estão aprendendo o exercício da docência, quanto àqueles 

docentes que já possuem experiência na docência. Outro fator destacado por García 

(1999) é a maior possibilidade de conduzir a mudanças efetivas consistentes na 

formação quando essas envolvem o grupo de professores, seus interesses e suas 

necessidades. Ainda segundo esse autor, “a formação deve levar os professores a 

um enriquecimento da sua competência profissional. [...] que não se dá 

exclusivamente na aula”. (GARCÍA, 1999, p.27) 

Mizukami (2010), ampliando a discussão, afirma que a formação de 

professores consiste num processo de desenvolvimento através da vida, muito além 

dos momentos formais de escolarização e também da noção de formação como a 

junção de eventos, cursos e capacitações de curta duração. Para a autora, a 

formação de professores organizada neste sistema compreende o docente como um 

profissional apto a resolver questões meramente técnicas, e como alguém que 

transmitirá o conhecimento teórico e técnico que possui aos alunos. A autora ainda 

afirma que o conhecimento do qual o professor se apropria, e que mais tarde será 

utilizado em sua prática profissional, não atende às necessidades atuais dos alunos, 

pois tais conhecimentos pouco se relacionam com um contexto mais amplo. 

Segundo Mizukami (2010, p. 15), esse tipo de formação não representa 

mais a solução dos problemas educativos, pois 

 

[...] qualquer situação de ensino é incerta, única, variável, complexa e 
portadora de um conflito de valores na definição das metas e na 
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seleção dos meios. [...] não existe uma teoria científica única e 
objetiva que permita identificação unívoca de meios, regras e 
técnicas a utilizar na prática, uma vez identificado o problema e 

esclarecidas as metas. 
 

Nesta perspectiva Mizukami (2010) discorre que a formação de 

professores, amparada no paradigma da racionalidade técnica, encontra-se 

superada, e que ao compreendermos o processo de formação docente como 

contínuo, o paradigma adotado será 

 

[...] um paradigma reflexivo e artístico, tendo por base a concepção 
construtivista da realidade com a qual o professor se defronta, 
entendendo que ele constrói seu conhecimento profissional de forma 
idiossincrática e processual, incorporando e transcendendo o 
conhecimento advindo da racionalidade técnica. (MIZUKAMI, 2010, 
p. 15) 

 

Schön (1992), referindo-se à racionalidade técnica, acentua que, quando 

existe uma situação problema, a solução técnica só será viável se o profissional 

possuir uma visão ampla do problema, compreendendo-o verdadeiramente, uma vez 

que a aplicação da teoria e da técnica advindos do seu conhecimento profissional 

nem sempre dará conta de resolver a situação conflitante. Por este motivo, o autor 

ressalta que a aprendizagem se dá pela prática e também pela ajuda dos 

profissionais mais experientes. Nas palavras de Schön (1992, p. 14), 

 

No se puede enseñar al estudiante lo que necessita saber, pero 
puede guiárselo: el alumno tiene que ver por sí mismo y a su propria 
manera las relaciones entre los médios y los métodos empleados y 
los resultados conseguidos. Nadie más puede verlo por él, y no 
puede verlo simplemente porque alguien se lo ‘diga’, aunque la forma 
correcta de decirlo pueda orientar su percepción para verlo y así 
ayudarle a ver lo que necessita ver. 

 

É possível constatar que Schön, tal qual Mizukami, consideram a 

complexidade do processo de ensino e destacam que a perspectiva técnica não 

corresponde à maneira mais adequada de lidar com a incerteza e com os conflitos 

de valores da sala de aula.  

Schön (1992), na busca de compreender como se forma o profissional 

reflexivo em seus trabalhos, destaca três ideias centrais: o conhecimento na ação, a 

reflexão durante a ação, e a reflexão sobre a reflexão na ação. Para o autor, os 
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indivíduos constroem um tipo de conhecimento denominado “saber fazer ou 

conhecimento na ação” que é impossível de se descrever e é adquirido no cotidiano. 

Esse é o conhecimento que o autor nomeia como conhecimento na ação, no qual o 

sujeito, ao deparar-se com uma situação problema, procura empreender ações para 

superá-la. Essas ações não resultam de nenhuma operação mais complexa, uma 

vez que esse tipo de conhecimento se relaciona fortemente às situações práticas. A 

reflexão durante a ação é quando esse mesmo indivíduo, ao deparar-se com a 

situação problema, procura ir além da repetição e reorganização de novas ações, 

passa a refletir sobre os motivos de se tomar as decisões. Passa a considerar a 

reflexão durante a ação como a forma indicada para superar a lógica da prática 

subordinada ao conhecimento científico, tida por muito tempo como superior. 

Destaca o autor que esse é o momento em que o indivíduo reflete sobre o que está 

realizando, sobre os resultados que vem alcançando e sobre como uma ação crítica 

e diferenciada (ainda que limitada) poderá alterar tais eventos. Quando o sujeito, 

após finalizar uma ação em que refletiu e atuou, retoma e revisita as ações 

efetuadas, refletindo sobre como suas ações práticas interferiram no cotidiano e no 

desenvolvimento das ações propostas, Schön (1992) define como reflexão sobre a 

reflexão na ação, e ainda destaca ser este o elemento fundamental do processo de 

aprendizagem permanente. Mizukami refletindo sobre a reflexão sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação afirma: 

 

A reflexão implica, além do simples conhecimento dos métodos, 
desejo e a vontade de empregá-los. Implica intuição, emoção e 
paixão. O professor deve buscar o equilíbrio entre a reflexão e a 
rotina, entre o ato e o pensamento, não se entregando a modismos, 
mas decidindo conscientemente o caminho a seguir como professor 
que constrói sua própria prática de forma reflexiva. (MIZUKAMI, 
2010, p. 18) 

 

Segundo Schön (1992), o profissional com mais êxito é aquele que 

consegue compreender a complexidade do processo de ensino e o da sala de aula, 

com o intuito de construir uma prática integradora, crítica e criativa, a qual considere 

e alie o conhecimento e a técnica. Por este motivo, na construção do profissional 

reflexivo, o conhecimento teórico não é descartado em favor da prática. O 

conhecimento teórico passa a ser considerado como base fundante da reflexão do 
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docente sobre sua prática, pois, a partir do entrelaçamento entre a teoria e prática 

que a ação docente se beneficiará.  

Imbernón (2010) compreende o conceito de formação docente como 

“processo” e o docente como um profissional que possui uma gama de 

conhecimentos e habilidades e também transita entre as tarefas de sua profissão e a 

estrutura social. Ou como afirma, “a competência profissional [...] será formada em 

última instância na interação que estabelece entre os próprios professores 

interagindo na prática de sua profissão” (IMBERNÓN, 2010, p. 33). O autor também 

destaca que, frente às transformações vivenciadas no início deste século, faz-se 

fundamental que a formação de professores considere a mudança como elemento 

chave. O docente deverá se constituir como um sujeito de mudança. No entanto, 

isso não significa tomar para si funções e responsabilidades de outros agentes. Ser 

um agente em mudança e de mudanças requer que o docente compreenda seu 

papel e seus dilemas, conheça o que e em que consiste planejar a sua tarefa 

docente, não como um técnico reprodutivista de fórmulas e conceitos já 

desenvolvidos, mas como um sujeito reflexivo que coopera e age considerando o 

contexto em que seus alunos se encontram inseridos.  

E Fenstermacher (1978, 1986, in Shulman, 2005) contribui para a 

discussão afirmando que o objetivo da formação do docente  

 

no es adoctrinar o capacitar a los profesores para que actúen de 
maneras prescritas, sino educarlos para que razonen bien sobre lo 
que enseñan y desempeñen su labor con idoneidad. Para razonar 
bien se requiere tanto un proceso de reflexión sobre lo que se está 
haciendo como una adecuada base de datos, principios y 
experiencias a partir de los cuales se pueda razonar. 
(SHULMAN, 2005, p. 17) 

 

Shulman (2005) reforça que o docente deve fundamentar suas iniciativas 

e decisões em sua base de conhecimento, por isso o processo de formação docente 

deve trabalhar no sentido de orientar a ação do professor em sua prática. 

Imbernón (2010) enfatiza que a formação de professores para a mudança 

exige que o docente analise o cotidiano onde se encontra inserido, pois a forma 

como a informação for processada definirá as ações e o planejamento deste 

docente. Refletir sobre a prática e tomar o cotidiano como ponto de partida 

investigativo para o desenvolvimento de um trabalho coletivo e colaborativo na 
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unidade escolar são fundamentos essenciais que transformam a formação de 

professores num processo aberto e contínuo, o qual mantém relações estreitas com 

a realidade social. Para o autor, a formação que os docentes recebem não 

possibilita elementos e fundamentos básicos para que ele desenvolva um raciocínio 

crítico acerca do que vivencia. Esse despreparo, inclusive, acaba por impedir que o 

docente seja capaz de identificar os momentos de aplicar, durante a prática 

pedagógica, os conhecimentos aprendidos em sua formação.  

Entretanto Mizukami (2010) reforça ainda que a formação inicial do 

docente não consegue oferecer um suporte significativo teórico e prático, tampouco 

pode ser preterida e/ou substituída pela concepção da formação em serviço. A 

autora frisa que a formação em serviço, possibilidade aberta pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, não se constitui numa garantia de 

melhoria na formação docente e, tampouco, pode ser utilizada como alternativa para 

sanar e resolver o despreparo dos docentes que Imbernón aborda.  

Adiante em sua reflexão Mizukami (2010) evidencia enfaticamente que as 

instituições universitárias se constituem num espaço privilegiado, onde deve ocorrer 

a formação, assim como destacado no preâmbulo da Declaração Mundial sobre a 

Educação Superior no século XXI. Dessa extrai-se como missões e funções do 

ensino superior: educar, formar e realizar pesquisas; contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e progresso da sociedade como um todo a fim de 

educar e formar pessoas altamente qualificadas; prover um espaço aberto de 

oportunidades para o ensino superior e para a aprendizagem permanente; 

promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa. Também, como 

parte de sua atividade de extensão à comunidade deve: contribuir para a 

compreensão, interpretação, preservação e difusão das culturas nacionais e 

regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade 

cultural; contribuir na proteção e consolidação dos valores da sociedade, formando a 

juventude de acordo com os valores nos quais se baseia a cidadania democrática; 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria da educação em todos os níveis, em 

particular por meio da capacitação de pessoal docente. 

Neste contexto, embora Demo (2004) afirme que a universidade como o 

lócus do conhecimento e da aprendizagem tem tido seu espaço estereotipado em 

prol do instrucionismo, o que contribui por desfocar a função da universidade no 

processo de formação do indivíduo, também concorda com Mizukami (2010) quando 
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afirma que prescindir deste espaço fundamenta um caminho de desvalorização da 

formação do docente e, consequentemente, de sua profissão.  

Todavia, Mizukami (2010) discorda da concepção de formação docente, a 

qual fragmenta e restringe-se aos aspectos técnicos. A formação de docentes é 

retratada pela autora como uma aprendizagem permanente e contínua, resultante de 

uma formação profissional aliada ao exercício da docência (prática) e às 

aprendizagens adquiridas no decorrer da vida. Em sua reflexão, a autora afirma que 

não é possível exigir que os docentes revejam e adotem um novo modelo de ensino, 

se o que estão recebendo em sua formação também não vai além do modelo 

tradicional, cuja “ênfase tem recaído sobre treinamentos, e forma de cursos de curta 

duração, eminentemente orientados para a prática e para as necessidades 

imediatas, minimizando a visão pedagógica”. (MIZUKAMI, 2010, p. 39) 

Na mesma linha de reflexão, Imbernón (2010) destaca “[...] a formação 

deveria dotar o professor de instrumentos intelectuais que possam auxiliar o 

conhecimento e interpretação das situações complexas com que se depara” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 44). Segundo o autor o processo de formação deve capacitar 

o professor a se transformar em um agente de transformação, tanto em âmbito 

individual quanto no coletivo, em um profissional capaz de pensar e planejar com a 

comunidade escolar, de refletir sobre sua prática e analisar criticamente a realidade 

local e global em que se encontra inserido. E, ampliando o debate, numa perspectiva 

mais global, o autor considera que “[...] o desenvolvimento profissional é um 

conjunto de fatores que possibilitam ou impedem que o professor progrida em sua 

vida profissional” (IMBERNÓN, 2010, p. 46). Desta forma, o autor reconhece a 

importância da formação docente e reforça ser esta formação apenas mais um 

elemento a ser considerado no desenvolvimento profissional do docente. Esse autor 

ainda considera que a ideia de desenvolvimento profissional compreende além dos 

processos formativos de aspectos cognitivos e teóricos e das características 

individuais do docente, se constituem em um estímulo em busca por melhorias 

sociais e profissionais, além de promover transformações nas instituições 

educacionais. Discorrendo sobre o desenvolvimento profissional do professor, o 

autor identifica cinco eixos que perpassam a formação permanente do docente, são 

eles: a reflexão sobre a própria prática, ou seja, a capacidade do professor de 

analisar a sua ação e a partir dela gerar conhecimento pedagógico; o diálogo e a 

troca de experiência entre docentes; o entrelaçamento da formação a um projeto de 
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trabalho; a formação como uma possibilidade de estímulo e incentivo a novas 

práticas; e por fim, o trabalho coletivo como elemento de desenvolvimento 

profissional da instituição educativa. 

Observa-se que a formação docente é importante, mas encontra-se 

atrelada a outros fatores também relevantes. Para o autor, formação somente será 

legítima quando  

 

[...] contribuir para o desenvolvimento de todo o pessoal que trabalha 
em uma instituição educativa [...] esse desenvolvimento profissional 
integra todos os processos que melhoram a situação de trabalho, o 
conhecimento profissional, as habilidades e atitudes dos 
trabalhadores entre outros. (IMBERNÓN, 2010, p. 47) 

 

2.2.1. O ensino e a base do conhecimento para o ensino - a ótica de Shulman 

 

O que precisam saber os professores para que sua ação como docente 

se traduza em aprendizagem para seus alunos? Floden e Buchmann in Garcia 

(1999, p. 23) fazem a seguinte afirmação: "para dar sentido à formação de 

professores não se pode fazer derivar o seu corpo conceptual do conceito de ensino 

por si próprio. Ensinar, que é algo que qualquer um faz em qualquer momento, não 

é o mesmo que ser um professor" (grifos do autor).  

Shulman (2001) afirma que o processo de ensino inicia no momento em 

que o docente identifica o que os alunos devem aprender e como ele deve ensinar. 

Assim, ao docente se atribui a função de oportunizar um conjunto de conhecimentos 

científicos e atividades específicas aos alunos, a fim de que a aprendizagem se 

efetive de forma colaborativa e participativa, possibilitando a ele e aos alunos a 

capacidade de formular uma nova compreensão acerca do ensinado. Desta reflexão 

é possível extrair a necessidade do docente de construir uma base de conhecimento 

para o ensino, promovendo o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 

compreensões necessários à efetivação da aprendizagem significativa. (MIZUKAMI, 

2004) 

Cunhado por Shulman, o termo base do conhecimento tenta identificar o 

paradigma esquecido, ou, como o docente transforma em ensino os conteúdos que 

deve ensinar. O autor, com esse termo, refere-se aos conhecimentos que o docente 

possui e que lhe servem como base de onde ele parte ao analisar, compreender e 

propor atividades que gerem a aprendizagem dos alunos. Bolívar (2005), 
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interessado em pesquisar como acontece o processo de construção do 

conhecimento profissional e prático de docentes e como estes docentes 

transformam o conhecimento e o utilizam na prática pedagógica, investigou Shulman 

e desenvolveu um marco teórico que permitiu explicar e descrever os elementos que 

constituem a base do conhecimento para o ensino. Voltando a Shulman, tem-se 

como o foco a compreensão sobre quais conhecimentos os docentes possuem da 

matéria que ensinam e como o transformam, para que se tornem compreensíveis 

aos estudantes, pois, acredita o autor, não ser possível dissociar o conteúdo que se 

ensina do modo como ele é ensinado. 

Bolívar (2005), referindo-se à teoria de Shulman, afirma que o enfoque 

teórico do autor reside na ideia de que o ensino como profissão necessita de 

docentes que possuam um corpo de conhecimentos necessários para esta função. 

Puentes, Aquino e Neto (2009) afirmam que Shulman estabelece no 

mínimo sete categorias que compõem a base do conhecimento do professor, são 

elas: 1. conhecimento do conteúdo, 2. conhecimento pedagógico (conhecimento 

didático geral), 3. conhecimento do currículo, 4. conhecimento dos alunos e de suas 

características, 5. conhecimento do contexto educativo (funcionamento da sala de 

aula, de gestão, financiamento, da comunidade), 6. conhecimento didático do 

conteúdo, 7. conhecimento das finalidades e objetivos e valores educacionais. 

Mizukami (2004), a fim de melhor explicar o conhecimento presente no 

desenvolvimento cognitivo do docente, o agrupa em três categorias: 1. o 

conhecimento do conteúdo específico da matéria ensinada, 2. o conhecimento 

pedagógico da matéria (ou do conteúdo) e 3. o conhecimento pedagógico geral. 

 

2.2.2. Conhecimento do conteúdo específico da matéria ensinada. 

 

Almeida e Biajone (ca.2000), ao abordar sobre o conhecimento do 

conteúdo de Shulman, afirmam que, nesta categoria, o docente, em relação à 

disciplina, é a primeira fonte de compreensão do aluno. O que significa dizer que a 

impressão do docente a respeito do conteúdo será comunicada ao aluno. 

Com o propósito de exemplificar a necessidade de o docente possuir 

conhecimento do conteúdo que ministra, expõe-se brevemente o estudo de 

Longhini. Longhini (2008), pesquisando como se dava a interação de duas docentes 

iniciantes com o conhecimento científico na área de Ciências, observou que a 
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limitação de conhecimento destas docentes, no que se referia à especificidade da 

área, dificultava a inserção de atividades diferenciadas no contexto de aprendizagem 

dos alunos, bem como influenciou significativamente na forma de compreensão que 

possuíam de sua disciplina e de sua função em sala de aula. Segundo o autor, além 

das docentes utilizarem os livros didáticos usados em sala de aula como suas fontes 

de estudo e pesquisa, persistia também a crença de que expor oralmente as aulas 

e/ou responder aos exercícios constituíam-se em garantias de que o aluno teria 

obtido a aprendizagem. Completa o autor afirmando que as dificuldades encontradas 

pelos docentes nesta área refletem “não apenas na forma como os conteúdos são 

ensinados, mas na própria análise crítica da escola do que ensinar ou não” 

(LONGHINI, 2008, p. 244) 

Neste contexto, o conhecimento do conteúdo específico deve ser o 

conjunto de conhecimentos mínimos que um professor deve possuir para ensinar, ou 

como afirma Longhini, 

 

O ‘conhecimento do conteúdo específico’ refere-se àquele corpo de 
conhecimentos da área ou assunto que se irá ensinar, o qual inclui 
saber como se deu o desenvolvimento histórico daquela área, seus 
desdobramentos atuais e as teorias científicas que o dão suporte. 
(LONGHINI, 2008, p. 244) 

 

Definir o que se compreende por conhecimento do conteúdo específico é 

fundamental, entretanto Grossman, Wilson e Shulman (2005) resgatam que se por 

um lado a diversidade dos programas dos cursos de licenciatura e formação de 

docentes demonstra a autonomia intelectual e a liberdade acadêmica das 

universidades, por outro ela acaba por o estabelecimento de requisitos mínimos e/ou 

o mapeamento dos conteúdos essenciais e necessários para o ensino. Longe de 

propor uma formatação dos cursos, os autores afirmam que 

 

[...] pero debemos comenzar prestando más atención al conocimiento 
esencial necesario para la enseñanza de las materias escolares y 
trabajar con los departamentos académicos para sugerir cursos 
apropiados de estudio para la gente que planifica una carrera en la 
enseñanza. (GROSSMAN; WILSON; SHULMAN, 2005, p. 3) 

 

Assim, os autores aprofundam o argumento ao afirmarem que a aquisição 

de um diploma de conclusão do curso de licenciatura não se constitui em garantias 

de que o aluno tenha adquirido um amplo cabedal de conhecimentos. Por isso, 
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apontam a necessidade das disciplinas acadêmicas da universidade manterem um 

constante diálogo com a escola e suas respectivas matérias escolares. Os autores 

exemplificam a questão afirmando que um especialista em matemática em seu curso 

recebe conteúdos pouco relacionados à realidade que encontrará em sala de aula, 

ou como afirmam 

 

Los especialistas en matemática reciben cursos de college en 
álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y topología, cursos que están 
relacionados pero no son idénticos a las materias que ellos mismos 
se encontrarán enseñando, sea aritmética, geometría, matemática 
comercial o álgebra. (GROSSMAN; WILSON; SHULMAN, 2005, p. 4) 

 

Este diálogo desconexo entre universidade e escola vem provocando 

distorções no que se refere a formação do docente. Os autores reiteram que existe 

uma diferença entre conhecimento da matéria necessário para o ensino e o 

conhecimento científico em si. Tomando por base o exemplo acima, o conhecimento 

do especialista em matemática é diferente do conhecimento do docente, pois estes 

dois profissionais possuem metas e objetivos distintos. Enquanto os especialistas 

estudam e pesquisam para criar um novo conhecimento para a disciplina, os 

docentes ajudam os estudantes a adquirir o conhecimento de determinada área.  Os 

autores referindo-se a forma como deve se desenvolver o ensino afirmam que “[...] la 

enseñanza implica la traslación del conocimiento de la materia per se en 

conocimiento de la materia para la enseñanza”. (GROSSMAN; WILSON; SHULMAN, 

2005, p. 7)  

 Também reforçam os autores que estes dois tipos de conhecimento são 

fundamentais à formação do docente, mas antes de mais nada os “profesores 

también necesitan comprender su materia en formas que promuevan el aprendizaje”.  

(GROSSMAN; WILSON; SHULMAN, 2005, p. 4) 

 

2.2.3. Conhecimento pedagógico do conteúdo.  

 

Segundo Shulman (2001), 

 

[...] el conocimiento pedagógico de los contenidos adquiere particular 
interés porque identifica los bagajes distintivos de conocimientos 
para la enseñanza. Representa la mezcla entre materia y pedagogía 
por la que se llega a una comprensión de cómo determinados temas 
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y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los 
diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para 
su enseñanza. (SHULMAN, 2001, p. 175) 

 

Para o autor, esse tipo de conhecimento permite diferenciar o tipo de 

conhecimento do especialista de uma determinada área do conhecimento do 

docente. O autor reforça que o docente, além de possuir um amplo conhecimento a 

respeito da matéria que ensina, deve agregar a sua prática uma ampla formação 

humanista “que debe servir como un marco para el aprendizaje adquirido 

anteriormente y como un mecanismo que facilita la adquisición de una nueva 

comprensión” (SHULMAN, 2001, p. 176). Assim sendo, o docente, além de se 

transformar no sujeito que facilita a aquisição da aprendizagem por parte do aluno, 

passa a ser visto como representante oficial da matéria e fonte de compreensão 

desta. 

Para Grossman, Wilson e Shulman (2005) os docentes não se restringem 

apenas a ensinar o conteúdo aos alunos, eles planejam estratégias e práticas para 

facilitar o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Este pensamento demonstra 

que as matérias necessitam estar mais integradas ao cotidiano dos cursos de 

formação do docente, e, que a formação deste futuro docente inicia antes dele 

ingressar em um curso de preparação para a docência.  

Os autores salientam que o futuro docente, por se encontrar imerso e 

fazer parte de uma sociedade, possui um conjunto de valores, crenças e 

comportamentos que o ajudam a construir modelos e formas de compreender e 

explicar a realidade. Estes modelos formarão a base de pensamento do futuro 

docente e orientarão suas ideias sobre o conhecimento, o ensino e a aprendizagem, 

entre outros. Salazar (2005) referindo-se a este processo afirma que o “[...] 

desarrollo del pensamiento del docente surge como producto de las condiciones 

históricas, sociales, culturales, personales y otras que los actores y actoras del 

proceso educativo han desarrollado”. (SALAZAR, 2005, p. 2-3) 

Para Shulman (2001), este conhecimento implícito, ou tácito, influencia a 

ação docente e somente a reflexão da prática combinada à reflexão teórica permitirá 

ao docente a revisão do seu fazer pedagógico. Segundo o autor, o docente, porque 

possui o conhecimento pedagógico do conteúdo, se transforma numa referência 

para o aluno, cabendo a ele selecionar os conteúdos considerados relevantes que 

ocuparão a cena principal do processo de ensino bem como “[...] el maestro también 
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comunica, de manera consciente o inconsciente, ideas acerca de los modos en que 

se determina la “verdad” en un área, además de una serie de actitudes y valores que 

influyen notoriamente en la comprensión de los educandos”. (SHULMAN, 2001, p. 

176)  

O autor reitera que a ação de ensinar requer, primordialmente, a 

compreensão crítica por parte do docente do conjunto de ideias que se propõe a 

ensinar, e, que o faça sob diversas formas, considerando os diversos níveis de 

saberes existentes em sala de aula. Para Shulman (2001), o que se espera do 

docente é que ele se distinga do profissional que não exerça à docência, ou seja, 

que consiga compreender que a base do conhecimento para o ensino está 

exatamente na capacidade de se estabelecer a intersecção entre a matéria em si e a 

pedagogia, ou seja, “[...] en la capacidad de un docente para transformar su 

conocimiento de la materia en formas que sean pedagógicamente poderosas y aun 

así adaptables a la variedad que presentan sus alumnos en cuanto a habilidades y 

bagajes”. (SHULMAN, 2001, p. 186) 

A ação de transformar o conhecimento da matéria em formas 

“pedagogicamente poderosas” consiste no papel do docente de selecionar o que 

será ensinado aos alunos e as formas como este ensino será efetivado. Por este 

motivo, o autor destaca como fundamental o docente possuir um amplo repertório a 

respeito da matéria (conteúdo), das formas como esta pode ser representada e 

também das alternativas e/ou estratégias de ensino. Destaca-se como fundamental 

que nesta categoria de conhecimento, o docente trabalhe com sua compreensão 

acerca de um determinado conteúdo, e, será a partir desta compreensão, que o 

professor organizará todo o processo de ensino em sala de aula. Além de estar 

constantemente refletindo sobre as razões que fundamentam sua prática, o docente 

deve considerar a outra parte envolvida neste processo, os alunos. Compreender os 

estudantes e a realidade de onde eles provêm, as dificuldades que possuem são 

elementos essenciais na organização do processo de ensino, uma vez que, a partir 

deste conhecimento, o docente poderá planejar sua intervenção de maneira efetiva.  

Neste contexto, Shulman (2001) reforça que, a partir da interação entre o 

conhecimento que possui o docente da disciplina e o conhecimento da pedagogia é 

que se construirá o conteúdo que será ensinado, ou seja, somente a partir da 

reflexão e interpretação do docente de forma dinâmica e cíclica é que os conteúdos 

assumirão uma forma adequada para serem ensinados. 
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Referindo-se ao conhecimento pedagógico do conteúdo, Grossman, 

Wilson e Shulman (2005) resumem o assunto afirmando que a competência para 

transformar o conhecimento da disciplina requer mais que o conhecimento puro da 

própria disciplina. Requer, necessariamente, um cabedal de outros conhecimentos e 

habilidades que perpassam pelo conhecimento dos alunos e da forma como estes 

aprendem, do currículo e do seu contexto, dos objetivos e finalidades da ação do 

professor, e também do conhecimento específico de uma ação didática adequada a 

disciplina ensinada. Ou, como afirma Shulman (2005),  

 

Un aspecto esencial de mi concepto de enseñanza lo constituyen los 
objetivos de que los alumnos aprendan a comprender y a resolver 
problemas, que aprendan a pensar crítica y creativamente y que 
aprendan datos, principios y normas de procedimiento. Por último, a 
mi juicio el aprendizaje de una asignatura no es con frecuencia un fin 
en sí mismo, sino más bien un vehículo al servicio de otros fines. 
(SHULMAN, 2005, p.10) 

 

Neste sentido, recorrer as mais variadas habilidades e conhecimentos é o 

que possibilitará ao professor transformar os conteúdos disciplinares que possui em 

conteúdos significativos, compreensivos e assimiláveis para os alunos. 

 

2.2.4. Conhecimento pedagógico geral. 

 

O conhecimento pedagógico geral é o conhecimento que ultrapassa a 

área específica, ele compreende outros conhecimentos que perpassam a prática 

pedagógica como o conhecimento dos alunos, dos processos de ensinar, das teorias 

de aprendizagem, dos conhecimentos de outras disciplinas que podem colaborar 

para a compreensão dos conceitos de sua área, entre outros (Mizukami 2004). Ou, 

como afirma Shulman (2005, p. 11) é o conhecimento que “teniendo en cuenta 

especialmente aquellos principios y estrategias generales de manejo y organización 

de la clase que trascienden el ámbito de la asignatura”. 

Para Shulman (2001) a base de conhecimento “no tiene un carácter fijo y 

definitivo” (SHULMAN, 2001, p. 181) ainda que a docência se constitua numa das 

mais antigas profissões do mundo. Para o autor, o estudo sistemático da docência é 

uma atividade recente, portanto a medida que novos estudos forem sendo 

desenvolvidos novas categorias poderão ser identificadas e acrescentadas. Desta 
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forma, Shulman (2001) se dedica a identificar como o ensino se efetiva e parte da 

premissa de que os “professores expertos son capaces de definir, describir y 

reproduzir uma buena enseñanza” (SHULMAN, 2001, p. 181). Por este motivo, o 

autor afirma que, ao examinar um ensino de qualidade, é significativo considerar a 

intenção e os argumentos pedagógicos que orientam a prática pedagógica e/ou 

podem ser utilizadas para justificar a ação pedagógica do docente sem, no entanto, 

se esquecer de que a base do conhecimento se relaciona igualmente entre os 

objetivos da educação e os métodos e estratégias utilizadas na docência.  

Segundo Shulman (2001), o ensino, na maioria das vezes, parte de 

alguma forma de texto (material concreto) que professor, ou aluno, necessite 

compreender. A seguir, o docente, tendo como ponto de partida o conhecimento que 

possui, elabora a ação pedagógica de forma a transformar o material concreto em 

um conteúdo apropriado para ser ensinado. Supõe o autor a existência de um ciclo 

de atividades que fundamente o planejamento do docente e sua ação pedagógica. 

Este ciclo abarca as seguintes atividades: compreensão, transformação, ensino, 

avaliação, reflexão e nova compreensão e é o que o autor denomina de MRPA 

(Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação), ilustrado na figura 1. 

Compreensão: requer que o docente desenvolva uma percepção crítica 

acerca dos conteúdos e das diversas estratégias existentes que facilitariam o 

ensino, bem como acerca de suas finalidades. Compreender significa que o docente 

consegue, através de sua visão contextualizada a respeito do conteúdo, estabelecer 

pontes entre a sua área de conhecimento e as demais. Shulman (2001) afirma que 

possuir conhecimento crítico a respeito do conteúdo não é o que difere um docente 

de seus pares que não exercem a docência. Por este motivo, para o autor, é o 

docente o sujeito que estabelece uma intersecção entre a matéria e a pedagogia, 

aquele que consegue transformar o conhecimento da matéria em formas 

significativas e assimiláveis pelos alunos. 

Transformação: significa refletir sobre o ato do ensino, pensar acerca do 

caminho que o docente fará com o conhecimento até este chegar ao aluno. Ensinar 

significa que o docente irá transformar suas ideias com o intuito de ensiná-las aos 

alunos. Segundo Shulman (2001), para que haja a transformação, é necessária a 

condução do seguinte processo: 1) preparação dos materiais e textos utilizados; 2) 

representação das ideias em forma de novas metáforas e explicações; 3) seleção 

pedagógica de diversos métodos de ensino bem como de suas finalidades; 4) 
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adaptação das explicações (metáforas) à faixa etária dos alunos que serão 

ensinados; 5) adequação das adaptações feitas às características especificas de 

cada aluno. Para o autor, o processo de transformação requer o planejamento de 

um conjunto de estratégias significativas, e este ato de planejar é tão importante 

quanto o ato do ensino propriamente dito e não termina quando a aprendizagem é 

alcançada. O planejamento é o momento da análise, da reflexão acerca da prática 

pedagógica, enfim, é o que caracteriza a ação docente. 

 

Figura 1: Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA) 

 

Fonte: Adaptação de Salazar (2005) para a proposição de Shulman (1987)  

 

Ensino: compreende as ações desenvolvidas até o ensino propriamente 

dito. Essas ações compreendem todos os momentos relacionados ao ensino: a 

organização e a condução da sala de aula, a elaboração e apresentação de 

explicações claras, a proposição e revisão das atividades, a interação com o aluno. 

Shulman (2001) acredita que há uma relação direta entre o comportamento do 

docente e o momento de compreensão e transformação, pois, para o autor, quando 
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o docente não conhece o conteúdo de ensino, a flexibilidade e o diálogo, próprios do 

ensino, são inaplicáveis. 

Avaliação: é o processo em que o docente acompanha e reflete acerca de 

todas as ações de ensino. A avaliação envolve a prática docente, os materiais 

selecionados, as técnicas de ensino, assim como sua compreensão profunda sobre 

a matéria que irá ensinar e dos processos de aprendizagem. 

Reflexão: é o momento em que o docente revisita o processo de ensino e 

aprendizagem, reflete sobre ele e reconstrói, a partir de novos olhares, uma outra 

compreensão. A partir dos erros e dos acertos, ou seja, de sua prática, o docente 

aprende com sua experiência e também consegue vislumbrar se os objetivos 

estabelecidos anteriormente foram alcançados. 

Nova compreensão: é como um novo começo, entretanto o docente terá 

um diferente ponto de partida, uma vez que adquiriu uma nova compreensão acerca 

de todo o processo desenvolvido. Shulman (2001) destaca que a nova compreensão 

não se dá pelo cumprimento sequencial das etapas deste processo, a nova 

compreensão se dará a partir da documentação, análise e debate do docente acerca 

da sua prática. 

 

2.3. As Tecnologias. 

 

O desenvolvimento da tecnologia, alavancado pelo avanço das indústrias, 

provocou transformações em nível global. A informação passou a ser considerada 

um bem precioso e o acesso a ela foi expandido e facilitado. As mudanças 

impulsionadas por esse novo paradigma também foram sentidas no Brasil, não 

como um modismo, mas como uma nova forma de enxergar, compreender e atuar 

sobre a realidade. Segundo Werthein (2000), nos últimos anos o conceito de 

sociedade pós-industrial foi substituído pela expressão sociedade da informação 

como “forma de transmitir o conteúdo específico do ‘novo paradigma técnico-

econômico’” (WERTHEIN, 2000, p. 71). Castells (2003) denominou como “sociedade 

da informação” esse novo paradigma que emergiu a partir do avanço da ciência e 

das tecnologias. Entretanto, Castells (2005), refletindo acerca deste novo 

paradigma, conclui não ser correto valer-se da terminologia sociedade do 

conhecimento, ou sociedade da informação, para descrever o momento de transição 

pelo qual passam as sociedades, pois segundo ele 
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Eu não concordo com esta terminologia. Não porque conhecimento e 
informação não sejam centrais na nossa sociedade. Mas porque eles 
sempre o foram, em todas as sociedades historicamente conhecidas. 
O que é novo é o facto de serem de base microelectrónica, através 
de redes tecnológicas que fornecem novas capacidades a uma velha 
forma de organização social: as redes. (CASTELLS, 2005, p. 17) 

 

Castells (2005) entende que a tecnologia, apesar de representar um 

importante papel numa sociedade em redes, não é suficiente para garantir a sua 

emergência. As redes podem ser flexíveis e adaptáveis graças a sua capacidade de 

transformação e para o autor, a rede pode se configurar de diversas formas, de 

acordo com a trajetória específica de cada sociedade, respectiva cultura e 

características. A sociedade em redes é global, “difunde-se por todo o mundo, mas 

não inclui todas as pessoas” (CASTELLS, 2005, p. 18). A transformação da 

sociedade pós-industrial em uma sociedade em redes não representa 

necessariamente um progresso em relação ao bem-estar da humanidade. Para o 

autor é fundamental conhecer e compreender os contornos dessa nova fase, pois 

somente a partir desse conhecimento será possível identificar os meios  

 

para que sociedades específicas, em contextos específicos, possam 
atingir os seus objetivos e realizar os seus valores, fazendo uso das 
novas oportunidades geradas pela mais extraordinária revolução 
tecnológica da humanidade, que é capaz de transformar as nossas 
capacidades de comunicação, que permite a alteração dos nossos 
códigos de vida, que nos fornece as ferramentas para realmente 
controlarmos as nossas próprias condições, com todo o seu potencial 
destrutivo e todas as implicações da sua capacidade criativa. 
(CASTELLS, 2005, p. 19) 

 

Numa sociedade em que o avanço tecnológico é constante, onde a 

estrutura social passa a ser organizada em redes, as tecnologias de comunicação e 

informação são responsáveis pelo processamento e distribuição de conhecimentos, 

a relação dos indivíduos com esta realidade também deve se transformar. Os 

indivíduos devem estar aptos a lidar com esta situação e a escola é chamada a 

cumprir seu papel no sentido de preparar indivíduos alinhados a essas 

transformações. 

Castells (2000) afirma que essa transformação tecnológica deu origem ao 

informacionalismo, ou seja, as tecnologias assumem um papel significativo na 

configuração de um novo modelo de sociedade, pois a comunicação é ampliada e o 
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acesso a informação torna-se indispensável na construção e processamento dos 

conhecimentos.  

Diante deste cenário de acontecimentos tão complexos, Assmann (2000) 

alerta para a necessidade de se estabelecer uma distinção entre informação e 

conhecimento. Segundo o autor, a passagem da informação ao conhecimento não 

se constitui numa ação tecnológica e que, tampouco, a produção aleatória de dados 

desconexos conduz à criação da informação, assim como nem todo acúmulo de 

informações conduz automaticamente ao conhecimento.  

Para Pellicer (1997), a matéria-prima do conhecimento é a informação, 

entretanto, para que a informação se transforme em conhecimento, o cérebro deve 

desenvolver uma série de operações intelectuais que vinculam as novas 

informações àquelas já armazenadas pelo indivíduo. Ou, como afirma Pellicer “[...] el 

conocimiento se adquire, pues, cuando las diversas informaciones se interelacionan 

mutuamente creando uma red de significaciones que se interiorizan”. (PELLICER, 

1997, [S.I.]) 

Desta forma, a crença ingênua de que possuir um número ilimitado de 

informações é condição para se possuir vasto conhecimento tem somente 

aumentado a sua ignorância em relação ao mundo real no ser humano. 

Assmann define a sociedade da informação como 

 

[...] é a sociedade que está atualmente a constituir-se, na qual são 
amplamente utilizadas tecnologias de armazenamento e transmissão 
de dados e informações de baixo custo. Essa generalização da 
utilização da informação e dos dados é acompanhada por inovações 
organizacionais, comerciais, sociais e jurídicas que alterarão 
profundamente o modo de vida tanto no mundo do trabalho como na 
sociedade em geral. (ASSMANN, 2000, p. 8) 

 

Segundo Castells (2000), é possível elencar as características para esta 

sociedade da informação: 1. a capacidade da tecnologia modificar-se e/ou 

reorganizar-se demonstrando uma flexibilidade, até então nunca pensada; 2. a 

informação e a possibilidade quase ilimitada de acesso a ela, que transforma não 

apenas o cotidiano das pessoas, como também as formas de organização de toda a 

sociedade; 3. a ideia de que tudo está interligado e da convergência das tecnologias 

estimular os processos para que sejam revistos e repensados sobre a ótica da 

transformação e mudança constante. Werthein (2000) afirma que essas 
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transformações rumo a uma sociedade da informação constituem-se numa 

tendência dominante, ou seja, independentemente do nível de desenvolvimento do 

país, esta mudança de paradigma não pode mais ser ignorada e nem é possível 

uma integração parcial nesta sociedade, uma vez que seus resultados são 

observados nas relações estabelecidas com a economia e nas formas de 

organização da sociedade. Afirma ainda o autor que este foco assumido pela 

tecnologia não pode ser encarado como algo neutro e natural, livre dos fatores 

sociais e políticos. Nas palavras de Werthein (2000), 

 

O avanço tecnológico no novo paradigma foi em grande parte o 
resultado da ação do Estado e é o Estado que está à frente de 
iniciativas que visam ao desenvolvimento da “sociedade da 
informação” nas nações industrializadas e em muitas daquelas que 
ainda estão longe de ter esgotado as potencialidades do paradigma 
industrial (WERTHEIN, 2000, p. 73). 

 

Longe, portanto de estabelecer uma visão utópica do determinismo 

tecnológico e da noção de que seu desenvolvimento encontra-se isento de qualquer 

interferência política e social, Werthein (2000) destaca que a desigualdade de renda 

e o desenvolvimento entre os povos das sociedades, mais ou menos 

industrializadas, também se reproduzem neste novo paradigma e reitera que as 

sociedades com maior desenvolvimento industrial e informatização de seus 

processos devem comprometer-se com as minorias excluídas e com todas as 

pessoas que ainda não conseguiram inserir-se neste, pois somente a partir de uma 

ação social e comprometimento ético poder-se-á construir uma sociedade dinâmica 

com igualdade de oportunidades. Assmann (2000) também contribui afirmando que 

as políticas públicas podem fazer a diferença à medida que aproveitarem todas as 

oportunidades tecnológicas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, e, 

trabalharem no sentido de estimular a inclusão e a igualdade de oportunidades. 

Axt (2000), referindo-se a este novo paradigma, faz as seguintes 

ponderações: os avanços tecnológicos acabam por redefinir o mapa cultural das 

sociedades, uma vez que se encontram fortemente vinculados às transformações 

políticas, sociais e econômicas; o processo de difusão tecnológica é irreversível, 

assim como a ideia de desenvolvimento, tal qual numa espiral, se dá de maneira 

contínua, crescente e sua difusão atinge a escala planetária. Concorda-se com a 

autora quando ela afirma 
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[...] vantagens e desvantagens andam juntas, aparentemente 
correlacionadas à sofisticação da tecnologia no que respeita à 
exigência de dispor de novos modelos cognitivos e reflexivos: à 
universalidade de acesso às redes digitais, informacionais e da 
comunicação, poderá então corresponder, ao mesmo tempo [...] um 
controle social-econômico-cultural como jamais visto, se a sociedade 
não dispuser de estratégias que neutralizem este controle, pelo 
agenciamento de processos dialógicos entre as culturas. (AXT, 2000, 
p. 55) 

 

Para visualizarmos as transformações provocadas pelo advento das 

tecnologias da informação e comunicação (TDIC) é importante considerar os 

resultados a que chegaram as pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor da Internet 

no Brasil (CGI.br) nos anos de 2005, 2010 e 2011. Em 2005, apenas 17% dos lares 

urbanos do Brasil possuíam computador e nem todos eram conectados à internet. Já 

em 2010, a proporção de domicílios urbanos e rurais conectados à internet era de 

27%. No ano de 2011, a rede era constituída por mais de 74 milhões de brasileiros 

com mais de dez anos, sendo que nas áreas urbanas, além do crescimento do 

número de conexões categorizadas como banda larga (acima de 2 Mbps), a 

proporção de domicílios conectados atingia 43%. Segundo o CGI.br (2011), a partir 

da projeção populacional chegou-se a 10,7 milhões de conexões fixas de banda 

larga e 1,4 milhões de conexões 3G nos domicílios brasileiros. 

É inegável que o advento da internet provocou profundas transformações 

em diversas áreas da sociedade. Entretanto, após quase três décadas de massivos 

investimentos nas TDIC, sendo quinze deles no uso da tecnologia na educação, não 

há uma unanimidade a respeito dos efeitos gerados pela utilização desta tecnologia 

no campo educacional. Apesar destas transformações alterarem o comportamento, 

a cultura e o funcionamento da sociedade e de sua estrutura de maneira geral, elas 

já são amplamente sentidas na educação e na cultura escolar, no entanto, ainda há 

muita relutância em enfrentá-la. Axt (2000), ao discutir sobre esta nova tecnologia, 

revela um grande dilema, uma vez que existe aqueles que vislumbram esta nova 

tecnologia como possibilitadora da promoção humana comprometida com a 

construção de uma sociedade do conhecimento, enquanto outros acreditam que, a 

partir desta modernização, formar-se-ão sociedades mais fechadas e desumanas.  

Segundo Axt (2000, p. 52) tal dilema não pode ser solucionado, uma vez 

que “não existe o melhor modelo para articular a integração ciência-tecnologia e 
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sociedade, de que isso depende das condições de possibilidade dos setores 

envolvidos, considerados os entornos próprios a cada um [...]”.  

Vivemos em uma sociedade em que ignorar a entrada e a presença cada 

vez mais constante e cotidiana das tecnologias pode relegar os profissionais a 

exclusão e ostracismo. A tecnologia funciona como um motor gerador das mais 

diversas transformações, e a educação deve se pautar em ações que não apenas 

considerem, conheçam e acatem tais transformações, mas que também revelem sua 

natureza comprometida, engajada e partícipe de tais mudanças. Para Gómez 

(2002), as tecnologias, à medida que se incorporam a educação, oportunizam a 

disseminação do conhecimento e da cultura, além de um maior acesso e circulação 

do conhecimento. 

A tecnologia e as inovações advindas desta colocaram em xeque a 

concepção de que a sociedade consistia um sistema imutável de verdades prontas e 

inquestionáveis. O campo educacional, que tem no conhecimento científico um de 

seus elementos de trabalho, sentiu em suas bases a influência destes 

questionamentos, seja por parte dos estudantes que se apropriaram da tecnologia e 

a tornaram presença cotidiana em suas vidas levando-a para a escola, seja pelo fato 

da tecnologia ter descortinado um mundo de informações até então inacessíveis à 

maioria das pessoas. 

A internet e os aparatos tecnológicos digitais foram capazes de relativizar 

questões que até então eram vistas como empecilhos para a garantia de uma 

aprendizagem científica mais aprofundada. A relativização da distância, do tempo e 

do espaço passou a exigir que as pessoas estejam sempre em constante 

atualização, e, que suas competências para atuar numa sociedade com estas 

características se transformem no “mote” de sua existência pessoal e profissional. O 

campo virtual passou então a ser como uma estrada com infinitas opções de 

caminhos onde é possível acessar os mais diversos acervos de informações sem, 

necessariamente, ser balizado concretamente por outra pessoa. É a informação 

ilimitada disponível a quem quiser consultá-la.  

Borrás (1997) afirma que a internet, em teoria, dispõe a informação e as 

oportunidades ao acesso de todos. Entretanto, na prática o conhecimento está 

limitado àqueles que possuem formação e meios para filtrar a informação. Assim 

como as oportunidades oferecidas pela internet só serão aproveitadas pelos 

indivíduos que não sofrerem com a passividade resultante de uma alienação 



68 
 

econômica, social e cultural. Gómez (2002) demonstra preocupação com o fato de 

que a tecnologia não esteja sendo usada para diminuir o fosso existente entre os 

países desenvolvidos cultural, política, econômica e profissionalmente e aqueles em 

estado de desenvolvimento e/ou subdesenvolvidos. Nas palavras de Gómez (2002, 

p.2)  

 

“[...] não se trata de incorporar acriticamente a tecnologia no tecido 
social, educativo e comunicativo. O que estamos requerendo [...] é 
uma série de estratégias que permitam a nossas sociedades 
aproveitar o potencial de tecnologia para nossos próprios fins e de 
acordo com as nossas peculiaridades culturais, científicas e 
tecnológicas”. 

 

Assim o autor propõe que as instituições sociais, especialmente a escola, 

devido ao seu envolvimento na produção do conhecimento influenciem no curso 

assumido pelas tecnologias da comunicação, e, ainda destaca que este desafio, que 

não é de exclusividade da escola, já se transformou numa questão de ordem global. 

Por isso, as instituições não podem se furtar de assumir o compromisso de contribuir 

com a construção de um futuro mais democrático, solidário e humanizado. 

Segundo Gómez (2002), as tecnologias oportunizam uma série de 

benefícios, mas também interferem nas diversas áreas da sociedade, o que pode 

ser um fator preocupante, uma vez que não é mais possível recusá-la. O autor 

afirma que os indivíduos devem valer-se da tecnologia e aproveitar seu potencial, 

apropriar-se dela para fazer a diferença na sociedade em que estão inseridos e não 

apenas adaptar-se a ela. Os sistemas educacionais, culturais e políticos possuem o 

dever de interferir no uso dessas tecnologias para que sejam utilizadas na 

construção de uma sociedade mais cidadã. Ainda Gómez (2002) referindo-se ao 

pensamento de Raymond Williams, sociólogo inglês, alerta para o fato de que o 

desenvolvimento tecnológico tem sido baseado em decisões políticas e econômicas, 

decisões estas que contemplam as necessidades dos mercados internacionais. 

Assim sendo, o autor destaca que a adoção, ou o desenvolvimento de uma 

tecnologia, só se dará a partir do momento em que esta for considerada viável do 

ponto de vista mercadológico, demonstrando, portanto, que a tecnologia não é 

neutra e nem segue princípios bem definidos e estruturados e também nem sempre 

possuem compromisso com a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Segundo Gómez (2002, p. 59), 
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[...] o motor da tecnologia não é a descoberta científica da ciência 
nem sequer a descoberta tecnológica em si mesma, mas sim a 
particular mediação política no desenvolvimento dos mercados das 
forças de poder operantes, tanto em nível local, regional, como, 
sobretudo agora, em nível mundial. 

 

Assim, na crítica do autor às tecnologias, ou melhor, ao produto advindo 

delas, nunca é sobre a representação de uma necessidade histórica. Elas só 

chegam até os cidadãos quando após avaliação, tornam-se viáveis do ponto de vista 

do mercado e da política. Ressalta também Gómez (1998) que a prioridade da 

educação deve estar no processo pedagógico e, não, nos meios. O processo 

pedagógico também não se resume a um conjunto de técnicas para ensinar e, 

tampouco, no desenvolvimento de habilidades e de determinados saberes. O autor 

confere ao processo pedagógico uma intencionalidade muito maior, “gran parte del 

desafío educativo general de este fin de milenio, particularmente protagonizado por 

la televisión y otros medios, y tecnologías de información se encuentra en la 

definición y colectiva sustentación de un proyecto mediador alternativo al 

hegemónico-neo liberal. (GÓMEZ, 2002, p. 172). Com esta mesma preocupação 

posiciona-se Labra (1999) ao ressaltar a importância de se considerar as 

repercussões do acesso à internet, um modelo de ferramenta telemática, e de sua 

oferta rica e ilimitada as informações, não só do ponto dos conteúdos veiculados, 

mas sim da passividade com que os indivíduos possam estar, ou “que se escuche a 

los que hablan más alto; o que la información proporcionada sólo sea accesible a 

quienes poseen una mínima formación y los medios para filtrarla”. (LABRA, 1999, p. 

98) 

Neste contexto compreende-se que o compromisso da educação frente 

às novas tecnologias é elaborar e colocar em prática um projeto educacional que se 

valha da tecnologia com um objetivo diverso daquele planejado. Um projeto 

educacional que instrumentalize o indivíduo a utilizar a tecnologia de forma a 

atender a sua necessidade e não às necessidades do mercado.  A tecnologia pode 

ser utilizada como uma ferramenta de resistência e de contracultura, pois à medida 

que se instrumentaliza de forma crítica o cidadão, os resultados de sua intervenção 

servirão para questionar a sociedade em que se encontram inseridos e também 

fortalecer a sua própria cultura.  

Assim Goméz (2002) destaca que o importante é refletir sobre as 

finalidades que justificam a incorporação das tecnologias sem ignorar o peso e a 
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influência da cultura. Educação e tecnologia devem seguir um caminho paralelo. 

Neste raciocínio, compreende-se que não basta inserir a tecnologia na educação 

embasada na crença de que é sinal de modernização a escola estar imersa nos 

meios tecnológicos. Não basta, portanto, a disseminação das ferramentas e 

aparatos tecnológicos. A escola deve valer-se da tecnologia como uma ferramenta, 

que articulada com o conhecimento, potencializará a ação dos indivíduos que, a 

partir de sua apropriação, poderão dialogar e construir conhecimentos que 

correspondam às suas necessidades. 

Segundo o autor, existem duas formas de vincular a tecnologia da 

informação à educação. A primeira nomeada pelo autor de racionalidade eficientista 

agrega a tecnologia ao já existente no processo educativo sem o compromisso de 

efetuar alterações e modificações. A modernização do sistema educativo trata de 

incorporar os recursos tecnológicos à educação e ao aparelhamento advindo desta 

racionalidade. O ensino ganha o foco principal, pois a partir do aparelhamento das 

instituições educativas, acredita-se que uma aprendizagem de qualidade será 

alcançada. Julga-se que quanto maior for a oferta educativa e quanto maior for a 

cobertura de redes de satélite, maior e melhor será a aprendizagem. Nas palavras 

de Gómez (2002, p.9) “[...] se a oferta educativa, ao se modernizar com a introdução 

das novas tecnologias, se alarga e até melhora, a aprendizagem, no entanto, 

continua uma dúvida”. Assim, destaca o autor que o tecnicismo por si só não 

consiste numa garantia de melhor educação, uma vez que o aprendizado para o uso 

das tecnologias da comunicação no ambiente escolar não se dá de forma natural e 

espontâneo, e, que o uso inadequado destas tecnologias acaba por reduzir seu 

impacto no campo educativo. A segunda, batizada de racionalidade da relevância, 

propõe que a tecnologia seja incorporada à escola como objeto de estudo e análise, 

o qual necessita de orientação e formação específica para que seja vista como um 

estímulo à aprendizagem e não apenas como um meio de entretenimento. Assim, o 

objetivo está na aprendizagem e no uso das tecnologias como mediadoras deste 

processo. O autor afirma que ao se compreender a tecnologia como mediadora do 

processo de aprendizagem e não como um fim em si mesmo, toda a estrutura 

escolar se altera e também as orientações pedagógicas. É a substituição de uma 

estrutura tradicional que imperou na escola por muitos anos por uma orientação que 

tem como ponto de partida o contexto dos educandos. 
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Para Gómez (2002), o uso inadequado das tecnologias acaba por 

desvirtuar seu objetivo e aniquilar seu poder educativo. Esse autor também 

evidencia que o uso correto destas ferramentas não acontece de forma natural, nas 

suas palavras: 

 

a incorporação das novas tecnologias aos processos educativos 
requer uma transformação dos processos de ensino-aprendizagem, 
da estruturação dos conteúdos, das situações de interações com ele, 
e, em geral, da orientação pedagógica do esforço educativo no seu 
conjunto (GÓMEZ, 2002, p. 67). 
 

Não se trata de passar receitas de como obter um melhor resultado a 

partir da utilização das tecnologias de comunicação e informação no processo 

educativo, e, sim, de estender a compreensão sobre o fato de que as tecnologias 

podem ampliar o acesso à informação. Todavia, isso não se constitui em garantia de 

aquisição de conhecimento e, sobretudo, de melhora na qualidade da 

aprendizagem.  

Segundo Fagundes (2011, p. 53), a condição fundamental para lidar com 

a complexidade da cultura digital:  

 

a construção dessa escola, sua estrutura, organização e 
funcionamento incorporados em uma cultura que privilegie e favoreça 
o funcionamento em rede, com a mobilidade conectando espaço e 
tempo. Em resumo: uma cultura em que a informação não seja 
massificada, mas produzida pelos próprios aprendizes no acesso e 
no uso de diferentes espaços, não os retendo aos limites do espaço 
tridimensional, único diretamente acessível aos sentidos da 
percepção humana, mas acessando e convivendo com as imensas 
possibilidades dos espaços digitais [...] 

 

Refletindo acerca das transformações que ora se impõe para a escola, 

Cobo e Moravec (2011) destacam que é fundamental aproveitar esse período de 

transformações, assim como os espaços e plataformas disponíveis, a fim de criar 

uma educação atualizada capaz de responder às necessidades deste século. Para 

isso, os autores apresentam a “aprendizagem invisível” como um novo modelo de 

aprendizagem, que tem por objetivo integrar os avanços tecnológicos às diversas 

ideias e teorias, com a intenção de alavancar transformações na educação formal, 

informal e não formal. Segundo os autores: [...] esta perspectiva busca 

desencadenar reflexiones e ideias sobre como conseguir una educación de mayor 
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pertinencia, capaz de reducir la brecha entre aquello que se enseña desde la 

educación formal y lo que demanda el mundo del trabajo (COBO; MORAVEC, 2011, 

p. 23). A aprendizagem invisível propõe que a aprendizagem se processe dentro de 

um marco mais amplo e, para tal, sugere que as tecnologias de informação e 

comunicação possuam novas formas de aplicação e utilização, ou, como afirmam os 

autores “aprendizagem invisible es una alternativa para ver el aprendizaje con otros 

ojos”. (COBO; MORAVEC, 2011, p.24) 

A escola, segundo Gómez (2002), não será mais o local do saber. Ela 

transformar-se-á em um local de articulação e mediação dos diversos saberes. Nas 

palavras do autor:  

 

Uma escola, sustentada em uma racionalidade relevante frente as 
novas tecnologias de informação, assumiria que a aprendizagem se 
realiza em múltiplas situações e cenários da vida cotidiana, e que, 
por isso, essa aprendizagem varia em sua importância, formalidade e 
legitimidade. (GÓMEZ, 2002, p.12) 

 

Assim, a função da escola é garantir que a aprendizagem do aluno seja 

relevante e significativa, de forma que este possa valer-se dela e melhorar social e 

individualmente. 

É fato que a apropriação tecnológica cada dia mais faz-se fundamental. E 

acredita-se que se apropriar da tecnologia compreende além da utilização simplista 

de um hardware e um software. Entende-se por apropriação tecnológica a ação de 

utilizar a tecnologia para aumentar e modificar competências profissionais e também 

pessoais de um indivíduo. Ao conferir à tecnologia um significado maior, as 

atividades cotidianas passam a ser balizadas pelas ferramentas tecnológicas e sua 

utilização pressupõe uma ação autônoma crítica. 

 

2.3.1. Tecnologia e Educação. 

 

As sociedades começaram a evoluir a partir do momento que o homem 

começou a se comunicar. A comunicação é fruto do processo de interação humana. 

Da pintura passando pela escultura e chegando a escrita, a cultura sintetizada 

sempre reforçou a ideologia de uma classe dominante da época. Desta forma, tendo 

essa ideia como pano de fundo, é inegável a importância das mídias para a 
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perpetuação da cultura, das crenças e dos mitos e do saber científico de uma época 

histórica. Laraia (1986, p. 46) afirma: 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é 
um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 
conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações 
que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse 
patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 
são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do 
esforço de toda uma comunidade. 

 

O registro da cultura, seja através da pintura, da escultura e ou da escrita, 

além de perpetuar o saber acumulado, garante ao povo a construção da sua 

identidade e de seu lugar no mundo. A cultura nada mais é que a forma como um 

povo interpreta, significa e (re) significa o seu cotidiano, com vistas a construir uma 

sociedade que atenda aos interesses de uma coletividade. 

A comunicação sempre esteve presente no cotidiano humano e é possível 

encontrá-la, por exemplo, no tempo das cavernas com as primeiras representações 

pictóricas (arte rupestres), no Egito Antigo na decoração das tumbas, entre outros. 

Toda a comunicação é sempre a expressão dos desejos, sentimentos, ideias, 

crenças e valores de uma sociedade, portanto seu uso através da história nunca foi 

uma ação neutra.  

A comunicação é o fundamento do processo educativo, por isso se 

reforça o compromisso com o diálogo, seja ele entre alunos, professores, equipe 

técnica-pedagógica, equipe gestora e comunidade. Segundo Assumpção ([S.I.]), 

professora do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa,  

 

[...] infelizmente, na escola predomina ainda a comunicação vertical, 
respaldada no saber do professor como poder. Muitos educadores 
desconsideram o conhecimento não sistematizado, adquirido pelo 
contato com as mídias (rádio, televisão, internet...) e se impõem 
como autoridade, o que impede a comunicação bidirecional. 
(ASSUMPÇÃO, [S.I.]) 

 

A educação existe na sociedade humana e é o resultado da construção 

do homem, portanto não é neutra. Ela está sempre aliada a algum projeto 

hegemônico e, desta forma, ajuda a construir, reforçar ou rechaçar hábitos, valores, 

costumes e culturas. Ou, como afirma Freire (2000), não é a educação que modela a 
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sociedade, mas, sim, a sociedade é que modela a educação segundo os interesses 

de quem detém o poder.  

O espaço da educação é maior que o espaço da escola, sendo assim, a 

escola é somente mais um lugar onde a educação pode acontecer. A escola é o 

ambiente oficial por onde todos devem passar, a fim de "estarem aptos" para o 

convívio social. Essa instituição possui o objetivo de instrumentalizar as gerações 

para que tomem decisões de forma consciente e crítica, no entanto, deve também 

se atentar para o fato de que não pode mais responder às necessidades do século 

XXI com práticas do século passado. Neste sentido, não é possível conceber uma 

educação e uma escola que ignorem a tecnologia e a importância desta no contexto 

educacional.  

Neste sentido, as tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) devem ser utilizadas como meios de instrumentalização da nova geração, 

pois ao estarem imersas e participarem cada dia mais da vida em sociedade e do 

cotidiano do espaço escolar, oportunizam a reunião, compartilhamento e distribuição 

da informação. A partir das TDIC, cada vez mais sente a necessidade de se 

repensar a educação, os modelos utilizados para sua difusão, bem como a forma 

como os docentes a incorporam na efetivação do processo de ensino e 

aprendizagem. Essa ampliação das possibilidades de troca de experiências tem 

oportunizado inúmeras descobertas e conduzido a humanidade a um novo 

paradigma denominado por Castells (1999) de informacionalismo, ou seja, as mídias 

assumem papel relevante na difusão e ampliação da informação, processo 

significativo para a construção de uma sociedade amparada em outras bases. 

A partir da comunicação e da troca de experiências entre os indivíduos e 

o meio é que o ser humano interage com o mundo e produz cultura e, com ela, as 

tecnologias. As diversas formas que o ser humano se utiliza para se expressar e 

comunicar, seja oral, escrita, musical ou por imagens recebe o nome de mídia.  

É através das mídias que o ser humano constrói novos significados e 

interage com o mundo a sua volta. 

A influência da tecnologia é percebida em diferentes setores da sociedade 

e no campo educacional não é diferente. Nesse campo, a influência dessas novas 

tecnologias tem exigido do professor a adoção de novas atitudes, o domínio de 

novos saberes, a exigência de criatividade e inovação, além da necessidade e do 

compromisso constante com o processo de formação. 
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Enquanto exige-se, por parte do docente, uma constante formação e um 

compromisso em trabalhar com a tecnologia de forma a promover a transformação 

nas práticas letivas, observa-se, por parte do governo federal, estadual e municipal 

um movimento regulatório da utilização da tecnologia e de sua formação como se 

tais medidas bastassem como garantia de sua efetivação. O computador adentrou o 

espaço educacional segundo Richit (2010, p. 72) 

 

O Proinfo (Programa Nacional de Informática na Educação), um 
programa de formação voltado ao uso pedagógico das tecnologias, 
que se baseia na distribuição de equipamentos às escolas vinculadas 
ao projeto e na oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais 
aos professores.1 

 

A criação de políticas de informatização, a partir da parceria entre o 

Governo Federal, o Estadual e o Municipal, oportunizou às unidades escolares o 

acesso à mídia e à informática, e desta parceria, caberia ao governo federal 

disponibilizar os equipamentos e aos governos estaduais e municipais providenciar a 

infraestrutura indispensável para a instalação de todos os equipamentos 

disponibilizados. Assim, a fim de atender o disposto no Decreto Presidencial nº 

6300, de 12 de dezembro de 2007 que versava sobre o Proinfo, houve a 

necessidade, por parte dos Governos estaduais e municipais, de disciplinar e 

regulamentar o funcionamento dos Núcleos de Tecnologia Educacional que ficariam 

com, entre outras, a incumbência de: 

 

Art. 1º Compete aos Núcleos de Tecnologia Educacional, promover 

ações de inclusão de novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TIC nas escolas públicas [...] para: 

IV. Promover a formação dos profissionais da educação pública 
para o uso das linguagens inerentes às tecnologias; 
V. Realizar estudos e pesquisas relacionadas ao uso das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação no processo ensino-
aprendizagem, além de produção e avaliação de programas de 
computadores educacionais [...]. 
VIII. Incentivar e orientar o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas 
que busquem a criação de novas formas de uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação como recursos didáticos auxiliares no 
processo ensino-aprendizagem. (SANTA CATARINA, 2011, p. 1-2) 

 

                                                           
1
 O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) foi criado em abril de 1997, pela 

Portaria nº 522/MEC com o intuito de promover o uso pedagógico da informática no Ensino 
Fundamental e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino 
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O apetrechamento das instituições educacionais com as novas 

tecnologias da informação e comunicação não redundaram em melhorias na 

qualidade de ensino e aprendizagem. Tampouco suscitou nos docentes a 

transformação de sua prática pedagógica demonstrando, portanto, que as medidas 

implementadas, e/ou recursos que se pretende utilizar em sala de aula, requerem do 

professor um conhecimento amplo de seus benefícios e de suas limitações. Isso 

significa que o professor continua com o papel principal em sala de aula, ele é quem 

deve saber que caminhos trilhar e, desta forma, o que fazer com a tecnologia que se 

encontra disponível. 

Visto assim, a tecnologia assume um papel fundamental em sala de aula. 

Todavia, isso não se constitui em garantia de aprendizagem pelo simples fato de 

que o meio necessita que alguém o opere, o utilize, o contextualize e essa, sem 

dúvida, é a função do professor. As mídias cumprirão a função estabelecida pela 

concepção de ensino e aprendizagem que o professor possuir, logo, não se pode 

esperar que elas operem milagres em sala de aula. Assim, demonstram Andrade e 

Teruya ([S.I.]) quando afirmam que 

 

 [...] a utilização do computador como recurso pedagógico da 
instituição escolar não garante a melhoria do desempenho escolar. 
Isso significa que para melhorar a qualidade do ensino é necessário 
formar os professores para a utilização da tecnologia em uma 
perspectiva crítica. 

 

A política de informatização do Brasil preocupou-se mais com a 

instrumentalização maciça das instituições escolares que com a proposição de 

cursos de formação para a utilização destas tecnologias. A crença brasileira de que 

os computadores resolveriam o problema da educação no país serviu mais como 

uma política feita às avessas e à revelia das necessidades da comunidade escolar. 

O processo de formação para as tecnologias, delegado aos Núcleos de Tecnologia 

Educacional, limitou-se ao “ensino” de softwares aos docentes e, em muitos casos, 

iniciou o próprio docente no uso do computador e do conhecimento desta mídia. 

Outra crença desta política educacional atrela-se à lógica de que a tecnologia 

poderia ser utilizada pelo docente em sala de aula como uma possibilidade de 

motivar e estimular o ensino. É fato que o uso de computadores e da internet 

possibilita e amplia ao estudante e ao docente o acesso às novas informações. 

Entretanto, para que isso se torne uma realidade e de fato se concretize, é 
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necessária a adoção, por parte de todos os envolvidos no processo educacional, de 

uma nova política de compreensão e utilização desta mídia. 

Assim, com a intencionalidade e a prioridade de garantir aos professores 

da educação básica uma capacitação permeada por uma nova compreensão e 

utilização das tecnologias digitais no processo educacional o Ministério da 

Educação, através da Secretaria de Educação a Distância, no ano de 2005, 

convocou Municípios, Estados e Distrito Federal a apresentar propostas de cursos 

superiores na modalidade a distância. Desta parceria entre as esferas municipal, 

estadual e federal com as universidades nasceu o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil - UAB 

 

Art. 1 o Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - 
UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 
cursos e programas de educação superior no País. (BRASIL, 2006, 
p. 1)2 

 

O Sistema UAB tem como objetivos: 

 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação 

inicial e continuada de professores da educação básica; II - oferecer 
cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas 
do conhecimento; IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 
diferentes regiões do País; VI - estabelecer amplo sistema nacional 
de educação superior a distância; e VII - fomentar o desenvolvimento 
institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a 
pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas 
em tecnologias de informação e comunicação. (BRASIL, 2006, p. 1) 

 

Ainda que na ânsia de garantir uma educação de qualidade a política de 

informatização do Brasil tenha investido na instrumentalização das escolas, 

enfatizando fortemente o aspecto técnico de utilização das tecnologias digitais, o 

Sistema UAB se configura numa alternativa no que se refere a expansão de ensino 

                                                           
2
 O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, oferece cursos de nível superior para camadas da população 
que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação 
a distância. http://www.uab.capes.gov.br/index.php/component/content/article?id=6 
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superior no Brasil, na formação continuada dos professores e no incentivo à 

pesquisa e utilização inovadora das tecnologias digitais.   

Na seara de utilizar a mídia tecnológica sob uma nova perspectiva, 

propõe-se discutir sobre o TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge 

(Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Tecnológico, ou seja, sobre o tipo de 

conhecimento pedagógico do conteúdo tecnológico importante para o docente 

durante a prática de ensino. 

 

2.3.2. O TPACK: o conhecimento pedagógico do conteúdo tecnológico. 

 

Mishra e Koehler (2006) desenvolvem um referencial teórico sobre a 

tecnologia educacional com base na formulação teórica de Shulman. Esta foi fruto 

de uma pesquisa científica de cinco anos, cujo objetivo consistia em observar o 

desenvolvimento profissional dos docentes no ensino superior, a fim de desvendar 

algumas das qualidades essenciais e conhecimentos necessários ao docente para a 

integração da tecnologia no ensino. Segundo os autores, o docente deve possuir 

alicerces que possibilitem a integração das três formas de conhecimento: científico, 

pedagógico e tecnológico, a fim de estimular a construção de novas formas e 

estratégias de aprendizagem que conduzam ao desenvolvimento de uma 

aprendizagem mais crítica e significativa. 

Segundo Mishra e Koehler (2006), o advento da tecnologia provocou 

mudanças significativas na sociedade, na forma de organização e comportamento 

desta. Estas transformações, que também se refletem no processo de ensino e 

aprendizagem, não têm suscitado, por parte da educação, uma forma adequada de 

se utilizar a tecnologia. Os autores enfatizam que quando o assunto é a tecnologia o 

debate recai sobre a utilização desta e não sobre a forma como esta é utilizada. 

Enfatizam também que introduzir a mídia em sala de aula não constitui garantia para 

o enfrentamento das transformações que assolam a educação. 

Afirmam ainda que as pesquisas, desenvolvidas envolvendo a tecnologia 

e a educação na atualidade, tratam apenas de demonstrar a implantação de novas 

ferramentas no âmbito escolar sem, no entanto, considerar a questão “do que” os 

docentes necessitam saber a fim de incorporar no ensino a tecnologia.  

Neste contexto, surge o TPACK, que pretende ser mais que uma forma 

crítica e coerente de pensar a integração da tecnologia, o que se almeja é pensar 
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num quadro teórico que aborde a relação entre tecnologia e ensino de forma a 

apoiar a aprendizagem e, também, transformar o processo de formação dos 

docentes. Retomando o referencial teórico elaborado nos estudos de Shulman em 

1986, Mishra e Koehler (2006) afirmam que a formação docente se concentrou 

historicamente no conhecimento denominado por Shulman como conhecimento do 

conteúdo do professor e que, somente mais recentemente, este processo mudou o 

foco e passou a enfatizar a prática do docente em sala de aula. Entretanto, como 

referendado por Shulman (2001), esses dois tipos de conhecimento compreendidos 

de forma separada e isolada contribuíam para uma formação deficitária dos 

docentes, pois, de acordo com o tipo de formação recebida, um ou outro tipo de 

conhecimento recebia maior ou menor ênfase. Mishra e Koehler (2006) representam 

o isolamento dos conhecimentos destacados por Shulman como dois círculos que 

não se comunicam como na figura 2. 

 

Figura 2: Conhecimentos isolados 

 

 

 
Fonte: A autora (2015). Criado a partir da Figura 6 (Síntese do TPACK, Figura original) 

                           

Para Shulman (2001), os dois tipos de conhecimento não se excluem e, a 

fim de resolver esta dicotomia, o autor criou o PCK – conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que resulta da intersecção entre o conteúdo e a pedagogia (figura 3). 

Segundo Mishra e Koehler (2006), o PCK representa as formas e aspectos 

particulares de organização do conhecimento do conteúdo e do conhecimento 

pedagógico, a fim de garantir o ensino. Ou, como os docentes pensam que um 

determinado conteúdo deve ser ensinado, e as formas como este conteúdo é 

representado para que se torne compreensível aos alunos. 
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Figura 3: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo resulta da intersecção entre CK e PK 

 

 

 

Fonte: A autora (2015). Criado a partir da Figura 6 (Síntese do TPACK, Figura original) 

 

Mishra e Koehler (2006) afirmam que a tecnologia sempre esteve 

presente no ambiente escolar na forma de materiais variados como quadros, 

cartazes, retroprojetores, entre outros. Entretanto, nenhum destes elementos foi tão 

inovador e ocupou tanto o cenário educacional quanto à tecnologia aqui 

compreendida como os computadores e softwares para o ensino. Essa tecnologia 

educacional tem a capacidade de provocar profundas mudanças na educação, na 

sala de aula e também no ensino, pois são capazes de estimular o PCK quando o 

docente, aliado a esta tecnologia, consegue propor formas inovadoras e facilitadoras 

da compreensão por parte do aluno.  

Segundo os autores, o docente não pode ignorar a presença da 

tecnologia em sala de aula, visto que elas estão cada dia mais inseridas no cotidiano 

das pessoas e no dia a dia dos alunos. A representação de Mishra e Koehler (2006), 

figura 4, demonstra que a tecnologia foi tratada no âmbito educacional como algo 

estático, isolado dos demais conhecimentos, já que o foco do professor estava no 

conteúdo e nas técnicas pedagógicas. A tecnologia, utilizada como recurso, assumia 

um papel coadjuvante entre os docentes que a utilizavam, era algo que sua 

implantação dependia da disponibilidade e vontade do docente. 
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Figura 4: Tecnologia isolada dos demais tipos de conhecimento 

 

 

 

Fonte: A autora (2015). Criado a partir da Figura 6 (Síntese do TPACK, Figura original) 

 

Entretanto, na atualidade, a tecnologia alterou significativamente as 

formas de acesso às informações, tanto para os docentes quanto para os alunos. As 

tecnologias impactaram o trabalho do docente e a este, pois, além de desenvolver 

um novo conhecimento a respeito da tecnologia, cabe conhecer a existência destas 

mídias, compreender o seu alto grau de transformação e rápida obsolescência, 

conhecer como operar com estas tecnologias, aprender novas técnicas e 

desenvolver novas habilidades. Não basta, também, que o docente participe de 

seminários e cursos sobre como utilizar essas mídias. A ideia é a de que o docente 

desenvolva um novo tipo de conhecimento a respeito da tecnologia e passe a 

integrá-lo no processo de ensino. Segundo Mishra e Koehler (2006), outros quatro 

tipos de conhecimento surgem da integração da tecnologia, como demonstrado na 

figura 5. 

 

 

 

 



82 
 

Figura 5: Integração dos Conhecimentos Pedagógico, Tecnológico e do Conteúdo (TPACK) 

 

 

 

Fonte: A autora (2015). Criado a partir da Figura 6 (Síntese do TPACK, Figura original) 

 

Mishra e Koehler (2006) procuram demonstrar a complexidade das 

relações estabelecidas a partir da integração entre a tecnologia, a pedagogia e o 

conteúdo. Apresentam o TPACK como um quadro teórico fundamental com os tipos 

de conhecimento necessários ao docente para a integração eficaz da tecnologia em 

sua prática de ensino. A página oficial da internet referente ao TPACK apresenta os 

sete componentes e assim os sintetiza (figura 6): 

- Conhecimento do Conteúdo (CK) – é o conhecimento a ser 

ensinado. Teorias, experimentações, ideias que o docente utiliza para que o 

desenvolvimento do conhecimento. 

- Conhecimento Pedagógico (PK) – é o conhecimento que o docente 

possui a respeito das práticas de ensino e seus métodos. É o conhecimento que o 

docente possui a respeito de como a aprendizagem se efetiva, de como os alunos 

aprendem, das formas de organização e planejamento da aula. 

- Conhecimento Tecnológico (TK) – é o conhecimento a respeito das 

formas de se compreender e utilizar a tecnologia em sala de aula. Também se refere 

à capacidade do docente de avaliar a contribuição dos recursos tecnológicos quando 

aplicados em sala de aula.  

- Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) – refere-se à ação 

do docente ao interpretar o conteúdo e transformá-lo em formas que os alunos 
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conseguirão assimilar. A interpretação da docente parte do conhecimento prévio dos 

estudantes e abrange a criação de estratégias para a promoção da aprendizagem. 

- Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK) – é o conhecimento 

que o docente possui a respeito da tecnologia mais adequada a utilizar de forma a 

facilitar a compreensão e aprendizagem dos estudantes a respeito de determinados 

assuntos.  

- Conhecimento Tecnológico Pedagógico (TPK) – refere-se ao 

conjunto de conhecimentos da tecnologia da informação e comunicação aplicado na 

educação. É o conhecimento que o docente possui a respeito da melhor tecnologia 

utilizada para representar e/ou reforçar uma ou outra aprendizagem. 

- Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Tecnológico (TPACK) – é 

o ensino que resulta da intersecção entre o conhecimento do conteúdo, o 

conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico. O TPACK propõe que 

estes conhecimentos não cumprem sua função se compreendidos isoladamente e 

longe de um contexto. É justamente a partir da intersecção destes conhecimentos 

que o docente consegue planejar sua ação pedagógica e assim representar 

conceitos utilizando as técnicas pedagógicas e a tecnologia de forma a ensinar um 

conteúdo real aos alunos. O TPACK propõe um ensino eficaz que se vale da ajuda 

de diversas estratégias para auxiliar o aluno a elaborar hipóteses e explicações 

contextualizadas.  

O TPACK propõe uma integração crítica das tecnologias digitais no 

contexto pedagógico e que, para a efetivação desta proposta, o docente necessita 

possuir uma base de conhecimento científico e pedagógico sólido, uma vez que esta 

base de conhecimento é o fundamento para o docente conseguir propor novas 

formas de utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação que 

superem o caráter instrumental. 

O TPACK segundo Mishra e Koehler (2006) representa o conhecimento 

que o docente adquiriu em sua prática pedagógica, em seus estudos e pesquisas e 

que o capacita para utilizar as tecnologias digitais para propor atividades 

desafiadoras, que contextualizadas com o conhecimento pedagógico e com o 

conhecimento científico específico do docente, contribui para o desenvolvimento de 

uma aprendizagem crítica e significativa. 
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Figura 6: Síntese do TPACK, Figura original 

 

 

Fonte: Disponível em: http://mkoehler.educ.msu.edu/tpack/files/2011/05/tpack.jpg 

 

A seguir apresenta-se os passos da pesquisa desenvolvida a respeito das 

trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento profissional de docentes do ensino 

superior que utilizam as TDIC na prática pedagógica em sala de aula. 

 



 
 

3. A PESQUISA 

 

As transformações de cunho político, econômico e social vivenciadas 

neste século apontam a necessidade de transformação dos indivíduos e das formas 

destes compreenderem, explicarem e atuarem na realidade. As inovações 

tecnológicas e o seu rápido grau de obsolescência, assim como a produção e 

divulgação incontável de informações têm descortinado um universo de 

possibilidades, um vasto campo de conhecimento a ser produzido e, ao mesmo 

tempo, um sentimento de insegurança a respeito de como transitar em um ambiente 

de extrema volatilidade.  

Referindo-se ao avanço do conhecimento e de como este pode ser 

utilizado para melhorar a qualidade de vida dos povos, o Fórum de Reflexão 

Universitária da Unicamp resgata a importância de se fazer ciência como uma 

estratégia para construir a autonomia das sociedades. Segundo o Fórum de 

Reflexão Universitária (2002, p. 15-16), 

 

[...] com o avanço das fronteiras do conhecimento humano, a ciência 
proporciona aos povos que participam de fato de seu 
desenvolvimento melhor qualidade de vida. Isso é alcançado 
mediante libertação do homem quanto às necessidades básicas de 
sobrevivência e da consequente sofisticação da atividade humana 
em seus aspectos sociais, econômicos, culturais e artísticos. Em 
última instância, fazer ciência é viver na plenitude a aventura do 
homem sobre a Terra. Os povos que não participam do 
desenvolvimento científico estão, em grande medida, alijados dos 
avanços nos padrões de qualidade de vida e são economicamente 
subalternos em relação aos povos que lideram os avanços do 
conhecimento. 

 

Aponta o Fórum de Reflexão Universitária (2002) à produção de ciência 

como uma possibilidade dos povos resgatarem seu valor e autonomia frente aos 

países que ora lideram a produção científica. Tornar-se competitivo significaria então 

deixar de ser consumidor de uma ciência e uma tecnologia produzida pelos países 

desenvolvidos. Negar a ciência como fruto da produção de um pequeno grupo e 

compreender que “o componente fundamental do acontecer científico é sempre o 

recurso humano” (FORUM DE REFLEXÃO UNIVERSITÁRIA, 2002, p.17). Ou, como 

afirma o fórum: 
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Para conseguir um país com ciência, a educação universal, 
obrigatória e de qualidade é peça fundamental para que a população 
acredite que o bem-estar da sociedade depende da procura 
constante pela apropriação do saber. Uma população integrada na 
moderna sociedade da informação exige massa crítica de 
pesquisadores recrutados em um universo abrangente da população 
com acesso à educação superior e um sistema produtivo 

comprometido com o progresso. (FORUM DE REFLEXÃO 
UNIVERSITÁRIA, 2002, p.18). 

 

 
A pesquisa se insere nesta busca constante por um saber crítico e de 

relevância que possa apontar caminhos para uma nova percepção da realidade e 

para o enfrentamento dos desafios que o século XXI apresenta. Desta forma, 

concorda-se com a definição de Pádua (2003) a respeito da pesquisa: 

 

[...] pesquisa é toda a atividade voltada para a solução de problemas: 
como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da 
realidade, é a atividade que vai nos permitir no âmbito da ciência, 
elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que 
nos auxilie na compreensão desta realidade e nos oriente em nossas 
ações. (PÁDUA, 2003, p. 31) 

 

A pesquisa proporciona um espaço, uma oportunidade de uma ação 

baseada na reflexão e na análise crítica. Através da pesquisa a ação do sujeito 

abandona o caráter simplista do “senso comum” e busca critérios e fundamentos de 

explicação na realidade (cotidiano) vivenciada e na produção científica 

historicamente elaborada. 

Severino (2000) referindo-se a pesquisa aponta que 

 

A escolha de um tema de pesquisa, bem como a sua realização, 
necessariamente é um ato político. [...] Esta exigência de uma 
significação política englobante implica que antes de buscar um 
objeto de pesquisa [...] o pesquisador já deve ter pensado no mundo, 
indagando-se criticamente a respeito [...] da situação de seu projeto e 
de seu trabalho, nas tramas políticas da realidade social. 
(SEVERINO 2000, p. 145-146) 

 

Já André (2002) afirma que existe especificidades a serem observadas 

pelo pesquisador na condução de uma pesquisa,  

 

[...] fazer pesquisa significa produzir conhecimentos, baseados em 
coleta e análise de dados, de forma sistemática e rigorosa, o que 
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requer do pesquisador um trabalho um corpus teórico, vocabulário 
próprio, conceitos e hipóteses específicos[...] (ANDRÉ, 2002, p. 59) 

 

Por compreender que o ato de pesquisar está além de efetuar um 

conjunto de ações a fim de encontrar a solução de um problema, optou-se por 

efetuar uma pesquisa de natureza qualitativa. Entendendo assim que as 

características desta pesquisa estiveram entrelaçadas durante todo o processo de 

planejamento, elaboração e execução deste estudo. Definidas por Bogdan e Biklen 

(1994, p. 47-51) são características da pesquisa qualitativa: 

- A fonte dos dados é o ambiente natural e o pesquisador é o 

instrumento principal que se preocupa como e em que circunstância os dados foram 

elaborados; 

- A investigação qualitativa é descritiva; 

- O pesquisador atém-se ao processo como foco principal; 

- O pesquisador analisa os dados de forma indutiva; 

- O significado é de importância vital. 

Bogdan e Biklen (1994), reportando-se à pesquisa qualitativa, salientam 

que a compreensão dos fenômenos e a forma como estes se desencadeiam é 

fundamental para suscitar uma maior compreensão acerca do objeto estudado. 

Segundo os autores, na pesquisa de natureza qualitativa a coleta de dados não é 

realizada com o intuito de comprovar ou refutar uma hipótese previamente 

formulada, pois o que adquire vital importância é a perspectiva dos participantes e 

sua forma de compreensão da realidade vivenciada. 

A pesquisa de natureza qualitativa abre-se à perspectiva da construção 

de um conhecimento comprometido com a realidade, considera as experiências 

vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa como fonte direta de coleta dos dados. O 

pesquisador preocupa-se com o significado que as pessoas dão ao vivenciado. Esse 

tipo de pesquisa supera a lógica do fazer burocrático, uma vez que se converte 

numa ação reflexiva em que o pesquisador analisa os fundamentos teóricos, 

orientadores de sua pesquisa, e o pesquisado, sujeito da sua história, reflete sobre 

sua experiência. Ou, como afirma Demo (2006) “valor educativo da pesquisa, vai 

além da descoberta científica, pesquisar é também dialogar, no sentido específico 

de produzir conhecimento do outro para si, e de si para o outro” (DEMO, 2006, p. 18 

-39) 
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Assim, a partir das considerações dos autores a respeito da pesquisa 

como atividade reflexiva que proporciona um conhecimento comprometido com a 

transformação da ação, propôs-se a temática deste estudo que se refere a 

incorporação das tecnologias digitais na prática pedagógica docente. E os seguintes 

objetivos: 

- Analisar trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento profissional de 

docentes do ensino superior que utilizam as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) em sala de aula; 

- Analisar concepções relacionadas à profissão docente / educação; 

- Analisar os desafios atuais postos pela profissão docente; 

- Analisar como foi o início das experiências com tecnologia; 

- Analisar as dificuldades e as formas de enfrentamento no uso da 

tecnologia. 

Neste contexto, por entender que a natureza da pesquisa deve estar em 

consonância com os objetivos que se pretende alcançar e concorda-se com 

Popkewitz (1990), in Brito e Leonardos (2001) quando afirmam que 

 

[...] toda escolha do equipamento conceitual e operacional a ser 
adotado em um estudo ocorre em razão de uma interação entre o 
objeto a conhecer e a personalidade do pesquisador e, por isso, mais 
do que fornecer informações, denota maneiras de se expressar 
relações no mundo que nos permitem entender algumas das 
questões fundamentais subjacentes a ‘modernidade’ do mundo em 
que vivemos. (Popkewitz, 1990, in BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 
27) 

 

Assim, este estudo de abordagem qualitativa, vale-se da pesquisa 

descritiva-analítica como procedimento metodológico, na perspectiva de melhor 

compreender e valorizar os diversos dados coletados bem como os diferentes 

pontos de vista dos participantes. 

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2008, p. 42), “[...] têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis”. Segundo o autor, o objetivo 

deste tipo de pesquisa é descrever a realidade, registrar os fatos, classificá-los e 

interpretá-los e, através da apreensão da realidade, estabelecer relações entre as 

práticas descritas e os pressupostos estudados. 
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 A pesquisa analítica parte do estudo e de uma avaliação aprofundada 

dos dados coletados, bem como de uma fundamentação teórica prévia, com o intuito 

de analisar e explicar o cenário, o ambiente de um determinado evento ou 

fenômeno. 

Acredita-se que a junção da pesquisa descritiva com a pesquisa analítica, 

além de contribuir para a análise dos dados coletados, esteja melhor alinhada aos 

objetivos propostos para este estudo, uma vez que ambos tipos de pesquisa neste 

estudo possuem o objetivo de, através da descrição, síntese das evidências e 

análises das práticas, melhor compreender a ocorrência do evento pesquisado. 

Após definido caminho da pesquisa, partiu-se para a definição dos outros 

componentes fundamentais para o estudo, que são: 

 

3.1. Ensino Superior: a realidade investigada. 

 

A universidade, segundo Ristoff (2002), é chamada a cumprir sua função, 

pois além de ser um espaço político, social e cultura é, antes de tudo, uma 

instituição acadêmica, uma casa de educação. Encontra-se envolvida em uma 

função maior que envolve processo de ensinar e de disseminar o saber, não apenas 

para profissionalizar, mas também para construir a cidadania. É esta a compreensão 

que faz com que a universidade se diferencie da empresa, ou, como afirma Goergen 

(2002), 

 

Se [...] quisermos falar de performatividade da universidade, 
devemos ter consciência de que, diferentemente do caso da 
empresa, a performance da universidade resulta da filosofia do 
projeto de ensino e pesquisa que não deve perder de vista o 
humano, o individual e coletivo. O indivíduo (humano) e a 
coletividade (humana) representam a razão de ser da universidade 
da qual ela não pode desviar-se. (GOERGEN, 2002, p. 75) 

 

Diante da afirmação dos autores, pode-se afirmar que o compromisso da 

universidade esteja além da qualificação da mão de obra ou do treinamento de 

recursos humanos. É fato que a universidade reflete em seus atos as diretrizes e os 

valores da sociedade, no entanto, acredita-se que a universidade deva estar 

socialmente comprometida em consolidar-se como um espaço onde a democracia, a 

autonomia e a liberdade possam se construir e concretizar. 
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Na perspectiva de compreender a realidade como um campo de 

possibilidades que necessita da participação de todos na sua construção, e, a 

universidade como lócus de produção e disseminação do conhecimento, a realidade 

investigada nesta pesquisa abrange o Ensino Superior, mais propriamente, envolve 

os docentes que atuam neste nível de ensino.  

As instituições de ensino superior de onde provém os docentes, sujeitos 

desta pesquisa, compõem a rede pública e privada de ensino e estão, em sua 

totalidade, localizadas no estado de São Paulo. Os requisitos considerados na 

seleção das instituições de ensino superior foram: a localização (deveriam estar no 

Estado de SP), a natureza da instituição (deveriam ser da esfera pública de ensino– 

estadual ou federal – e da esfera particular de ensino) e a presença de docentes que 

desenvolvessem processos de ensino partindo da incorporação das tecnologias 

digitais de informação e comunicação. 

 

3.2. Docentes, os sujeitos da pesquisa. 

 

Delimitou-se como sujeitos deste estudo os docentes que atuam ou 

atuaram, no ensino superior e/ou em cursos de pós-graduação. Para efetuar a 

seleção dos sujeitos deste estudo, o critério de amostragem não-probabilística por 

julgamento foi utilizado. Nesse critério o pesquisador possui o interesse na opinião 

de determinados sujeitos e pode adotar os métodos relativos aos seus objetivos 

(OLIVEIRA, 1989). 

Na seleção dos docentes participantes levou-se em consideração os 

seguintes requisitos: 

- Aliar a tecnologia ao desenvolvimento de atividades de ensino e 

aprendizagem significativas; 

- Estar atuando, ou ter atuado, no ensino superior e/ou cursos de pós-

graduação; 

- Fazer parte de uma rede de ensino superior, seja pública ou privada, e 

apresentar publicações e orientar pesquisas envolvendo ensino e tecnologia. 

Levando em consideração os requisitos estabelecidos e a orientação da 

professora doutora Maria da Graça Nicoletti Mizukami, selecionou-se um público de 

vinte e dois docentes que comporiam o grupo dos sujeitos da pesquisa. O primeiro 

contato com os sujeitos da pesquisa se deu por correio eletrônico. A pesquisadora 
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encaminhou uma carta convite identificando tanto si mesma, como também sua 

professora orientadora, (Anexo A). De forma breve, apresentou o tema da pesquisa 

e convidou o docente a participar do estudo. Num primeiro momento a carta convite 

foi enviada para treze docentes. Rapidamente se obteve a confirmação e o aceite de 

participação de onze professores. Um docente não se pronunciou a respeito e outro 

afirmou que gostaria de participar do estudo, entretanto, por estar envolvido em 

problemas particulares, não teria disponibilidade para conceder a entrevista.  

Convém destacar que o fato dos docentes conhecerem a professora 

orientadora deste estudo, seu interesse e pesquisa acerca da formação docente, 

contribuiu e facilitou para os professores aceitarem conceder a entrevista. Assim, 

após o aceite dos docentes, o passo seguinte foi agendar um local e horário onde as 

entrevistas seriam realizadas. Das entrevistas efetuadas, dez docentes preferiram 

ser entrevistados no local de trabalho e um docente preferiu em sua residência. O 

fato de participar, ainda que por um breve período de tempo do cotidiano dos 

entrevistados, contribuiu para que a pesquisadora conhecesse o ambiente de 

trabalho dos docentes no que se refere ao espaço físico e as condições de trabalho 

em que se encontram inseridos. As entrevistas foram gravadas, tiveram a duração 

entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) minutos, obedeceram ao tempo e à 

disponibilidade de cada docente sujeito da pesquisa. A pesquisadora transcreveu na 

íntegra as entrevistas e, na medida do possível, logo após as mesmas terem sido 

concedidas pelos docentes. 

Durante o processo de entrevista dos docentes e acreditando que seriam 

22 (vinte e dois) os sujeitos a serem entrevistados, a pesquisadora submeteu seu 

estudo ao exame de qualificação. Convém ressaltar que os docentes previamente 

selecionados possuíam, além de um histórico de vida profissional que contemplava 

a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação em suas 

atividades no exercício da docência (em sala de aula propriamente dito), 

participação em projetos pioneiros que fomentavam a capacitação quanto a 

utilização das tecnologias digitais. Além disto eram docentes pesquisadores e 

autores que possuíam ampla e significativa experiência e produção teórica no 

campo da educação, da formação de docentes, das tecnologias digitais no processo 

de ensino e aprendizagem, bem como já haviam desenvolvido experiências 

significativas na incorporação das tecnologias digitais em sala de aula. A banca de 

docentes avaliadores posicionou-se afirmando que o número de 22 (vinte e dois) 
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sujeitos participantes proposto inicialmente seria excessivo e limitou o número de 

participantes deste estudo para onze docentes. Do total de 11 (onze) entrevistas 

realizadas, uma foi descartada em virtude de um dos entrevistados vincular a 

divulgação dos dados da sua entrevista à necessidade de efetuar uma análise prévia 

da forma como os dados seriam utilizados por esta pesquisadora.  

Concluída a etapa das entrevistas, pôde-se, então, construir um perfil dos 

docentes sujeitos deste estudo, como apresentado no Anexo B - Ficha de síntese 

dos dados. Vale destacar que a pesquisadora optou por omitir a identidade dos 

docentes sujeitos deste estudo, assim sendo, os professores participantes serão 

nomeados utilizando as letras do alfabeto grego. 

A proveniência dos entrevistados, 8 (oito) docentes compõem a rede 

pública de ensino superior (três da Universidade Federal de São Carlos, três da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, um do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza - FATEC e um da Universidade Federal de São 

Paulo) e 2 (dois) docentes compõem a rede privada de ensino (um da Pontifícia 

Universidade Católica e outro na Universidade Presbiteriana Mackenzie), do estado 

de São Paulo.  

Com relação à formação acadêmica dos docentes entrevistados 

observou-se que: 

- A maior parte dos docentes (60%) possui formação (curso de 

licenciatura e bacharelado) na área das ciências exatas, um docente (10%) possui 

curso de graduação na área das ciências humanas e ciências biológicas e 30% dos 

docentes iniciaram sua vida universitária em cursos na área das ciências humanas. 

- Entre os cursos realizados após a conclusão da graduação, somente 

40% dos docentes entrevistados efetuou curso de especialização (Teoria e Prática 

Educativa, Informática, Computação e Coordenação Pedagógica)  

- Todos os docentes possuem curso de pós-graduação stricto sensu, 

mestrado, sendo que 60% em Educação e 40% em outras áreas (Físico-Química, 

Música, Engenharia Elétrica e Ciência da Computação). 

- Todos os docentes possuem curso de pós-graduação stricto sensu, 

doutorado. Cerca de 80% em Educação, e 20% em outras áreas (Psicologia, 

Engenharia Elétrica). 

- E 50% dos docentes entrevistados realizaram cursos de pós-

doutorado, todos nas áreas de Educação. De acordo com o relato dos docentes 
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entrevistados em referência à prática profissional, mais especificamente aos cursos 

de atuação no momento da entrevista, observou-se que, a maior parte dos docentes 

trabalha em cursos que estão alinhados a sua área formação. Os cursos citados 

pelos docentes foram: programas de pós-graduação (mestrados e doutorados), 

graduações (licenciatura ou bacharelado) em Pedagogia (modalidade presencial e 

também na modalidade a distância), Letras, Ciências Sociais, Química, Música 

(modalidade presencial e também na modalidade a distância), cursos de Tecnologia 

em Logística e Produção Industrial e Tecnologia em Mídias Digitais e cursos (de 

curta duração) específicos para a formação de docentes. 

As disciplinas trabalhadas pelos docentes nos cursos em que atuam 

foram: 

Ciências (conteúdos e ensino), Estágio Supervisionado, Introdução às Tecnologias, 

Didática Geral, Matemática Financeira, Cálculo Diferencial e Integral, Método de 

Simulação Aplicados à Produção, Simulação em Logística, Pesquisa Operacional, 

Teorias Avançadas de Aprendizagem em Ambientes Virtuais, Design Institucional, 

Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso, Metodologia de Ensino, Libras, 

Formação de Professores, Educação a Distância, Metodologia da Pesquisa, 

Formação de Professores em Mídias Digitais, Educação e Mídias Digitais. 

Convém destacar que um dos docentes entrevistados afirmou também 

trabalhar na coordenação do curso de Pedagogia na modalidade a distância, e, 

também, na secretaria de educação a distância da instituição de ensino superior da 

qual faz parte. 

A respeito da educação na modalidade a distância, os docentes (90%)3 

afirmaram possuir entre três e vinte anos de tempo de experiência nas seguintes 

atividades: tutor, supervisor, docente, coordenador de curso, aluno cursista, 

professor autor ou conteudista, designer instrucional, integrante da equipe de 

orientação institucional e orientador de pesquisa. 

 

3.3. A narrativa docente como fonte e a entrevista como instrumento. 

 

A fonte dos dados deste estudo será as narrativas dos professores do 

ensino superior. Segundo Dutra (2002) 

                                                           
3
 Um docente não se posicionou a respeito da educação a distância em função da ausência de tempo 

durante a entrevista. 
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A narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida 
pelo outro, o ouvinte. Este por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, 
transforma-se ele mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua 
experiência a história ouvida. (DUTRA, 2002, p.373) 

 

E Albuquerque et. al. (2010, p. 192) afirma “[...] narrativas são formas 

inerentes em nosso modo de alcançar conhecimentos que estruturam a experiência 

do mundo e de nós mesmos”. A partir da narrativa o indivíduo se comunica, 

transfere sua cultura, troca experiências e também revisita o caminho da sua 

história. Segundo Marcolino e Mizukami (2008),  

 

A narração descritiva é o registro dos eventos em que não há 
justificativa para a ocorrência das ações. Os excertos de narração 
descritiva se detêm na descrição da situação e de seu contexto, 
apresentam o desenrolar da trama, mostrando as ações dos 
personagens envolvidos, sem suas justificativas explícitas. 
(MARCOLINO; MIZUKAMI, 2008, p. 544) 

 

Os relatos da prática, ou narrativas, dos sujeitos entrevistados, 

configuraram-se na fonte de dados na busca da construção de um conhecimento a 

respeito da apropriação das tecnologias digitais pelos docentes no exercício da 

docência. 

E, na busca pelas informações a pesquisadora, valeu-se da entrevista 

com roteiro semiestruturado como principal fonte de coleta de dados por concordar 

com Bogdan e Biklen (1994) que afirmam 

 

[...] a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 
linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo. (BOGDAN; BIKLEN,1994, p. 134) 
 

Segundo os autores a entrevista é uma técnica para recolher dados de 

uma realidade que ainda não foi documentada. Afirmam que uma das características 

fundamentais para uma entrevista reside no fato do sujeito entrevistado estar 

tranquilo e poder falar sem receios sobre o seu ponto de vista. Esta tranquilidade 

garante uma profusão de dados e detalhes que acabam por revelar o pensamento 

dos entrevistados, uma vez que cada entrevistado deixa fluir o “modo como encara e 

compreende o mundo” (BOGDAN; BIKLEN 1994, p. 136).  
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Na entrevista, os autores, também destacam a importância do 

entrevistador, afirmando que o processo de entrevista requer flexibilidade e que, 

portanto, o papel do pesquisador/entrevistador “não consiste em modificar os pontos 

de vista, mas antes em compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que 

os levam a assumi-los” (BOGDAN; BIKLEN 1994, p. 138). 

Manzini (1990/1991) relata os pontos positivos da entrevista: 

 

a) é possível obter respostas mais precisas do informante pois o 

entrevistado pode, além de fazer perguntas complementares, ajudar 

a expressão adequada do pensamento do entrevistado; b) pode o 

entrevistador captar, através das circunstâncias de interação que 

cerca a entrevista, as reações do entrevistado às perguntas; c) não 

requer que a pessoa entrevistada saiba ler ou escrever; d) oferece 

flexibilidade, pois o entrevistador pode esclarecer e repetir pergunta e 

adaptá-las mais facilmente às pessoas e circunstâncias concretas; e) 

aumenta a probabilidade de que as pessoas com as quais se entrou 

em contato respondam às questões, pois é mais fácil não responder 

uma carta do que dispensar um entrevistador. (MANZINI, 1990/1991, 

p. 154) 

 

Neste contexto, considerando o referencial teórico a respeito da 

entrevista, das suas vantagens e peculiaridades, a pesquisadora optou por utilizar 

um roteiro de entrevista semiestruturada em profundidade, no qual as questões 

elaboradas possibilitaram ao docente entrevistado discorrer sobre seu processo de 

formação e sua prática pedagógica. Ou, como afirmam Gerhardt e Silveira (2009),  

 

[...] na entrevista semiestruturada o pesquisador organiza um 
conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo 
estudado, mas permite, e às vezes incentiva, que o entrevistado fale 
livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramento 
do tema principal. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 72) 

 

Assim, nas entrevistas, apesar da existência de um roteiro previamente 

definido houve a possibilidade dos entrevistados relatarem os caminhos seguidos 

para se construir como docente, suas dificuldades, suas expectativas, decepções e 

resultados alcançados. A entrevista semiestruturada oportunizou ao entrevistado 

maior flexibilidade para relatar sua experiência e também a liberdade deste se 

organizar mentalmente para descrever, exemplificar e/ou explicar projetos de 

pesquisa desenvolvidos com o uso da tecnologia que avaliou como sendo relevantes 
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e que propiciaram aos alunos uma aprendizagem significativa. A natureza desta 

entrevista também permitiu ao pesquisador, a partir dos dados coletados, 

estabelecer uma comparação entre os relatos compartilhados e a partir disso 

construir focos de análise que contribuíram no processo de síntese e compreensão 

dos dados brutos. 

 

3.4. O instrumento de coleta dos dados. 

 

Segundo Manzini (2003),  

 

[...] a coleta de dados por meio de entrevista requer uma série de 
cuidados anteriores à coleta propriamente dita. Não se trata, 
portanto, de redigir algumas perguntas e iniciar uma entrevista. É 
necessário que se faça uma análise pormenorizada do roteiro prévio. 
(MANZINI, 2003, p. 24) 

 

Neste estudo, anteriormente a construção do roteiro de entrevista, se fez 

necessária a confecção de pesquisa bibliográfica em bases de dados no meio virtual 

e, também, em materiais impressos na biblioteca da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie acerca do tema discutido. Foi efetuada também a leitura exploratória e 

uma seleção de materiais relevantes ao estudo.  

A partir do estudo e análise do material, partiu-se para a elaboração de 

um roteiro de entrevista que possibilitasse a pesquisadora atingir os objetivos 

pretendidos. Segundo Manzini (2004), o roteiro de uma entrevista se configura num 

recurso utilizado pelo pesquisador para mediar o processo de interação com o 

sujeito da pesquisa, além de atingir a informação que se almeja de forma mais 

precisa e com maior facilidade. 

Na elaboração do roteiro para a entrevista semiestruturada em 

profundidade, a qual embasou a coleta de dados deste estudo, levou-se em 

consideração as orientações procedimentais de Manzini (2003):  

 

Uma boa entrevista começa com a formulação de perguntas básicas e o 
número de perguntas de um roteiro deve estar relacionado ao objetivo 
do estudo. [...] Um roteiro elaborado por meio de perguntas além de 
facilitar na busca da informação, oportuniza ao entrevistador a 
tranquilidade de se perguntar o que de fato se quer saber. [...] A 
sequência das perguntas de um roteiro deve obedecer uma ordem de 
dificuldades: das mais fáceis para as mais difíceis de serem 
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respondidas. [...] É conveniente organizar as perguntas do roteiro em 
blocos temáticos que objetivam o mesmo assunto. [...] A linguagem das 
perguntas do roteiro deve estar de acordo com a realidade e com o 
cotidiano do entrevistado. (MANZINI, 2003, p. 13-15) 

 

Assim sendo, o roteiro de entrevista, que balizou a coleta de dados 

deste este estudo e está presente no Anexo C, foi dividido em três blocos: o primeiro 

denominado “caracterização”, o segundo denominado “entrevista” e o terceiro 

denominado como “relato de experiências”. 

No bloco denominado “caracterização”, efetuou-se a identificação do 

docente entrevistado (a instituição em que trabalha, o curso em que atua e 

disciplinas que ministra aula no ensino superior), a formação acadêmica (graduação, 

cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de pós-graduação stricto sensu – 

mestrado, doutorado e pós-doutorado) e a experiência em educação a distância 

(tempo e tipo de experiência, bem como as instituições de ensino em que trabalhou 

com esta modalidade de ensino. Especificamente referindo-se à educação a 

distância, nesta etapa de caracterização, solicitou-se ao sujeito entrevistado, o qual 

utilizava das tecnologias digitais de informação e comunicação, que detalhasse a 

forma como fazia uso das tecnologias em sala de aula. 

O segundo bloco, chamado de “entrevista”, foi organizado em dez 

perguntas, que tiveram por objetivo coletar informações sobre a trajetória de 

aprendizagem e sobre o desenvolvimento profissional dos docentes do ensino 

superior os quais passaram a utilizar as tecnologias digitais de informação e 

comunicação em sala de aula. 

No terceiro bloco intitulado “relato de experiência”, os docentes 

relataram uma experiência, bem sucedida, onde incorporaram as tecnologias digitais 

na prática de ensino em sala de aula. Neste relato os docentes fizeram uma 

narrativa de como planejaram, executaram e avaliaram o processo desenvolvido.  

No formulário elaborado para a coleta de dados, utilizou-se de 

questionamentos abertos por acreditar que estes oportunizam uma maior gama de 

dados, uma riqueza de detalhes nas informações coletadas e também porque 

melhor se adequam aos objetivos propostos por este estudo. 

Convém destacar que não houve um termo de consentimento formal 

para o docente. Seu aceite em participar do estudo deu-se via correio eletrônico no 

momento em que concordou em conceder a entrevista e participar do estudo. E o 
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aceite foi confirmado posteriormente no momento que antecedeu a entrevista em 

que seu depoimento seria gravado. 

Através de uma pesquisa prévia, na plataforma Lattes4, do currículo dos 

docentes que concordaram em conceder a entrevista, foi possível coletar grande 

parte das informações referentes a primeira parte do instrumento de pesquisa que 

tinha por objetivo efetuar a caracterização dos docentes participantes do estudo. Na 

consulta prévia a plataforma Lattes coletou-se os dados referentes a: nome, idade, 

instituição, curso e disciplina em que trabalha, titulação (graduação, pós-graduação 

lato sensu, pós-graduação mestrado, pós-graduação doutorado, pós-doutorado) 

bem como as instituições de ensino por onde passaram para desenvolver a 

formação acadêmica. 

No processo de coleta de dados da segunda e terceira parte (entrevista 

e relato de experiências), a pesquisadora deslocou-se para os municípios de Jaú e 

São Carlos, mais especificamente para o Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza e para a Universidade Federal de São Carlos respectivamente a fim de 

entrevistar os docentes Gama, Omicron, Alfa, Capa. As demais entrevistas 

aconteceram no município de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica 

entrevistou-se o docente Delta, no Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho os docentes Ômega, Lâmbda 

e Beta, e na Universidade Presbiteriana Mackenzie entrevistou-se o docente 

Upsilon. Somente a entrevista do docente Sigma ocorreu, por decisão do 

entrevistado, em seu local de residência. 

A fim de trazer maior compreensão acerca da relação entre os objetivos 

do estudo e o instrumento de pesquisa montou-se a associação apresentada no 

quadro 1. 

Vale salientar que os dados coletados a partir da entrevista dos 

docentes, ainda que condicionados ao cumprimento dos objetivos deste estudo, 

também contribuíram para delinear e enriquecer o processo de construção dos focos 

de análise que fundamentou teórica e criticamente este estudo. 

 

 

                                                           
4
 Plataforma Lattes é uma plataforma criada e mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), que integra as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e 
instituições, em um único sistema de informação, das áreas de Ciência e Tecnologia, atuando no 
Brasil. 
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Quadro 1: Cruzamento dos Objetivos do estudo com o Instrumento de pesquisa 

Objetivos do estudo Relação com o instrumento de pesquisa 

Analisar trajetórias de aprendizagem e 
desenvolvimento profissional de docentes 
do ensino superior que utilizam as 
tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TDIC) em sala de aula. 

Pergunta 3 do instrumento de entrevista 

Analisar concepções relacionadas à 
profissão docente / educação 

Pergunta 1 do instrumento de entrevista 

Pergunta 2 do instrumento de entrevista 

Analisar os desafios atuais postos pela 
profissão docente. 

Pergunta 10 do instrumento de entrevista 

Pergunta 9 do instrumento de entrevista 

Analisar como foi o início das experiências 
com tecnologia 

Pergunta 4 do instrumento de entrevista 

Pergunta 5 do instrumento de entrevista 

Analisar as dificuldades e as formas de 
enfrentamento no uso da tecnologia. 

Pergunta 6 do instrumento de entrevista 

Pergunta 7 do instrumento de entrevista 

Pergunta 8 do instrumento de entrevista 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 

 

3.5. A análise dos dados. 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), 

 

A análise de dados é o processo de busca e de organização 
sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de 
outros materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de 
aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de 

lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. (BOGDAN; 
BIKLEN 1994, p. 205) 
 

Nesta perspectiva, após a conclusão do processo de entrevistas e suas 

transcrições, passou-se a etapa de análise e mapeamento dos dados. O objetivo 

deste mapeamento é a classificação e ordenação dos dados coletados, a fim de 

possibilitar tanto uma maior e melhor compreensão, quanto a análise dos dados. 

Concorda-se com Gil (2008, p. 176) quando ele afirma que “[...] a análise não é a 

última fase do processo de pesquisa; ela é cíclica ou concomitante à coleta de 

dados. A rigor, o processo de análise inicia-se no momento da própria coleta; essas 

duas etapas se comunicam”.  

Assim, os procedimentos para a análise dos dados coletados iniciaram da 

seguinte maneira: organizou-se as respostas da entrevista em blocos. O bloco 

denominado “A” continha todas as respostas que os docentes deram ao primeiro 
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questionamento da entrevista. O bloco denominado “B” continha todas as respostas 

que os docentes deram ao segundo questionamento da entrevista e assim 

sucessivamente até contemplar todos os questionamentos do roteiro de entrevista. 

O Anexo D traz um exemplo desta organização em blocos.  

Após o agrupamento das respostas, efetuou-se a leitura das falas dos 

docentes a partir da transcrição literal das entrevistas. A leitura minuciosa da 

resposta de cada sujeito entrevistado possibilitou identificar os pontos de 

convergência, similaridade e divergência no pensamento dos docentes. A leitura da 

narrativa dos docentes demonstrou também que, apesar dos entrevistados atuarem 

em espaços e realidades diferentes, possuíam convicções similares a respeito dos 

questionamentos realizados.  

Antes de iniciar o processo de análise dos dados foi necessário retomar 

os pressupostos e referencial teórico que fundamentam o estudo. Convém ressaltar 

também que os procedimentos de análise e interpretação dos dados devem estar 

alinhados ao objetivo do estudo que se pretende realizar. 

Desta forma, após a separação e classificação dos dados por 

similaridade, os elementos desvelados nas entrevistas foram organizados e 

subdivididos em unidades de sentido, cujo objetivo era integrar e reunir os dados 

coletados para que eles apresentassem uma visão simplificada dos dados brutos. 

Neste sentido, a decomposição efetuada teve por finalidade propiciar um 

maior entendimento sobre relato dos docentes além de contribuir na organização 

dos significados, até então embaralhados. 

Na análise da primeira parte do instrumento de pesquisa, construiu-se 

uma planilha (Anexo B) que concentrou e organizou os dados de forma a facilitar a 

demonstração e compreensão acerca do perfil dos docentes que contribuíram para 

este estudo. 

Na etapa da entrevista propriamente dita, a análise e a organização dos 

dados, além de contemplar os objetivos previamente estabelecidos no estudo, 

também consideraram que o instrumento de entrevista utilizado estabeleceu uma 

direção geral para a organização dos dados e oportunizou a construção dos focos 

de análise. Um exemplo de como os dados foram organizados está no Anexo D. 

Para a análise dos dados da terceira etapa da entrevista, denominada 

Relato de Experiências, efetuou-se uma síntese das práticas relatadas e em seguida 



101 
 

a organização destas narrativas em tabelas, uma para cada entrevistado, que estão 

apresentados nos quadros de dois a 11 no capítulo referente a análise dos dados.  

Com os dados organizados surgiram os seguintes focos de análise que 

fundamentaram este estudo: 

 

1º. Foco: Políticas Públicas de Inclusão das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação na Educação Básica e no Ensino Superior: Um contraponto com a 

realidade. Este foco foi construído a partir da síntese do relato dos docentes 

correspondente ao questionamento da entrevista: “Considerando o cenário nacional 

como você analisa o crescente uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) e as políticas de inclusão digital na educação em geral e no 

ensino superior em específico?”. 

 

2º. Foco: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: contribuições para a 

docência no Ensino Superior. Neste foco estão os desdobramentos extraídos dos 

seguintes questionamentos: “Em que a utilização das TDIC contribui para a melhoria 

do ensino?”, “Quais ferramentas você utiliza? Quais delas você utiliza com maior 

frequência? Como você as utiliza? Por quê?”; “Desde quando você utiliza as TDIC 

em suas atividades docentes? Por que se interessou pelo uso dessas ferramentas?” 

e “Como, com quem e com quais fontes você aprendeu a utilizar as TDIC em suas 

aulas?”. Este foco apresenta as considerações dos entrevistados a respeito da 

contribuição das tecnologias digitais na prática pedagógica dos docentes no ensino 

superior. 

 

3º. Foco: A prática docente a partir da incorporação das tecnologias digitais de 

informação e comunicação: relatos de experiência. Este foco foi gerado a partir do 

estudo do Relatos de Experiências narrados pelos entrevistados. 

 

4º. Foco: Tecnologias digitais de informação e comunicação: os riscos, os limites e 

as possibilidades no desenvolvimento do trabalho docente. A síntese das respostas 

a três perguntas: “Que resultados, de maneira geral, você tem obtido com o uso das 

TDIC em suas aulas? De exemplos?”; “Que facilidades e limites você tem para 

desenvolver seu trabalho com as TDIC em seu contexto de trabalho?” e “Usa ou 

usou as TDIC em sala de aula?” permitiu a construção deste quarto foco. 
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5º. Foco: Um programa de desenvolvimento profissional na perspectiva dos 

docentes entrevistados. A compilação dos dados das respostas de três perguntas: 

“O que você sabe no momento, sobre o uso dessas ferramentas é suficiente para o 

enfrentamento dos desafios da prática docente no ensino superior?”; “O que você 

acha necessário aprender ainda sobre as TDIC de forma a melhorar seu ensino? 

Explique.” e “Que sugestões você daria para programas de desenvolvimento 

profissional de professores do ensino superior para o uso das TDIC?” gerou a base 

para este foco. 

 

 

 

 



 
 

4. CONCEPÇÕES, VARIÁVEIS CRÍTICAS E PRÁTICAS 

 

4.1. 1º. Foco: Políticas Públicas de Inclusão das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) na Educação Básica e no Ensino 

Superior: Um contraponto com a realidade. 

 

As transformações tecnológicas vivenciadas, no início deste século, além 

de provocar mudanças significativas nas sociedades em nível mundial, 

estabeleceram a necessidade de adotar uma postura de inclusão e compreensão 

destas transformações. No Brasil, a fim de estabelecer um fio condutor para as 

mudanças provocadas pelo desenvolvimento e impacto das tecnologias, elaborou-se 

o documento da Sociedade da Informação no Brasil, mais conhecido como Livro 

Verde. Distribuído pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o Livro Verde teve por 

objetivo traduzir uma política pública para a nova sociedade denominada Sociedade 

da Informação de forma a promover a inserção do país no mercado econômico 

mundial e, ao mesmo tempo, assegurar que seus benefícios fossem estendidos a 

todos os brasileiros.  

Um dos desafios propostos pelo Livro Verde no ano de 2000 dizia 

respeito à universalização do acesso à tecnologia, mas não se pode ignorar que a 

ampliação de acesso não se constituía em garantia para a promoção da cidadania e 

nem para a redução das desigualdades entre os indivíduos. O maior apelo desse 

livro diz respeito à transformação da informação disponível em conhecimento 

significativo, com a intenção de incluir os indivíduos de forma crítica e autônoma 

nessa nova era da informação, e, não ao dispor de moderna tecnologia. Neste 

sentido, a Educação mais que nunca, se constituiria no elemento de maior 

significado, pois, através dela, se daria a construção de uma sociedade sob um 

paradigma mais inclusivo, o que permitiria o indivíduo atuar na sociedade, e não ser 

um mero espectador. De acordo com Takahashi (2000), educar em uma era 

tecnológica significa  

 

[...] investir na criação de competências suficientemente amplas que 
lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de bens e 
serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar 
com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem 
como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e 
rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de 
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formar os indivíduos para “aprender a aprender”, de modo a serem 
capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada 
transformação da base tecnológica. (TAKAHASHI, 2000, p. 45) 

 

Para atingir a meta de educar para formar o cidadão, o documento 

proposto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia previa que o grande desafio a 

considerar era a infraestrutura das unidades escolares. Essas demandavam muito 

investimento e eram consideradas pouco atraentes sob o aspecto econômico. 

Identificados os principais desafios, o Livro Verde reiterava que o alto custo da 

conectividade das escolas não poderia servir de justificativa para que o Brasil ficasse 

alienado às novas tecnologias. Esse documento também recomendava: aumentar o 

acesso e a alfabetização digital no país; qualificar novos profissionais de nível 

técnico, superior e especialistas de todas as áreas nas novas tecnologias; criar 

laboratórios virtuais para o apoio à pesquisa interdisciplinar; ampliar o uso das 

tecnologias de informação e comunicação no ensino a distância; bem como articular, 

junto com os diversos segmentos da sociedade, parcerias para assegurar às escolas 

o acesso às redes eletrônicas de comunicação.   

Santos e Carvalho (2009) tecem severas críticas ao programa brasileiro, o 

qual desconsiderou a realidade de seu próprio país, uma vez que sua construção 

considerava as características de programas europeus e tratava a questão da 

implantação da Sociedade da Informação no Brasil apenas sob o aspecto 

tecnológico. Devido ao término do mandato presidencial de 2002, o Livro Verde e o 

Livro Branco, que substituiu o primeiro, nunca saiu do papel. Segundo as autoras, a 

mudança de governo também alterou a concepção do Programa Sociedade da 

Informação, o qual passou a “ter como meta a inclusão digital com a criação de 

programas que valorizavam a conectividade. Mais uma vez, a preocupação com a 

alfabetização digital, com a produção de conteúdo e com a troca de informações não 

foram contempladas pelo governo brasileiro”.  

Após quinze anos da elaboração do livro verde e de suas diretrizes para a 

introdução do Brasil na sociedade da informação, dez docentes, sujeitos dessa 

pesquisa, foram questionados a respeito das políticas públicas de inclusão das 

tecnologias da informação e comunicação na Educação. Os docentes se 

posicionaram considerando as políticas públicas descontinuadas, a distribuição de 

equipamentos como forma de inserção da tecnologia e os cursos de formação 

descontextualizados da realidade, engessados e de curta duração. 
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Segundo os entrevistados, as ações que têm como plano central a 

tecnologia da informação e comunicação, são descontinuadas e se encerram 

mesmo quando delas advém experiências bem sucedidas. 

Os programas educacionais, a exemplo do PROINFO – Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional, são engessados e pouco contemplam a 

realidade das instituições de ensino fundamental, médio ou superior. A docente Alfa 

(2014) afirma 

 

a gente esteve em Brasília para discutir o PROINFO e eu fico um 

pouco decepcionada, pois eu acho que vem um pouco goela abaixo 

das pessoas [...] esses cursos têm que ser redesenhados numa 
perspectiva de estar alinhavado com o que o professor já faz na sala 
de aula, [...] então não são cursos esporádicos ou muito engessados 
que vão possibilitar para que os professores se apropriem. 

 

A mesma política educativa que afirma seu compromisso com a formação 

continuada é, também, a que extingue, ou deixa de apoiar, experiências educativas 

de sucesso e a que pauta seus programas educacionais na distribuição de 

equipamentos eletrônicos como se estes constituíssem em uma garantia de melhor 

qualidade na educação. Segundo Frigotto (2012), palestrando no II Fórum Mundial 

de Educação Profissional e Tecnológica de 2012, muito se fez em relação à 

educação tecnológica, entretanto, destaca o autor que, enquanto a capacidade 

humana avança, a capacidade do governo em estimular a autonomia regride. Afirma 

ainda o autor que o Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) é o que pauta a 

educação no Brasil. Esse plano representa “o horizonte cínico da luta para tornar 

universal a visão particular daqueles que sequer fizeram a revolução burguesa” 

(FRIGOTTO, 2012, vídeo) ou, os representantes do empresariado do campo, dos 

industriários e do comércio. 

Dias Sobrinho (2005) na Conferência de Abertura da 27ª Reunião Anual 

da ANPEd, já delatava este cenário ao fazer a seguinte afirmação: 

 

O que o pensamento dominante espera hoje da educação superior 
tem um foco muito mais centrado na função econômica e nas 
capacidades laborais. As principais demandas atuais têm um sentido 
muito mais imediatista, pragmático e individualista. A ortodoxia 
neoliberal e suas práticas levam as universidades a abandonar, ao 
menos em parte, sua tradicional vocação de construção do 
conhecimento e da formação como bens públicos, devendo elas 
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passarem a adotar o mercado e não a sociedade, como referência 
central. (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 167) 

 

Esse conjunto de políticas coloca em segundo plano uma das funções da 

universidade, que é a construção de um conhecimento amparado na sua capacidade 

crítica e autonomia de reflexão. O conhecimento, antes compreendido como uma 

possibilidade de libertação e como um estimulador da autonomia nos indivíduos, 

agora passa a ser objeto de competitividade, ou seja, mais que possuir o 

conhecimento, possuir o acesso contínuo e permanente a ele se transforma na 

capacidade fundamental do indivíduo de estar continuamente competindo. Dias 

Sobrinho (2005), aponta a existência de uma contradição por parte do poder público 

em relação ao ensino superior e suas políticas, pois ao mesmo tempo que os 

governos reconhecem o ensino superior como uma força motriz que alavanca o 

desenvolvimento de uma sociedade, os investimentos públicos na educação, 

principalmente, superior estão sendo cada dia mais negligenciados.  

Referindo-se às políticas públicas que elaboram propostas educacionais 

alinhadas à produção do saber como um elemento ativo na competitividade dos 

indivíduos os docentes -  Capa (2014), Omicron (2014), Gama (2014) e Ômega 

(2014) -  posicionam-se: 

 

São feitos pacotes de programas por área, mas que não atendem a 
necessidade dos alunos. (CAPA, 2014) 
 
Nunca, nos últimos anos, a gente teve tanta verba para ações de 
formação continuada e programas de formação continuada de 
professores tem acontecido. Agora aí vem uma crítica, a natureza 
dos programas, a gente percebe que a grande maioria dos 
programas são programas que aqui dentro da Universidade a gente 
chama de ‘tamanho único’. É um programa de grande alcance, mas 
que não considera as necessidades formativas do grupo que está 
sendo formado. A verba muitas vezes não responde às demandas 
mais primárias, mais urgentes que os professores têm na escola, 
porque ela não leva em conta as características do professor e do 
que a escola está precisando. (OMICRON, 2014) 
 
Os governos têm incentivado o uso destas tecnologias por exemplo 
na rede estadual. No ano passado eles distribuíram um tablet para 
cada um [...] e no segundo semestre vai haver a substituição dos 
computadores do laboratório. (GAMA, 2014) 
 
Um dos maiores erros que continua se cometendo é colocar o 
laboratório de informática na escola, porque induz o professor ao 
erro, porque ele tem um laboratório para ser usado. O diretor está 
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preocupado porque se for da iniciativa privada, gastou dinheiro para 
comprar aquilo, e, se for público tem uma política de governo que 
quer que use as tecnologias. (ÔMEGA, 2014) 

 

A partir do relato dos entrevistados é possível perceber que as análises 

tecidas pelos docentes superam as questões técnicas, não se tratam, portanto, da 

falta do equipamento e, tampouco, giram em torno da distribuição irregular de 

recursos materiais. Silva Júnior e Sguissardi (2005) indicam um caminho de 

compreensão para o relato dos docentes: 

 

Oficialmente, a produção da ciência, da tecnologia e da inovação 
tecnológica é posta como centro da dinâmica do crescimento 
econômico, mas, ao mesmo tempo, todo sistema educacional é 
subordinado à economia, por mediação das políticas de ciência, 
tecnologia e inovação tecnológica, enquanto a cultura e a educação, 
elementos civilizadores, são postas em segundo plano, seja por força 
das alianças eleitorais, de um lado, seja pelo jugo do capital 
financeiro internacional articulado ao capital produtivo, de outro. 
(SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2005, p.10) 

 

Segundo Silva Júnior e Sguissardi (2005), atualmente o Brasil tem 

optado, em suas políticas públicas, por incrementar áreas de pesquisa em que seja 

possível colher respostas mais rápidas, mais adequadas à competitividade, como no 

setor industrial e agropecuário em detrimento das áreas das ciências humanas entre 

elas a educação. O que é possível comprovar no relato da docente Capa (2014), 

que atua na modalidade de Educação a Distância no curso de Licenciatura em 

Música, e do docente Gama (2014), que atua no curso de Tecnologia em Logística e 

Gestão da Produção Industrial. 

 

Os professores que trabalham na EAD aqui na UFSCar trabalham 
com seus recursos próprios embora tenha toda a Secretaria de 
Educação a Distância com todos aqueles equipamentos. Os 
professores usam os seus recursos, o professor é o lado mais fraco 
da corda, a gente paga para trabalhar. (CAPA, 2014) 
 
Nós temos o auxiliar docente que se precisar ele instala para a 
gente, as máquinas poderiam ser melhores e parece que está para 
chegar novos computadores e o que tem dá para usar. O acesso à 
internet também é bom, eu não tenho problemas, dá para baixar os 
programas que eu preciso. (GAMA, 2014) 
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Quando questionados especificamente sobre como percebiam as políticas 

públicas de inserção das TDIC no ensino superior, os docentes continuaram 

apontando para a necessidade de políticas públicas, que considerem a educação 

como um processo contínuo. Com posicionamento crítico, o docente Beta (2014) 

referindo-se aos processos de introdução das tecnologias digitais na universidade 

em que trabalha faz a seguinte consideração 

 

A minha faculdade está toda informatizada, mas os processos de uso 

desta tecnologia não fazem parte de um esquema de comunicação 
que melhore até o processo de formação das pessoas. As pessoas 
utilizam da maneira mais imediata possível, mas isso não significa 
que os processos de comunicação tiveram um acréscimo. A 
universidade deveria pensar um pouco, porque o papel dela é esse 
também, é de ser crítico em relação as próprias tecnologias, não 
pode deixar de usá-las porque isso não tem como e é perda de 
tempo nós discutirmos isso, mas a gente tem que saber para que 
elas existem, como elas existem, o que elas estão fazendo no nosso 
mundo e como elas devem ser utilizadas para que elas melhorem 
significativamente nossas relações. (BETA, 2014) 

 

Nota-se que os docentes, em seus discursos, apontam para a educação 

pública com um entendimento crítico do momento que vivenciam. Eles percebem a 

proliferação de propostas educacionais que prometem o aligeiramento dos 

processos de formação profissional, tanto para docentes quanto para alunos. 

Percebem também a adoção por parte das instituições governamentais de pacotes e 

planos que prometem restabelecer a qualidade na educação atrelando-a a 

competição e empregabilidade e a distribuição de modernos equipamentos 

tecnológicos como garantia do Brasil ingressar com méritos no cenário internacional.  

Os docentes entrevistados mencionam a necessidade de se efetivar políticas 

públicas para a educação que contemplem a real necessidade dos indivíduos e que, 

ao mesmo tempo, os capacitem para uma formação crítica e de qualidade alinhada 

ao desenvolvimento de uma sociedade mais humana e solidária, ou seja, de nada 

adianta a incorporação das TDIC nas universidades se as mesmas não produzirem 

alterações que superem o caráter técnico e utilitarista.  

Assim explica Dias Sobrinho (2005), 

 

O desafio de ordem ética e política advém do caráter público das 
instituições de educação superior, sejam elas criadas e mantidas 

pelo Estado, ou pela iniciativa privada. Trata-se de dar sentido de 
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bem comum as suas atividades, num mundo em transformação e em 
crise de valores. A educação superior, por mais que se transforme, 
não pode ser renuente a seu papel de formação intelectual e moral, 
ao mesmo tempo que de desenvolvimento material das sociedades, 
por meio das atividades públicas de construção e promoção de 
conhecimentos e valores. A educação superior é um patrimônio 
público na medida em que exerce funções de caráter político e ético, 
muito mais que uma simples função instrumental de capacitação 
técnica e treinamento de profissionais para as empresas. Essa 
função pública é a sua responsabilidade social. (DIAS SOBRINHO, 
2005, p. 170) 

 

Dias Sobrinho (2005) ainda evidencia que compete à educação superior 

produzir novos conhecimentos de relevância e que atendam aos anseios e às 

demandas da sociedade. Chauí (2003) alerta para a necessidade da a universidade 

pública não ser compreendida sob o ângulo do gasto público; e, que a educação 

permanente, ou continuada, ultrapasse a lógica da adaptação às mudanças a fim de 

se tornar mais competitiva. Para Moja (2008), ao invés de apenas reagirem às 

pressões externas, as instituições de ensino superior precisam ser as iniciadoras 

das mudanças, assim concorda-se com Bawden (2008) quando o autor afirma que a 

educação superior deveria estar comprometida com a ação de preparar a 

humanidade para enfrentar a complexidade da sociedade contemporânea e seus 

desafios. 

 

4.2. 2º. Foco: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC): 

contribuições para a docência no Ensino Superior  

 

Vivenciamos uma fase tecnológica de rápidas e velozes transformações, 

que intensificaram a necessidade de lidarmos habilmente com diferentes tipos de 

tecnologia no cotidiano. Kenski (2013), referindo-se a tecnologia menciona que cada 

momento histórico possuiu um tipo predominante de tecnologia, e, que todas foram, 

a seu modo, significativas e importantes para o desenvolvimento da humanidade. 

Veraszto et al (2008) refere-se à tecnologia como sendo algo maior que a criação de 

artefatos, 

 

[...] a história das técnicas e das tecnologias, não deve ser apenas 
entendida com uma descrição sucessiva dos artefatos descobertos 
por artífices e engenheiros, mas também o encadeamento das 
grandes circunstâncias sociais que ora favoreciam, ora prejudicava o 
esforço humano em desenvolver seus artefatos e modificar o mundo 
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ao seu redor, garantindo-lhes assim, melhores condições de vida. 
(VERASZTO, et al, 2008, p. 62) 

 

Fruto da produção dos seres humanos, segundo Veraszto et al (2008), a 

tecnologia é concebida em detrimento das exigências da sociedade, e não têm o 

poder de determinar o rumo da sociedade. A tecnologia é o produto de uma 

sociedade e o seu valor será definido a partir da sua forma de utilização. Veraszto et 

al (2008) conceitua tecnologia como 

 

um conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento e concepção 
dos instrumentos (artefatos, sistemas, processos e ambientes) 
criados pelo homem através da história para satisfazer suas 
necessidades e requerimentos pessoais e coletivos. (VERASZTO et. 
al., 2008, p. 78) 

 

Assim como a humanidade evoluiu, evoluíram também as tecnologias. Foi 

a partir dos avanços no conhecimento que a humanidade pode ampliar a produção 

de novas tecnologias.  

A velocidade é o diferencial desta nova fase. O indivíduo mais que nunca 

sente a necessidade de constante atualização a fim de acompanhar tais mudanças. 

Esta era tecnológica traz consigo contradições, pois, ainda que facilite o acesso à 

informação e garanta ao indivíduo sua constante atualização, ela não é neutra e, 

tampouco, está desvinculada de projeto político-econômico atrelado às 

necessidades do mercado. 

Almeida (2009) reconhece que interpretar o momento vivenciado e 

desenvolver ações por meio da educação, que estimulem e incrementem o 

desenvolvimento do ser humano, a fim de que possa transformar a sociedade da 

qual faz parte é fundamental, ou, como afirma o autor 

 

Cabe aos pesquisadores e educadores – conscientes de sua 
responsabilidade social e comprometidos com o ensino voltado à 
aprendizagem e à compreensão das problemáticas da vida – analisar 
as tendências mundiais de integração e convergência de tecnologias, 
construir referências conceituais que permitam compreender 
criticamente as contribuições da incorporação de tecnologias à 
educação, assim como acompanhar e subsidiar a definição de 
políticas públicas voltadas à inclusão digital das escolas e à 
integração de tecnologias aos processos de ensinar, aprender, gerir 
a escola e suas tecnologias. (ALMEIDA, 2009, p. 76) 
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Compreender a tecnologia de forma crítica e articulada aos objetivos 

educacionais também é o que propõem os docentes entrevistados neste estudo, os 

quais reconhecem a tecnologia da informação e comunicação como contribuinte 

para a melhoria do ensino, ou, como afirmam Sigma (2014), Omicron (2014), Upsilon 

(2014) e Ômega (2014), 

 

[...] eu uso a tecnologia para potencializar a educação e não uso a 
educação para potencializar a tecnologia. Se eu não agregar valor 
com a tecnologia digital, se ela não for trazer realmente 
contribuições, eu não vou usar a tecnologia. (SIGMA, 2014) 
 
O uso da tecnologia deve ter uma relação estreita com o conteúdo 
que está sendo ministrado, os objetivos de ensino, tem que haver 
toda uma harmonia entre estas frentes porque senão é o uso da 
tecnologia pela tecnologia, quer dizer [...], tem que haver uma 
articulação com o currículo, com os objetivos daquele nível de 
ensino, enfim, com a proposta pedagógica, senão não vai 
acrescentar, é apenas uma ferramenta a mais. (OMICRON, 2014) 
 
Eu acho que ela contribui na medida em que ela (re)significa os 
tempos e os espaços da aprendizagem. Ela alarga os parâmetros da 
sala de aula, geográficos e temporais, ela amplia as possibilidades 
de interlocução então os alunos [...] (UPSILON, 2014) 
 
Então para que serve a tecnologia? Primeiro para dar o acesso à 
informação, segundo eu acho que é para desenvolver processos de 
interação entre estudantes e professores, a interação, a troca de 
informação, a troca de experiências, para a comunicação. (ÔMEGA, 
2014) 

 

Tal como os docentes entrevistados, que foram unânimes ao reconhecer 

a contribuição das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na 

melhoria do processo de ensino, Kenski (2013) reconhece que o desafio maior na 

atualidade é a integração de forma crítica das TDIC na educação. Marinho e Lobato 

(2008) assinalam que, apesar das TDIC estarem presentes no cotidiano das 

pessoas ainda se continua a fazer uma educação do século XIX e que é imperativo 

à educação “colocar-se no tempo”. A partir do pensamento de Marinho e Lobato é 

possível compreender que a escola vem acolhendo as novas tecnologias, 

entretanto, observa-se um descompasso quando se trata de incorporá-las ao 

cotidiano. Na afirmação de Valente (2014) é possível verificar esse descompasso, 

 

A educação ainda não incorporou e não se apropriou dos recursos 
oferecidos pelas TDIC. Na sua grande maioria, as salas de aulas 
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ainda têm a mesma estrutura e utilizam os mesmos métodos usados 
na educação do século XIX: as atividades curriculares ainda são 
baseadas no lápis e no papel, e o professor ainda ocupa a posição 
de protagonista principal, detentor e transmissor da informação. 
(VALENTE, 2014, p. 142) 

 

O docente Beta (2014), referindo-se à reprodução de antigas práticas de 

uso das tecnologias digitais, afirma: 

 

As tecnologias são excelentes, mas nós temos que repensar a 

maneira como nós estamos estruturando a nossa forma de ensinar, 
porque se continuar deste jeito, com aulas desta maneira, o horário 
do curso organizado desta maneira, os alunos continuar se reunindo 
deste modo, não tem como você utilizar a tecnologia, a menos se 
você utilizar da maneira mais simples porque não tem como fazer, dá 
muito trabalho [...] (BETA, 2014) 

 

Nas palavras do docente, percebe-se que a compreensão de que a 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação está muito além da 

disponibilização de equipamentos modernos e ampla conexão à internet aos alunos 

e aos professores. 

Ainda que as tecnologias prometam uma abundância de facilidades e 

benefícios, GÓMEZ (2002) alerta para o fato de que as tecnologias acabam por 

interferir nas diversas esferas da vida econômica, política e profissional e que por 

este motivo “não se trata de acolher a tecnologia tal e qual ela nos é oferecida pelo 

mercado [...] não se trata de incorporar acriticamente a tecnologia no tecido social, 

educativo e comunicativo. (GÓMEZ, 2002, p. 58). E Candau (1979, p. 66) afirma: 

 

Para que a tecnologia educacional seja um instrumento de busca da 
relevância é necessário que continuamente se coloque questões 
relativas ao para quem, ao para que, e ao porquê de sua contribuição 
à análise e solução dos problemas educacionais do nosso País. 

 

Assim também concorda a docente entrevistada Upsilon (2014), que se 

referindo a incorporação das tecnologias no âmbito educacional, afirma 

 

A inserção das tecnologias digitais da informação e comunicação 
como todo e qualquer aparato simbólico criado pelo capital carrega 
contradições. É necessário cuidar com a neofilia, de achar que tudo é 
lindo e maravilhoso e que tudo tem a acrescentar. A gente não pode 
descuidar de olhar para essa face perversa que não é a tecnologia 



113 
 

em si, mas uma apropriação espúria das tecnologias digitais de 
informação e comunicação. (UPSILON, 2014) 

 

A docente Upsilon (2014), em seu relato, deixa antever que o avanço da 

tecnologia não corresponde a um problema a ser enfrentado, mas, sim, à lógica 

desse desenvolvimento tecnológico obedecer às normas impostas pelo mercado e 

suas necessidades. A docente Delta (2014) em seu depoimento “[...] eu não posso 

ficar de fora, eu preciso usar a tecnologia”, afirma perceber uma imposição velada, 

um cerceamento da sua autonomia como professora, para que as TDIC sejam 

utilizadas no contexto de sua prática pedagógica como se as mesmas constituíssem 

por si só em garantias para a aprendizagem. 

Outro fator de destaque na entrevista dos docentes foi o trabalho com as 

TDIC demanda um número maior de horas de planejamento e da vida do professor e 

que o docente muitas vezes para dar conta do trabalho acaba por invadir o cotidiano 

familiar com seu trabalho. A este respeito, a docente Alfa (2014) comenta:  

 

Não tem tempo, por exemplo, na minha casa, eu estou trabalhando e 
tecnologia é uma invasora e para mim é uma dificuldade porque eu 
fico absorvendo um trabalho no ambiente da família, ou seja, eu 
estou roubando o tempo da família, do lazer. (ALFA, 2014) 

 

Pelo relato dos docentes se observa que a emergência das TDIC tem 

transformado, além do cotidiano de trabalho, a esfera da vida privada e que, os 

docentes se ressentem sobre “invasão”, uma vez que não estão conseguindo 

estabelecer limites. Concorda-se com os teóricos da TDIC quando estes afirmam 

que os aparatos tecnológicos possuem inúmeras possibilidades, dentre elas, a de 

facilitar os processos de aprendizagem e a de possibilitar maior interação entre 

professores e alunos. Entretanto, acredita-se que as tecnologias só invadem a 

esfera da vida privada quando o indivíduo não disciplina os tempos e formas de sua 

utilização. O uso das tecnologias requer do docente planejamento e avaliação a 

respeito da contribuição desses aparatos em sala de aula. A contribuição, ou não, 

das TDIC está atrelada ao desejo e à ação de quem a utiliza, neste caso, o 

professor. No entanto, segundo Sacristán (1999) 

 

A ação não é derivada da ação asséptica, da racionalidade objetiva 
em abstrato, nem dos conhecimentos do sujeito, mas das razões dos 
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agentes, e nestas si misturam crenças ou motivações 
(SACRISTÁN, 1999, p. 36) 
 

Percebe-se, na citação do autor, que a ação recebe a mescla de fatores 

aprendidos, fatores afetivos, fatores econômicos, entre outros, os quais afetam o 

indivíduo e suas decisões na esfera da vida privada e, também, da pública. “Há uma 

intenção prévia que desencadeia a ação e existe uma intenção-na-ação que a 

mantém enquanto ela transcorre” (SACRISTÁN, 1999, p. 40). A conduta dos 

docentes, ou os motivos que a desencadeiam, na vida privada, não foi objeto de 

estudo dessa tese, mesmo sendo um tema interessante. 

Também citada, durante a entrevista aos docentes, está a questão da 

entrada das TDIC no contexto educacional foi invasiva, acelerada e vertiginosa. 

Segundo os docentes, a partir dessa abertura, os estudantes se apropriam do 

conhecimento tratado durante as aulas de forma diferente do tradicional, ou, como 

afirma a docente Delta (2014), 

 

O aluno não toma mais nota de nada, ele fotografa. O primeiro dia 
que eu vi um aluno fotografando na minha aula eu disse “credo, 
mudou tudo”, ele fotografou a lousa, ou seja, eles não tomam mais 
nota de nada, eles não copiam eles não leem, eles vão quase que 
tateando o próximo passo como se tudo aquilo fosse supérfluo para 
eles, ou, eles incorporam só aquilo que eles querem. 

 

A docente Delta (2014) reconhece que o acesso ao conhecimento por 

parte dos alunos não se dá mais como em tempos passados. Ela relata que as 

tecnologias oportunizam um avanço na cultura do ensinar e também do aprender 

pois, além de favorecer uma abordagem de conhecimento diferente as TDIC 

oferecem “[...] experiências diferenciadas e que sejam complementares, diferentes 

do convencional.” Delta (2014) 

Ainda que em seu relato a docente Delta (2014) refira-se às contribuições 

das tecnologias, percebe-se uma preocupação por parte da entrevistada com a 

forma como os estudantes estão se apropriando destas tecnologias. A mesma 

preocupação de Delta (2014) é a de Sigma (2014), outra docente entrevistada,  

 

[...] os alunos não estão preparados, há a necessidade de preparar 
não só os professores, mas os alunos também para o uso da 
tecnologia como um dispositivo, como um ambiente de 
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aprendizagem. O aluno está preparado, sim, para usar a tecnologia 
para o lazer. 

 

Ens (2002) destaca que incluir as tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem significa ter como pressuposto que a educação é um processo pelo 

qual o indivíduo se torna capaz de construir seus planos e, portanto, é fundamental 

que este seja orientado por um docente, o qual incentive a aprendizagem e faça a 

mediação e a diferenciação entre “[...] educar e ver televisão, entre aprender e usar 

o computador, entre informação obtida pela internet e produção do conhecimento 

[...]”. (ENS, 2002, p. 41) 

É nesse contexto que Valente (2014) situa a ação educacional e o seu 

compromisso, no sentido de auxiliar o aluno no processo de construção do 

conhecimento, criando situações de aprendizagem que estimulem e/ou facilitem sua 

compreensão e elaboração, ou seja, as TDIC são ferramentas cognitivas úteis que 

auxiliam na construção desse conhecimento. 

A partir da entrevista com os docentes e do referencial teórico utilizado foi 

possível elaborar um conjunto de evidências que facilitariam a incorporação das 

TDIC ao ensino superior, e, também, a respeito das necessidades a serem 

atendidas para que esta inserção venha de fato potencializar a educação, agregar 

qualidade às relações entre docentes e estudantes, e facilitar no processo de ensino 

e aprendizagem. Entre as evidências desse conjunto tem-se: 

- O uso da tecnologia depende de uma intencionalidade, ou seja, está 

vinculado ao projeto político pedagógico de um curso e de uma instituição; 

- As TDIC não podem ser consideradas um “artefato”, ou recurso neutro. 

As TDIC quando utilizadas alinhadas a um currículo e aos conteúdos de ensino 

podem alavancar e facilitar a aprendizagem; 

- As universidades devem realizar um debate, uma reflexão séria, sobre 

o profissional que quer formar e sobre as formas como a tecnologia poderá ser 

utilizada para viabilizar a construção de uma sociedade mais humana e solidária; 

- O uso das tecnologias supõe um processo de trabalho e pesquisa 

permanente e o professor deve estar aberto as inovações; 

- A incorporação adequada das tecnologias nos processos formais de 

ensino está relacionada às condições efetivas de trabalho (equipamentos que 

oportunizem o rápido acesso à internet) dos docentes; 
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- A incorporação das tecnologias requer tempo de estudo, planejamento 

e avaliação para o docente. Logo, se o professor estiver envolvido grande parte de 

sua carga horária de trabalho na prática da docência não terá tempo para incorporar 

a tecnologia a seus planejamentos e pesquisas; 

- Sob nova forma de organização, cabe aos cursos de graduação 

superar o uso limitado das TDIC, rever seus tempos, currículos e horários; 

- A incorporação das TDIC requer preparação por parte dos docentes. 

Não adianta repetir velhas práticas fazendo uso de novas tecnologias. É 

fundamental impregnar a tecnologia no processo de formação docente; 

- Mais que recursos facilitadores na vida do aluno, as TDIC contribuem 

para enriquecer o processo de aprendizagem; 

- O conhecimento das TDIC, por parte dos docentes, deve ser crítico e 

significativo, assim como superar o conhecimento do cotidiano, ou seja, aquele de 

uso pessoal; 

- A prática docente se transforma significativa e radicalmente a partir do 

advento das TDIC; 

- A disponibilidade, por parte das instituições de ensino superior, de 

equipamentos garantidores de um veloz acesso à internet favorece a incorporação 

das TDIC como facilitadoras da aprendizagem; 

- Acesso ilimitado a laboratórios com softwares e sistema de informação 

atualizado, bem como a presença de uma equipe técnica para resolver problemas 

específicos também são auxílios associados ao trabalho de docentes e de alunos. 

É inegável que a incorporação TDIC requer, por parte das universidades, 

uma reflexão crítica sobre: a forma de conceber a educação, o papel do professor e 

o processo de ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva, concorda-se com Kenski 

(2013) quando afirma que “não resta apenas ao sujeito adquirir os conhecimentos 

operacionais para poder desfrutar das possibilidades interativas com as novas 

tecnologias.  (KENSKI, 2013, p. 45). Logo, não se trata apenas de incorporar as 

tecnologias à educação. É preciso ultrapassar as relações técnicas com estes 

aparatos e propiciar novas vivências e experiências que auxiliem professores e 

estudantes a refletir sobre seus saberes. 

Os docentes afirmam que, quando a incorporação das tecnologias 

acontece de forma efetiva, é possível verificar o impacto dessas na prática dos 

docentes, na atuação dos alunos, no planejamento e desenvolvimento das aulas, 



117 
 

bem como no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Assim, de acordo com 

o relato dos docentes, organizou-se uma compilação a respeito das TDIC e de suas 

possibilidades no âmbito do ensino superior. 

Os professores entrevistados, a partir de sua prática, afirmam ser possível 

verificar que as tecnologias quando incorporadas ao cotidiano dos estudantes 

possibilitam:  

- Maior estímulo, envolvimento e participação dos estudantes no seu 

processo de ensino; 

- Motivação para escolher novas formas de expressão do conhecimento; 

- Desenvolvimento da autonomia de pensamento e incremento do 

pensamento crítico; 

- Estímulo ao aluno na busca de novos conhecimentos e ampliação do 

acesso desse às novas informações; 

- Incentiva o estudante a usar os recursos tecnológicos em seu dia a dia, 

e, também, em sua prática profissional; 

- Incentivo ao estudante a aprender, utilizando os recursos tecnológicos, 

e, também, amplia a visão deste a respeito da tecnologia e sua incorporação no 

cotidiano; 

- Oportuniza novos espaços de realidade ao estudante; 

- Incremento no processo de interação entre aluno-aluno e aluno-

professor; 

- Maior qualidade no processo de aprendizagem, estimula o aluno a 

tornar-se sujeito de seu processo de ensino; 

- Ampliação da base de conhecimento dos estudantes. 

E, quando incorporadas ao cotidiano dos docentes, reiteram os 

entrevistados que as tecnologias favorecem: 

- Maior possibilidade de conhecer o estudante e estabelecer um 

processo de diálogo e maior interação; 

- Interação entre professor-aluno de forma a facilitar ao docente a 

construção de um processo avaliativo que não se limite às produções realizadas em 

sala de aula; 

- Possibilidade do docente conhecer melhor o aluno (como se dá sua 

aprendizagem, sua interação com colegas e professores entre outros). 

Acompanhamento mais intenso do aluno, mais próximo à ideia de mediação; 
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- Um maior e melhor tempo de análise e reflexão da prática, bem como a 

ampliação da base de conhecimento dos docentes; 

- Alavancam novos processos de aprendizagem da docência além de 

favorecer o registro de inúmeros processos desenvolvidos; 

- Uma maior fluidez, o alargamento do espaço (geográficos e temporais) 

da sala de aula e o aumento das possibilidades de interlocução; 

- Oportunizam um ensino mais atualizado além da vivência de 

experiências diferentes e complementares que fogem do convencional; 

- Acesso à informação e às outras relações com a cultura e com o 

conhecimento; 

- Avanço na cultura do ensinar e do aprender (se ensina e se aprende de 

maneiras diferentes); 

- Oportunizam suportes variados (imagens, jogos, textos) na abordagem 

do conhecimento; 

- Propiciam uma maior difusão do conhecimento; 

- O planejamento, a sistematização, a organização e a interação com as 

informações além de maior nível de compreensão e profundidade destas; 

- Possibilitam a visualização de fenômenos, oportunizam a presença 

(virtual) de quem está distante, e, também, facilitam e agilizam a comunicação entre 

as pessoas. 

Neste contexto, os docentes quando questionados a respeito das 

tecnologias mais utilizadas afirmaram que os equipamentos mais empregados para 

o planejamento da prática pedagógica e para a docência propriamente dita são o 

computador, o celular, a câmera de vídeo, a máquina fotográfica, o aparelho de 

Datashow, o aparelho de televisão, e o aparelho de DVD. Salientam os 

entrevistados que as tecnologias digitais são aparatos poderosos quando se trata de 

auxiliar o trabalho docente, o planejamento, a organização e a complementação das 

aulas, bem como o estímulo da interação entre docente e estudante. 

Lucas e Muñoz (2010) corroborando com o discurso dos docentes 

entrevistados, de que os recursos didáticos auxiliam os professores no processo 

educativo, afirmam: 

 

los recursos didácticos son vías que nos van a permitir desarrollar 
una adecuada intervención educativa. La utilización de diferentes 
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medios didácticos previamente planificados ayudará a la práctica 
educativa y proporcionará al docente un may or control en caso de 
posibles desajustes y una triunfante práctica educativa. (LUCAS; 
MUÑOZ, 2010, p. 130) 

 

Os autores conceituam “recursos didáticos” como qualquer material que, 

utilizado em um contexto educativo, tenha uma finalidade didática, ou, então, possua 

o objetivo de facilitar o desenvolvimento de atividades formativas. Também 

destacam os autores que o recurso didático, para ser eficiente, tem o compromisso 

de contemplar aspectos como os objetivos que se pretende alcançar, os conteúdos 

que serão trabalhados, a natureza da clientela atendida, bem como o contexto em 

que a atividade docente será desenvolvida, sem perder de vista que cada recurso 

utilizado possui um amplo campo de possibilidades. 

A utilização das tecnologias digitais na prática pedagógica requer que o 

docente que exerça seu protagonismo torne-se sujeito de sua prática e esteja 

constantemente refletindo sobre sua ação e sua formação. Estar atento a sentidos 

que permeiam a prática da docência, e, aberto as múltiplas possibilidades, entre 

elas: a inserção das TDIC no campo da educação é crucial. Imbernón (2010, p.12) 

afirma que “a nova era requer um profissional da educação diferente”. Arroyo (2002, 

p. 74) referindo-se à profissão docente discorre: 

 

A docência repetitiva de saberes fechados não estimula a pesquisa, 
nem a leitura e o embate, e torna-se um dos processos mais 
desqualificadores. Reduzir o professor e a professora a meros 
aulistas de saberes fechados é desqualificador. ARROYO (2002, p. 
74) 

 

Assim, Díaz e Entonado (2010) corroboram para a discussão apontando 

que uma nova ecologia educativa está se estabelecendo e compete aos docentes 

tirar maior e melhor proveito da situação, e desenvolvendo atividades educativas 

mais significativas. Nas palavras de Díaz e Entonado (2010), 

 

[...] és necesario un salto cualitativo que permita aprovechar al 
máximo las /potencialidades de la educación. Un paradigma que se 
centre en quién debe aprender, en sus necesidades, en su ritmo de 
aprendizaje, en sus capacidades; donde el profesor passe a 
desarrollar um papel de guia y orientador, más que de transmisor. 
(DÍAZ; ENTONADO, 2010, p. 124) 
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A exigência de que o professor melhore qualitativamente a sua prática 

pedagógica e o uso das tecnologias digitais, e, que sua atuação se transforme 

respeitando as necessidades do século XXI, nos remete à preocupação de como os 

professores estão sendo preparados para executar este avanço. Kenski (2013) 

afirma não ser possível pensar a prática docente sem pensar no professor como um 

todo, suas necessidades, suas ambições, e, também, sua formação que não se dá 

apenas em cursos específicos, mas durante toda a sua vida.  

Segundo Kenski (2013), para se desenvolver um ensino de qualidade, é 

fundamental possuir muito mais que avançados equipamentos, e, também, muito 

mais que a boa vontade do professor. É necessário,  

 

[...] sobretudo, que os professores se sintam confortáveis para utilizar 
esses novos auxiliares didáticos. Estar confortável significa conhecê-
los, dominar os principais procedimentos técnicos para sua 
utilização, avalia-los criticamente e criar novas possibilidades 
pedagógicas partindo da integração desses meios com o processo 
de ensino. KENSKI (2013, p. 77) 

 

Considerando a análise crítica de Kenski (2013) de que as habilidades 

docentes em relação ao uso das TDIC são adquiridas de forma gradual e 

processual, e, de que não se restringem à compreensão e ao uso de programas e 

softwares, foi perguntado aos sujeitos dessa pesquisa, professores que atuam no 

ensino superior, desde quando faziam uso das tecnologias e a partir dos dados 

fornecidos construiu-se a tabela 1: 

 

Tabela 1: Tempo de experiência dos docentes utilizando as TDIC 

 

Anos N° de Docentes 

Meados de 1960 1 

Meados de 1970 1 

Meados de 1980 4 

Meados de 1990 2 

Meados de 2000 2 

TOTAL 10 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 
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Apesar dos docentes terem sido imprecisos em relação a data em que 

começaram a fazer uso das tecnologias digitais, se considerarmos o ano vigente de 

2015, perceberemos que a experiência com o uso das tecnologias digitais dos 

docentes entrevistados varia entre 15 e 55 anos demonstrando, portanto, que os 

docentes possuem um amplo e significativo tempo de convivência com as 

tecnologias de acordo com o relatado.  

Os docentes ao rememorarem o tempo de acesso às tecnologias, 

justificaram que o acesso precoce e facilitado às tecnologias no campo pessoal, e, 

também no privado; a frequência em curso de graduação, e, de pós-graduação; a 

ideia de que a área de formação escolhida requeria o trabalho com as tecnologias; 

bem como desenvolveriam o interesse do aluno e facilitariam sua aprendizagem; 

foram os motivos elencados pelos entrevistados para explicar o interesse e a busca 

por uma aprendizagem formal a respeito das TDIC. 

Questionados a respeito de como se deu a aprendizagem inicial das 

tecnologias digitais 70% dos docentes mencionaram que: 

- A aprendizagem se deu espontaneamente e à medida que as 

tecnologias se encontravam disponíveis em sua residência particular; 

- A aprendizagem se deu de forma solitária, individual e à medida 

estimulava a criatividade e o desafio; 

- A aprendizagem se deu através de um processo indisciplinado e 

assistemático. 

A partir da constatação dos docentes é possível afirmar que a 

aprendizagem das tecnologias se deu inicialmente pela curiosidade e em um tempo 

em que o acesso a tais recursos não era facilitado. Curiosidade, vontade de 

aprender foram as forças que impulsionaram a imersão desses docentes nas 

tecnologias. Fenstermacher (1994, in GUIMARÃES, 2008) denomina como 

“conhecimento prático”, o conhecimento adquirido através da prática e da 

experiência. Relacionado ao contexto vivenciado e de natureza experiencial o autor 

afirma que o conhecimento prático 

 

[...] é circunscrito à situação, ou contexto, onde nasce e pode ou não 
ser susceptível de expressão, escrita ou oral, imediata; [...] [que] se 
relaciona geralmente com o saber fazer as coisas, com o saber o 
lugar e tempo certos para as fazer, e com o ser capaz de ver e 
interpretar acontecimentos relacionados com as ações que 
realizamos (Fenstermacher, 1994, in GUIMARÃES, 2008, p.823) 
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O conhecimento prático está, portanto, além do conhecimento do saber 

fazer, é um conhecimento que diz respeito à vida do professor, suas ambições e 

desejos, uma vez que possui o caráter contextual e experiencial da vida a balizá-lo. 

Schön (2000) nomeia como conhecimento-na-ação o conhecimento mais 

automático, rotineiro e espontâneo do cotidiano. O autor também amplia o conceito 

de conhecimento-na-ação como sendo a aplicação na prática do saber previamente 

adquirido quando da execução bem-feita de uma determinada ação. 

Se a aprendizagem das tecnologias se deu, inicialmente, de forma 

assistemática, assim não permaneceu por muito tempo, uma vez que os docentes 

afirmaram que, após o contanto com as tecnologias, houve a necessidade da busca, 

primeiramente, de um conhecimento que superasse o senso comum, denominado 

por Mishra e Koehler (2006) como TK (technological knowledge) , ou conhecimento 

tecnológico, que é o conhecimento do qual se vale o docente para avaliar a 

contribuição dos recursos tecnológicos quando aplicados em sala de aula.  Após 

este movimento os docentes ampliaram o conhecimento tecnológico com o intuito de 

que esse pudesse contribuir cientificamente para a incorporação das tecnologias na 

aprendizagem. Então, os docentes listaram que uma nova aprendizagem se deu a 

partir das seguintes ações: 

- A partir da observação de pessoas mais experientes utilizando a 

tecnologia; 

- Frequência em cursos de licenciatura e cursos de pós-graduação; 

- Frequência em cursos de formação ofertados pelo governo municipal, 

estadual e federal; 

- Cursos de formação específicos para a aprendizagem do 

funcionamento de softwares5; 

- Através de pesquisas e estudo em fontes teóricas que abordavam a 

questão das tecnologias e também da aprendizagem como Vigotsky, Dewey, Papet, 

Piaget, Bakhtin, Freire, Valente, Bartolomè, SantaElla, Castells entre outros. 

Pelo relato dos docentes sobre as estratégias que utilizaram para 

aprofundar o aprendizado referente às TDIC é possível resgatar a contribuição de 

                                                           
5
 As ferramentas mais utilizadas em sala de aula foram: pacote de ferramentas do Office, na internet a 

plataforma de gerenciamento de aprendizagem Moodle, softwares específicos para o ensino da 
Matemática, ambientes de webconferência, objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de 
aprendizagem, Facebook, Blogs, Prezzi, Slideshare, Skype, Wikipedia, correio eletrônico, vídeos e 
filmes. E os equipamentos: computador, celular, câmeras de vídeo, máquinas fotográficas e o 
Datashow 
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Shulman (2001) a respeito da base do conhecimento. Segundo o autor, é necessário 

que o docente possua o conhecimento disciplinar, pois, através dele que se 

estabelece a reflexão e se encaminha a ação, entretanto, não é possível esquecer 

que o ensino parte de uma necessidade (material concreto) de compreender algo 

que o indivíduo sente. Compreende o autor que o docente, além de possuir 

compreensão crítica do processo de ensinar, deve construir uma intersecção entre a 

matéria que ensina e as formas pedagógicas poderosas para garantir que a 

aprendizagem se concretize. Nas palavras do autor  

 

el profesor no sólo debe comprender a fondo la materia específica 
que enseña, sino además debe poseer una amplia formación 
humanista, que debe servir como un marco para el aprendizaje 
adquirido anteriormente y como un mecanismo que facilita la 
adquisición de una nueva comprensión. (SHULMANN, 2005, p. 12) 

 

Logo, não basta ao professor possuir conhecimento específico de sua 

área, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos a respeito da tecnologia, se em 

sua prática não conseguir que estes três tipos de conhecimentos dialoguem entre si 

e se complementem.  

A intersecção entre o conhecimento do conteúdo, o conhecimento 

pedagógico e o conhecimento tecnológico resulta no que Mishra e Koehler (2006), a 

partir da teoria da base de conhecimento de Shulmann (2001) definiram como 

TPACK, ou conhecimento pedagógico do conteúdo tecnológico, (figura 6). A 

metodologia do TPACK requer que o docente supere a concepção de tecnologia 

como um fim, uma vez que ela passa a ser coadjuvante de um processo de 

complexas relações entre a área do conhecimento, a pedagogia e a tecnologia. 

Ensinar de maneira eficiente requer, então, a integração das tecnologias no 

ambiente de ensino sem desconsiderar o conhecimento específico e pedagógico 

que o docente deve possuir. Por integração concorda-se com Palis (2010) quando 

afirma, 

 

O termo integração [...] é bastante abrangente, e não se refere à 
justaposição de atividades baseadas em computadores, como um 
anexo, em um ensino essencialmente inalterado em outros aspectos, 
mas denota a utilização de tecnologia no desenvolvimento 
conceitual, e procedimental, na resolução de problemas e na 
avaliação. (PALIS, 2010, p. 435) 
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Em resumo, o referencial teórico consultado aponta um caminho para a 

ação do docente e para o desenvolvimento da sua prática. Neste caminho, cabe ao 

docente se construir como um profissional diferente (Imbernón, 2010), que não 

reduza sua prática a transmissão de um conteúdo fechado (Arroyo, 2002), que 

aproveite ao máximo as potencialidades da educação (Díaz e Entonado, 2010), que 

possua uma ampla formação que potencialize a aprendizagem e facilite a aquisição 

de conhecimentos (Shulmann, 2005) e que também promovam a integração dos 

saberes e uma nova visão (Palis, 2010). 

 

4.3. 3º. Foco: A prática docente a partir da incorporação das tecnologias 

digitais de informação e comunicação: relatos de experiência. 

 

Neste sexto foco de análise os docentes entrevistados, após um momento 

de reflexão sobre sua prática durante a entrevista, passaram a relatar uma 

experiência, que julgaram bem sucedidas e relevantes, utilizando as tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC). Os entrevistados puderam fazer uma 

narrativa de como eles planejaram, executaram e avaliaram esta experiência. As 

práticas relatadas estimularam uma aprendizagem dinâmica e significativa nos 

estudantes. Nos quadros de dois a 11 apresenta-se a síntese da prática de cada um 

dos dez docentes entrevistados, e, na sequência, a análise das práticas possíveis 

relatadas: 

 

4.3.1. Relato das Experiências 

 

Quadro 2: Relato de Experiência – Profª. Alfa 

Tema Síntese 

Disciplina Disciplina de Ciências – Conteúdos de Ensino 

Curso Pedagogia – presencial 

Contexto 
Uma turma noturna com 12 alunos e uma turma diurna com 28 alunos. O 
conteúdo aplicado foi o mesmo em ambas as turmas, mas a participação e o 
rendimento da turma diurna foram maiores. 

Tipo de Aluno 
Alunos do sexto e sétimo períodos que já estavam familiarizados com o 
ambiente virtual. 

Planejamento da 
aula 

Primeiro apliquei um questionário para avaliar se eles se sentiam confortáveis e 
o quanto conheciam sobre letramento digital. A partir do diagnóstico, eu percebi 
que eu poderia explorar muita coisa. Uma delas foi que os alunos deveriam 
descobrir projetos, blogs, sites de escola que trabalham o conteúdo Ciências 
com o apoio destas ferramentas. As aulas eram na maioria presenciais, sendo 
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que duas foram conduzidas a distância. 

Desenvolvimento 
da aula 

Eu passei um questionário primeiro para saber do que eles já conheciam sobre 
letramento digital, como eles usavam a internet para pesquisar, para estudar. 
Eu levantei um perfil dos alunos daquela turma e, a partir disto, eu percebi que 
eu poderia explorar muita coisa. Aí a gente elaborou algumas atividades que 
foram muito bacanas, como era a disciplina Ciências, conteúdos de ensino, 
uma das atividades foi pesquisar escolas que tinham projetos de Ciências e 
trazer estes projetos para compartilhar através de blogs, através de sites, e daí 
eles entraram em várias escolas. Então, a tecnologia permeou o meu 
planejamento da disciplina inteira e não foi pontual, eles tinham, enquanto a 
pesquisa rolava no virtual, eu estou dando aula no presencial, aí eles tiveram 
dois dias para fechar o plano deles, o plano de ensino e, no plano, eu pedia 
que uma das atividades do plano fosse com material de repositório, então eles 
tinham que encontrar um coerente dentro da temática. 

Atividades 
realizadas 

- Pesquisar sites de escolas que tivessem experiências bem sucedidas de 
socialização de projetos em Ciências, e, como as escolas estão utilizando a 
internet para divulgar as experiências na temática Ciências; 

- Condução de um fórum aberto para discutir a questão do CTSA (Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente), o que envolveu a leitura de uns textos, 
discussão num fórum online e fechamento na aula seguinte; 

- Condução de repositório, onde foi aberto um banco de dados para que os 
alunos, após pesquisa e discussão, construíssem um plano de ensino em cima 
da temática que eles escolheram para Ciências nas séries iniciais; 

- Apresentação do plano de ensino para a sala, de maneira prática. 

Ferramentas 
utilizadas 

Usei o moodle, a internet para a pesquisa, uma lista prévia de sites e os 
repositórios mais usuais. 

Reação dos 
alunos 

Os alunos gostaram das atividades e foram além, não se restringiram aos 
repositórios que eu sugeri. Pesquisaram em outras universidades e trouxeram 
outros repositórios gratuitos. 

A maioria participou bastante, inclusive alunas muito quietas em sala que no 
virtual mostraram-se mais ativas que na sala de aula. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Eu acho que contribui muito, não só na discussão do conteúdo da disciplina, 
mas em outros conteúdos como utilizar tecnologia e vivenciar esta experiência 
na sua formação inicial. 

Eles montaram blogs, com o cuidado para não postar fotos sem autorização, 
desenvolveram uma atividade onde utilizaram celular para pesar coisas. 

Entendo que eles já incorporaram na base de conhecimento deles que as 
tecnologias podem aparecer articuladas. 

O que você faria 
diferente 

No desenvolvimento da disciplina, eu optei, sem consultar a instituição, por 
aulas à distância. Então, o primeiro cuidado que eu teria da próxima vez seria 
afinar com o curso, com o projeto político pedagógico, se eu posso fazer isto. 

O que eu também mudaria é dar um pouco mais de autonomia para os alunos. 
Ao invés de eu dirigir muito as atividades, eu daria mais tempo para eles 
pesquisassem mais e mais tempo numa atividade aberta. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 
 

Quadro 3: Relato de Experiência – Profº. Beta 

Tema Síntese 

Disciplina Didática 

Curso Licenciatura em Letras 

Contexto 
Curso diurno e noturno em duas turmas. De uma disciplina de 60 horas, 30 
foram presenciais e 30 foram a distância na plataforma. 
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Tipo de Aluno Alunos do curso de licenciatura em Letras. 

Planejamento da 
aula 

Na verdade, eu deveria ter submetido esta organização deste trabalho a um 
conselho de curso, mas como a gente tem uma autonomia muito grande no 
curso e na universidade, então eu resolvi fazer dessa maneira mesmo, eu fiz 
isso e não teve nenhum tipo de contestação. 

Desenvolvimento 
da aula 

Experiência com a plataforma Moodle. Eu fiz assim, como eu tinha muitos 
alunos, eu dividi em duas turmas, quer dizer, na verdade, ficaram quatro 
turmas, então, como eu tinha aula de 4 horas eu reparti, eu dava duas aulas 
para uma turma e duas aulas para a outra turma, e, as outras duas horas a 
gente fazia via plataforma. Então, eu dividia a classe. Eu tinha 50 alunos e 
ficava com 25 alunos em cada turma, então, dava metade da aula de maneira 
presencial e a outra metade a gente desenvolvia a distância na plataforma. 
Mas, como eu disse, eu não fiz isto sozinho, eu fui acompanhado pelos meus 
alunos bolsistas. 

Atividades 
realizadas 

Eles postavam as tarefas que eu estabelecia, tinha prazo para eles fazerem as 
coisas, a gente abria grupos de discussão dentro desta plataforma. As 
atividades eram assim, alguns textos que eu desenvolvia, eu fazia algumas 
questões sobre os textos e os alunos tinham que postar e desenvolver uma 
opinião. Uma dissertação sobre aquelas questões, então quando era mais 
problema de fundamento, para uma atividade mais prática, como por exemplo, 
desenvolver certas aulas, por exemplo, então, cada um planejava sua aula, 
ou, um grupo fazia e, depois, discutiam entre eles, e, depois postavam ali. 

Ferramentas 
utilizadas 

Plataforma moodle. 

Reação dos 
alunos 

Os alunos gostaram, e eles tinham muita atividade para fazer, e eles tinham 
um acompanhamento, um retorno, 

Aprendizagem 
dos alunos 

Eu não fiz uma avaliação ainda sobre esta experiência, não fiz um 
levantamento criterioso para saber dos alunos o quanto eles aprenderam. 

O que você faria 
diferente 

Eu estou pretendendo fazer este ano inclusive, mas de uma maneira 
modificada, eu pretendo trabalhar mais as interações, usar mais os momentos 
de fóruns, eu acho isso uma coisa importante de se usar. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Quadro 4: Relato de Experiência – Profº. Gama 

Tema Síntese 

Disciplina Simulação em Logística 

Curso Logística 

Contexto 

Disciplina do penúltimo semestre do curso de Logística. Quem apresenta 
artigos e trabalhos em congressos de renome elimina a necessidade do 
trabalho de conclusão de curso. 

Curso noturno, superior de tecnologia, as aulas todas foram dadas no 
laboratório de informática por causa do uso do software de simulação Arena. 

Tipo de Aluno 
De modo geral, a classe são alunos trabalhadores durante o dia e que vem 
para a faculdade a noite. 

Planejamento da 
aula 

Disciplina nova no curso. Passou de setembro de 2013 a fevereiro de 2014 
planejando as aulas. Eu comecei a pesquisar, planejar, estudar a aula, 
preparar atividades neste software. E eu não sabia mexer neste Arena tão 
bem quanto em outro software, então eu corri atrás para aprender cada vez 
mais. 

É uma disciplina de simulação logística e software Arena foi escolhido porque 
a faculdade possui a licença e é um software bom para este tipo de aula. 

Desenvolvimento Todas as aulas foram no laboratório de informática. Na parte conceitual 
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da aula utilizou o Datashow para a introdução. As aulas tiveram a parte teórica, não foi 
logo no software, teve uma parte conceitual sobre o que é simulação, a teoria 
das filas, modelagem de sistemas, que é a teoria, a aplicabilidade nos 
diversos setores produtivos e depois a iniciação; a apresentação do programa 
sempre trazendo materiais escritos, PowerPoint. Mandou por e-mail 
previamente o que em cada aula seria trabalhado. Planejou antecipadamente 
quase todas as 20 semanas de aula, daí foi uma experiência bem sucedida. 

Atividades 
realizadas 

Os alunos apresentaram trabalhos na avaliação e também teve a prova. Os 
alunos também apresentaram um trabalho de conclusão da disciplina, que 
tinha por objetivo a aplicação destes conceitos de uso deste software, em 
vários trabalhos. Uma aluna desenvolveu o trabalho num salão de beleza, 
gerou um artigo que foi apresentado num congresso. Os trabalhos foram 
desenvolvidos em diversas áreas. 

Ferramentas 
utilizadas 

Foi utilizado o software Arena pelas características relacionadas ao conteúdo 
disciplinar que o professor estava ministrando, e porque a faculdade já tem 
instalado nas máquinas e possui a licença. 

Reação dos 
alunos 

Os alunos gostaram, o feedback que recebeu da classe foi bom. Os alunos 
não conheciam o software, ou seja, eles aprenderam esta ferramenta e muitos 
baixaram a versão gratuita, fizeram os trabalhos aplicados aos diversos 
setores e foi uma experiência bem positiva e recente. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Os alunos participaram, aprenderam esta ferramenta tecnológica, aprenderam 
os conteúdos, não houve recusa por parte dos alunos. Eles fizeram os 
trabalhos finais em grupo, eu deixei livre para eles aplicarem onde quisessem. 
Um grupo usou numa indústria metalúrgica para maximizar o processo 
produtivo, teve um outro grupo que aplicou numa empresa prestadora de 
serviço para reduzir o tempo de filas nos lugares que eles trabalham mesmo. 
Teve até um aluno que trabalha numa usina grande e nas aulas ele percebeu 
que poderia usar esta ferramenta computacional no serviço dele para 
melhorar, e ele fez a pesquisa, coletou os dados e vai apresentar lá na 
empresa como um trabalho acadêmico e os superiores querem ver o que ele 
fez. Foi uma experiência bem sucedida. 

O que você faria 
diferente 

Eu vou repetir a experiência, o replanejamento eu vou fazer agora no recesso. 
O software possivelmente será o mesmo, a metodologia possivelmente sofra 
algumas alterações afinal são vinte semanas. Vou fazer uma divisão, a parte 
conceitual no começo, melhorar a divisão das aulas, dos tempos das 
atividades, nesta linha para ver se melhora ainda mais o processo. Coisas que 
eu acho importante, o trabalho do professor quando você está numa sala de 
aula, você se compromete a ensinar alguma coisa a um grupo de alunos, 
então você tem que fazer da melhor maneira possível. Se você trabalha com 
Matemática, você tem lá um rol de conteúdos que você precisa que eles 
aprendam. Você está como docente, é o seu papel. Você tem que ter um bom 
planejamento. Você tem que ter um conhecimento específico bom daquilo que 
você quer ensinar. O conhecimento didático deste conteúdo, usar as 
ferramentas adequadas a isso. No caso, as tecnologias para a Matemática 
contribuem bastante para você desempenhar bem o seu papel como professor 
naquele processo de ensino e aprendizagem, ocorra de maneira satisfatória e 
as tecnologias eu acho que contribuem bastante, eu tenho esta convicção de 
que elas podem contribuir muito para esse processo de ensino aprendizagem 
dos diferentes conteúdos. Só que o professor tem que estar bem preparado, 
bem formado, tem que ter um planejamento. Esta experiência, que eu falei 
para você, eu comecei a planejar estas aulas o ano passado em setembro 
para começar em fevereiro, cinco meses antes, para formatar um plano de 
ensino que atenda aquilo que eu preciso ensinar e os alunos aprendam de 
forma satisfatória. O papel do professor é importantíssimo, as ferramentas 
ajudam o professor a desempenhar esse papel. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 
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Quadro 5: Relato de Experiência – Profª. Delta 

Tema Síntese 

Disciplina Design Institucional 

Curso Curso de aperfeiçoamento, chamado Tecnologias Aplicadas a Educação 

Contexto Alunos de escola pública e alunos de escola particular Senac e Senai. 

Tipo de Aluno Alunos do curso de pós-graduação Latu Sensu – Especialização 

Planejamento da 
aula 

Os alunos escolheram uma temática e desenvolveram o módulo. Fizeram a 
introdução do módulo, desenvolveram materiais. 

Desenvolvimento 
da aula 

O foco dos alunos era mais o pedagógico, todo o momento que eu trabalhava 
o conteúdo com eles, eles faziam um esforço muito grande de apanhar o 
conteúdo, planejar dentro dos módulos do curso, porque eu já estabeleço um 
formato de curso padrão.  Os alunos começaram a trazer as questões 
pedagógicas, que eles inclusive já tinham vivido no curso, então, pude 
trabalhar um pouquinho a questão, que eu acho muito interessante dentro do 
design institucional, que é como se faz o casamento de um recurso com uma 
estratégia didática, então, você tem vários recursos e várias estratégias 
didáticas possíveis. Então criar isso não é uma coisa tão simples, porque 
senão os cursos tendem a ficar com muita cara de textos, enfim, como utilizar 
tudo isso para dar uma dinâmica diferenciada na aula, gameficar um pouco o 
curso, porque agora está na moda gameficar. 

Atividades 
realizadas 

Eu usei conhecimentos técnicos, pedagógicos e da didática. E fui utilizando 
também a partir daquilo que a turma era capaz de fazer, porque também não 
adianta ter uma expectativa alta, então eu tive que conhecer, ver como eles 
interagiam, e os alunos fizeram trabalhos em grupos (montaram propostas de 
curso dentro da plataforma Moodle), como configurar o ambiente para que ele 
se torne agradável, amigável, convidativo, para que as pessoas não se sintam 
solitárias no uso, e a maneira como você apresenta e as estratégias que você 
vai utilizando. 

Ferramentas 
utilizadas 

Moodle 

Reação dos 
alunos 

Os alunos deste curso adoraram porque eles não sabiam do potencial do uso 
de um ambiente virtual de aprendizagem AVA (no caso o Moodle), eles 
gostaram muito de saber que existia uma possibilidade. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Apesar de ter sido um curso muito longo. Eles desenvolveram e não precisava 
tanto. Eles conseguiram fazer entender as propostas. Os alunos educadores 
trabalharam os recursos estratégicos, mas com relevância para a questão 
pedagógica sem grande sofisticação para a questão técnica. 

O que você faria 
diferente 

Eu faria modificações sim, porque o meu princípio é uma formação na qual eu 
vou avaliar como é que os alunos vão interagir, o interesse deles. Se eu vejo 
de repente que um grupo de alunos avança muito, eu não sou uma professora 
que tem um programa fechado, eu vejo que se o aluno tem interesse, até 
materiais eu recomendo, mando, interajo. Eu estou cansada de mandar 
recomendações, livros, pesquisas, leituras, além daquilo que eu faço em sala 
de aula. Eu só trabalho no contexto, então eu não tenho um pacote fechado, 
parto daquilo que eu já fiz é evidente. Depende muito da oportunidade de um 
curso em que se está trabalhando, mas as mesmas coisas exatamente iguais 
eu não consigo porque eu estou sempre muito atenta aos feedbacks que os 
alunos me dão, eu só consigo trabalhar assim. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 
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Quadro 6: Relato de Experiência – Profª. Capa 

Tema Síntese 

Disciplina Curso de extensão para os professores de Música 

Curso Curso de extensão 

Contexto 
Tinha somente uma docente que possuía condições razoáveis de trabalho e 
estava numa escola privada. 

Tipo de Aluno 
Professores de música de todo o Brasil, professores com formação específica 
em música, que atuavam no ensino fundamental, ao todo 60 docentes, que 
desejavam discutir sobe os conhecimentos necessários para o ensino. 

Planejamento da 
aula 

Organizou um debate com os cursistas para saber como faziam para ensinar, 
o que ensinavam em cada série, quando e quanto ensinavam até chegar ao 
como ensinavam. O objetivo era que se discutisse o que se deveria ensinar 
em cada série e o que seria interessante ensinar. Os cursistas criaram uma 
proposta curricular em grupos, postaram e discutiram as propostas 
curriculares apresentadas, A ideia não era montar um currículo para 
implementar nas escolas, mas, que se pensasse sobre o trabalho que se 
estava desenvolvendo. Acabou que se criou várias propostas curriculares, a 
gente discutiu aquilo, alguns professores alteraram algumas coisas, mas o que 
eu acho é que é difícil montar um currículo de uma área tendo em vista toda 
essa multiplicidade de aspectos culturais e de fatores socioeconômicos do 
Brasil. 

Desenvolvimento 
da aula 

O curso foi extenso e vivo. Uma atividade puxou a outra. Uma discussão 
puxou a outra. O tipo de abordagem foi diferenciado, claro que ferramentas e 
propostas de discussão eram abertas semanalmente, quinzenalmente ou até 
mensalmente, mas a proposta era diferenciada, não igual o que acontece na 
graduação. 

Atividades 
realizadas 

Uma atividade onde os professores deveriam contar sobre suas atuações 
profissionais para o professor coordenador do curso e, depois, socializar com 
um colega que estava fazendo o curso contando as coisas principais que ele 
verificava na escola, a sua realidade de ensino. Eu queria conhecer os 
professores e desenvolver atividades que fossem relevantes. Eles, alguns 
professores, fizeram fotos da escola, relatos da sua atuação, relatos dos 
materiais e das condições dos materiais. 

Ferramentas 
utilizadas 

Moodle, chat, reuniões via Skype. 

Reação dos 
alunos 

Os alunos amaram tanto é que o curso era para ter duração de um ano e 
durou dois anos. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Cerca de 50% dos alunos desistiram, mas isso é normal nos cursos de 
formação continuada, aonde os professores não recebem ajuda e auxílio. 
Porque de 60 num curso eu sabia que é normal, comum nos relatos de 
pesquisa essa diminuição e realmente foram de 45% a 50% de abandono, 
mas os que ficaram, eles acessavam incansavelmente. Eles eram curiosos, se 
motivavam, eram profissionais que não tinham contato com outros 
profissionais. Era a chance fazer este curso. Não tinham preguiça de escrever. 

O que você faria 
diferente 

Repetiria e faria alterações porque o curso é vivo. Esse curso não vai ser feito 
da mesma forma. Eu lido com pessoas, com realidades distintas. Eu vou ter 
que trabalhar com essas demandas. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 
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Quadro 7: Relato de Experiência – Profª. Lâmbda 

Tema Síntese 

Disciplina Processamento de Dados 

Curso Engenharia Cartográfica 

Contexto 
Disciplina do segundo semestre do primeiro ano do curso. Curso na 
modalidade integral. 

Tipo de Aluno 
Recém-formados do ensino médio, os alunos eram provenientes da rede 
privada e pública de ensino. Índice de aprovação do curso de 4 por 1 da 
UNESP de Presidente Prudente 

Planejamento da 
aula 

Os alunos tinham que pensar num problema nas áreas específicas do curso. 
Pensando no problema, eles tinham que implementar uma solução usando a 
linguagem de programação, então eles construíram desde o algoritmo até um 
sistema. 

Desenvolvimento 
da aula 

Trabalho em grupos. Cada grupo pensou numa área e aí eles tinham que ter 
no grupo no mínimo dois e, no máximo, quatro participantes. Cada grupo ia 
conversar com o professor da área, pensavam num problema e 
implementavam um sistema. Depois, num primeiro momento, eu fazia a 
sintaxe da linguagem, depois eles iam construindo o sistema deles. Eles 
avançaram tanto em dois meses que eu tive que procurar um especialista para 
ensinar computação gráfica, ensinar outras coisas porque extrapolou o que 
era básico e o que eu tinha para eles. Cumpriu-se o currículo, o programa e 
foi-se além disso. 

Atividades 
realizadas 

Eles tinham que apresentar a solução de um problema dentro da área do 
curso deles. 

Ferramentas 
utilizadas 

Computador, câmera fotográfica. Equipamentos da área específica para 
solucionar o problema que eles tinham pensado. 

Reação dos 
alunos 

A princípio, no primeiro mês, eles ficaram atordoados, ficaram sem saber por 
onde começar. Depois que eles começaram a ver o sisteminha, a primeira 
parte que eles implementaram e tinha um resultado, eles começaram a se 
empolgar e foram muito além daquilo que a gente precisava. Eles até 
comentaram “mas nós não vamos fazer prova?”. E a minha prova com eles, 
eu sentava com cada aluno. Eles colocavam o sistema e eu ia perguntando 
“porque você usou esta variável? Porque você usou este comando?” Então, a 
gente fazia esta avaliação individual e demorava de 20 a 30 minutos por aluno 
e eles iam me explicando. E a alegria deles ao verem o sistema deles rodando 
e resolvendo um problema! Teve um que depois fez um projeto para a 
FAPESP. A FAPESP falou que, se ele quisesse, ele teria bolsa até o 
doutorado e muitos, a partir deste projeto, saíram para a iniciação científica. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Eles se envolveram. Tinha algumas coisas que eles usavam que eu não dava 
conta, que eu não sabia e eu aprendi com eles. Eles montaram um sistema 
tão bem elaborado que eles buscavam as informações por setas, eu não sabia 
usar isso. Eles me ensinaram também porque eles foram além do que eu tinha 
sempre no meu quadradinho, eles foram muito além! 

O que você faria 
diferente 

Eu fiz em outros cursos, no curso de Engenharia Ambiental, Estatística e 
depois no curso de Pedagogia. Trabalhei com “Micro Mundos”, trabalhei com 
outros tipos de softwares, tudo usando este modelo. E o que eu tive que 
mudar é ter que fazer a prova escrita, não porque eu não acreditasse no que 
eu estava fazendo, mas por exigências da instituição. E a cada ano foi 
melhorando, porque eu sentia quais eram as inseguranças deles, as 
incertezas e melhorava a cada ano. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

 



131 
 

Quadro 8: Relato de Experiência – Profª. Sigma 

Tema Síntese 

Disciplina 
Teorias e Processos Educacionais, disciplina trabalhada em dupla com outro 
profissional. 

Curso Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura 

Contexto 
Alunos do período vespertino do curso de Mestrado em Educação, Arte e 
História da Cultura 

Tipo de Aluno Professores, Coordenadores de Instituições Privadas, Estudantes 

Planejamento da 
aula 

Eu jamais entro numa sala sem ter preparado a aula. Jamais entro num curso 
sem ter preparado o curso inteiro, ainda que no decorrer do curso eu perceba 
que há necessidade de adaptação, que é normal, mas eu preparo tudo antes, 
cronograma, bibliografia. Eu preparo as minhas aulas. Eu pesquiso. Eu 
assisto. Eu leio. Eu nunca entro numa aula de cara lavada. Foi uma aula a 
dois, mas ela falou muito mais sobre a cultura, a arquitetura das escolas, que 
é o conteúdo dela. Eu li o que era dela, mas eu não tinha condições de inferir 
tanto assim. Idem ela no meu. No entanto, os alunos se apropriaram do dela e 
do meu. 

Desenvolvimento 
da aula 

Os alunos tinham que pesquisar a temática da aula antes da aula e postar no 
blog. Eles tinham que interagir antes da aula. No final da aula, os alunos 
pegaram tudo do blog e fizeram uma síntese sobre o ponto de vista da 
aprendizagem deles. O que ele aprendeu, mas com figuras, enfim, uma 
síntese. 

Atividades 
realizadas 

Eles tinham que postar no blog, interagir no blog, na aula quem tinha postado 
deveria mobilizar os demais alunos para a discussão, comentar a publicação a 
respeito das interações que haviam tido, comparar textos antagônicos, 
debates 

Ferramentas 
utilizadas 

O Blog, o moodle e a sala de aula. 

Reação dos 
alunos 

Os alunos disseram que havia sido a primeira experiência deles. A 
abrangência da aula foi expandida. A abrangência da aula foi muito maior do 
que se fosse somente uma aula em sala de aula sem nada. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Ao todo eram 13 alunos, desses eu posso dizer que 11 aproveitaram 
plenamente, 1 aproveitou parcialmente por dificuldade de conhecimento, 
limitação e 1 não aproveitou nada porque ficou mais fora do que dentro da 
sala de aula, porque era funcionário da instituição. 

O que você faria 
diferente 

Eu faria uma modificação, colocaria uma Wiki no final, porque o blog é 
fracionado. Conforme vão entrando os posts, os últimos ficam, mas, os 
primeiros, eles acabam sumindo, então se perde o todo. Eu acho que teria 
sido mais rico, se a gente tivesse solicitado uma wiki para que eles fossem 
registrando a cada aula o registro na wiki daquilo que eles haviam feito, para 
eles terem noção do todo, não ficou registrado o todo. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Quadro 9: Relato de Experiência – Profº. Ômega 

Tema Síntese 

Disciplina Introdução à Computação. 

Curso Engenharia Química 

Contexto 

Essa é uma disciplina básica, porque os alunos têm que aprender a linguagem 
da computação. 
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Tipo de Aluno Alunos do curso noturno do segundo período de Engenharia Química. 

Planejamento da 
aula 

Trabalhei com a metodologia da resolução e problemas. A ideia era que, 75% 
da carga horária, fosse a distância, e, somente, 25% presencial. Eu defini com 
os alunos alguns problemas. Eles tinham três problemas para serem 
resolvidos num semestre (para) cada grupo. Esses problemas eram resolvidos 
online. Os grupos se reuniam online. Era (para) construir a resolução de 
problemas online. A avaliação era sempre feita sobre o processo todo. Cada 
grupo, que se reunia online por meio de fórum, chat, videoconferência, 
discutiam os problemas, e eles tinham, todos, uma série de atividades. Os 
problemas eram os norteadores da atividade e eu acompanhava no ambiente 
virtual a forma como eles interagiam, se comunicavam, tiravam dúvidas, e eles 
resolviam tudo isso virtualmente. Nos 25% presencial, era um encontro inicial 
para definir como seria o trabalho, outros dois encontros para a apresentação 
final dos produtos e outro encontro para avaliação e auto avaliação. Na 
verdade, os dois encontros intermediários eram para os grupos fazerem uma 
apresentação, descreverem o que estavam fazendo, discutirem as 
dificuldades e os problemas. E o mais interessante disso é que a ferramenta, o 
“intermap”, que mostra os relacionamentos, gerou um mapa de interação, que 
é muito similar aqueles dos livros de teoria sobre resolução de problemas 
(PBL). Na realidade, o PBL é uma estratégia muito feita no presencial, é uma 
estratégia antiga que não necessita de tecnologia. O que se vê na teoria do 
PBL, no que se refere à constante interação, ela se repete no ambiente virtual. 

Desenvolvimento 
da aula 

Metodologia de PBL ou resolução de problemas. 

Atividades 
realizadas 

Os resultados foram muito bons do ponto de vista do que os alunos 
aprenderam. Existem muitos depoimentos que dizem que aquilo foi muito além 
do conceito e daquilo que precisava ser aprendido, que compreenderam a 
ideia de grupo, trabalho em grupo, de usar a tecnologia para a comunicação, 
então foi muito mais do que o conceito de programação e o de resolver um 
problema, mas um conceito, uma ideia maior de tudo isso. No começo, os 
alunos me perguntavam quando que eu iria começar a dar aula. Aí você 
começa a ver que o coitado do aluno, que chega no ensino superior, ele está 
tão viciado a um modelo de educação bancária, em que ele fica sentadinho 
esperando o professor, que ele te pergunta quando é que você vai dar aula. 
Mas, eu estou falando de uma atividade, de um ambiente de aprendizagem, 
onde vocês vão aprender a programar e não, necessariamente, eu preciso dar 
uma aula. No final do curso, eles compreendem o que acontece, e aí, 
evidentemente, você faz toda a sistematização, ou seja, você mostra para o 
aluno que ele aprendeu. Você pega o programa da disciplina e vê com os 
alunos o que é, e se ficou faltando algo. Eles percebem que tudo foi 
contemplado, porque esse é o outro detalhe, porque o cara diz que vai 
trabalhar com projeto, mas e o conteúdo? Não é brincadeira o que se faz! É 
uma coisa séria, só que trabalhando de uma forma diferenciada, então quando 
você pega e sistematiza tudo, o aluno pega e olha o programa da disciplina, 
percebe que aprendeu tudo o que tinha que aprender. 

Ferramentas 
utilizadas 

Aquelas necessárias na resolução das atividades propostas. 

Reação dos 
alunos 

Mas, nesse processo de sala, às vezes, é muito complicado. Eu digo que o 
aluno de ensino superior é o pior aluno. O mais simples são os alunos do 
fundamental, que não tem os vícios da escola. Ele chega no ensino superior e 
está completamente viciado. Eu acho que existe um acordo de comodidade 
entre o professor do ensino superior e o aluno. Na resolução de problemas 
(PBL) os alunos reclamam muito, é reclamação de tudo quanto é lado, porque 
eles sabem que tem que ir atrás, tem que ir procurar, ao invés de você dar a 
resposta, você diz, procura lá no site tal que você vai encontrar alguma coisa 
sobre isso, e os alunos reclamam porque tem que procurar, porque dá muito 
trabalho para o aluno. No começo ninguém entende nada, passam duas, três 
aulas e eles não entendem o que eles têm que fazer, é um desespero para o 
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professor e para eles porque você fica desesperado, como é que você vai 
fazer para que eles compreenderem e eles ficam ali achando que você vai 
resolver a vida deles, e não é nada disso, eles têm que resolver a vida deles 
por iniciativa própria deles. 

 

Aprendizagem 
dos alunos 

Não especificou 

O que você faria 
diferente 

Não especificou 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Quadro 10: Relato de Experiência – Profª. Omicron 

Tema Síntese 

Disciplina Problemas de Ensino e Aprendizagem nos Anos Iniciais. 

Curso Pedagogia 

Contexto 

Essa disciplina vinha depois da disciplina de prática de ensino, então a 
sugestão que a gente dava era de que os alunos retornassem na escola onde 
haviam feito o estágio de prática de ensino, procurassem até o professor que 
eles haviam trabalhado e perguntasse ao professor se tinha algum aluno que 
apresentava algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Ele teria que fazer 
um programa de acompanhamento desta criança por pelo menos 12 semanas. 
Esse acompanhamento incluiria o diagnóstico das dificuldades da criança, o 
planejamento e a implantação de um programa de ensino visando superar as 
dificuldades. 

Tipo de Aluno 

Alunos do último ano do curso de pedagogia. A princípio eles ficaram 
revoltados pela disciplina ocorrer a distância. Só que era uma disciplina que 
tinha um caráter prático muito grande, enfim, eles ficaram bravos a princípio, 
então, quando eu fui apresentar a disciplina e falei que o nosso contato seria a 
distância, eles ficaram um pouco bravos. 

Planejamento da 
aula 

No dia da aula, eu ia para o laboratório. Eu coloquei que a gente iria para o 
laboratório e que eles poderiam nos procurar presencialmente se eles 
quisessem, mas poucos nos procuraram nas terças-feiras de manhã, que era 
o horário das aulas. 

Desenvolvimento 
da aula 

Cada dupla de aluno tinha que ir a uma escola. Trabalhar com uma criança 
que apresentasse uma queixa da professora. Tinha toda uma sequência de 
ações que eles deviam fazer e registrar. Eu sempre fiz isto presencialmente. 
Eu comecei a trabalhar com muitos alunos e as turmas começaram a 
aumentar. Eu comecei a não dar conta, porque, nos encontros presenciais, eu 
não dava conta de conversar com todos os alunos semanalmente como eu 
desejava. E aí, num semestre, eu tive auxílio de dois alunos de pós-graduação 
e, coincidentemente, um dos alunos era designer profissional, daí, naquele 
semestre, a gente montou um ambiente. A gente usou o moodle.  A gente teve 
dois encontros presenciais com os estudantes, no primeiro dia de aula e no 
último dia de aula, em que eles entregaram os relatórios. 

Atividades 
realizadas 

Eles tinham que apresentar as produções relativas aos trabalhos que eles 
estavam realizando nas escolas, desde os diários de observação. Eles 
construíram um relatório gradual à medida que desenvolviam algumas tarefas 
previamente estabelecidas pela disciplina. 

Ferramentas 
utilizadas 

Eles utilizaram o ambiente para se comunicar e ter interlocução com a gente. 
A gente tinha um planejamento que era o tipo de uma agenda, que, de tempos 
em tempos, eles tinham que apresentar as produções relativas aos trabalhos 
que eles estavam realizando nas escolas, desde os diários de observação, até 
por exemplo: a professora fez a queixa, e, como você trabalhou com a criança 
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para você comprovar se a queixa da professora era pertinente, ou, não, como 
é que você aprofundou o conhecimento que você tinha da criança, como é que 
era o processo de ensino da professora com relação à criança, se você 
tivesse que dar sugestões a ela, como seria, qual a base teórica que te auxilia. 

Reação dos 
alunos 

No começo, eles não gostaram, foram reclamar do plano de curso, bem isso 
também já faz alguns anos, foi em 2007/2008. Hoje, talvez, a realidade fosse 
diferente, imagino que seria. 

Aprendizagem 
dos alunos 

A proposta da disciplina não foi radicalmente alterada por conta do uso do 
virtual, embora, foi um aspecto que, sem sombra de dúvida, foi alterado. No 
presencial, eles faziam muitos relatos orais, porque eu agendava encontro de 
meia em meia hora com cada dupla. Eu não conseguia ter encontros 
semanais com todas as duplas, porque eu tinha 60 alunos e não dava para 
num espaço de quatro horas fazer tudo. Fazia fila, era até meio tenso e os 
alunos ficavam irritados, com a história do online, eu agilizei o processo 
porque eu tinha documentado e por escrito os relatos. Eu tinha documentado 
tudo o que eles colocavam e foi muito bom, porque, também, eu trabalhei de 
um jeito que o relatório final o aluno foi fazendo gradualmente, quer dizer no 
final, na verdade, ele não tinha que retomar o que ele tinha no passado e 
retomar todo o processo, ele ia entregando algumas tarefas que compunham 
a tarefa final. 

O que você faria 
diferente 

Eu usaria a mesma dinâmica, hoje em dia, talvez, eu tivesse outros recursos. 
Talvez eu explorasse mais, talvez, um fórum, uma coisa que, na época, eu 
não explorei tanto. Mas, a grosso modo, eu gostei muito da experiência e 
gostaria de ter experimentado mais. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Quadro 11: Relato de Experiência – Profª. Upsilon 

Tema Síntese 

Disciplina Não especificou 

Curso Curso de Tecnologia em Mídias Digitais 

Contexto 
Neste contexto da organização curricular multidisciplinar tendo como eixo 
norteador os projetos de trabalho. 

Tipo de Aluno 

Eram alunos muito variados, pois este curso era um curso que reunia estas 
três áreas: Arte-Tecnologia/TI/Educação e Comunicação. Eles eram de 
lugares diversos, então você tinha um aluno que tinha uma formação que veio, 
tinha feito um colegial técnico na área de TI, mas, eram alunos de formação 
diversa. Tinha que entrar com a visão do educador, mas, a partir da 
mobilização das disciplinas de Educação do curso. 

Planejamento da 
aula 

Não especificou 

Desenvolvimento 
da aula 

Não especificou 

Atividades 
realizadas 

As mais diversas porque dependia dos projetos que eles estavam construindo. 

Ferramentas 
utilizadas 

Utilizavam aqueles softwares de planejamento, o “Indesign” para editorar o 
produto. Eles trabalhavam com o conceito de Mapa Conceitual, porque, no 
planejamento, uma das etapas era apresentar o mapa conceitual do projeto, 
além dos softwares de apresentação. Cada software tinha um objetivo 
específico na elaboração do projeto. 

Reação dos 
alunos 

Eles ficavam exaustos, porque eles não estavam acostumados a trabalhar 
nesta perspectiva de integração, mas, ao final, via de regra, gostavam muito, 
porque viam sentido no projeto. Inclusive teve um aluno, que já tinha uma 
empresa, depois disso, pegou o projeto e vendeu o em termos de mercado de 
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trabalho mesmo. Eles atribuíam sentido e significado, mobilizavam os saberes. 

Aprendizagem 
dos alunos 

Eram muito diversos. Aí, você tem o perfil de cada aluno. Você tinha aquele 
aluno mais teórico, que acabava se responsabilizando pela construção do 
quadro teórico de referência do projeto, e, aquele aluno com competência de 
escrita, que trabalhava junto com este teórico, você tinha o aluno que dava 
conta do software, então, a equipe, eles próprios na organização, já se 
designavam funções mais próximas aos seus perfis. 

O que você faria 
diferente 

Eu acho que foi uma experiência que estava muito “redondinha”. A gente saia 
satisfeito, principalmente, os alunos ficavam satisfeitos com os produtos que 
eles apresentavam, conseguiam mobilizar os saberes, era multidisciplinar. 
Talvez, o que pudesse ser modificado eram os tempos, como a organização 
dos cursos era semestral, então, talvez a gente pudesse ampliar esse tempo 
para algo que perpassasse o ano, embora a gente já tenha feito isso em 
outros momentos. Num primeiro semestre, eles fizeram todo um planejamento 
e no segundo semestre eles aplicaram e fizeram a discussão dos resultados. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

4.3.2. A Análise das Práticas 

 

a) Disciplinas, curso, contexto e tipos de alunos atendidos: 

As práticas relatadas estão vinculadas às disciplinas nas quais os 

docentes possuem formação específica. Isso demonstra, portanto, que o docente, 

ao atuar em sala de aula em determinada disciplina, deve levar em consideração o 

conhecimento específico da matéria a ser ensinada, pois esse conhecimento 

favorecerá esse docente a propor, além da inserção de novas atividades no plano de 

trabalho do professor, um incremento do processo de ensino e aprendizagem 

(Longhini, 2008). 

Nos cursos, onde as práticas pedagógicas foram desenvolvidas, também 

se fez relevante a importância do contexto presente. O conhecimento desse 

contexto se deu através da análise do perfil dos estudantes de cada sala. Ao 

conhecer e participar da realidade do curso em que irá atuar, o docente demonstrou 

ao aluno que possuía laços significativos e se comprometia com o desenvolvimento 

do curso e dos alunos que o frequentam.  

Igualmente importante foi a descoberta sobre o tipo de curso em que as 

TDIC foram incorporadas. A incorporação foi realizada nos seguintes tipos de 

cursos: cursos de extensão; cursos livres; curso superior – bacharelado; licenciatura 

– tecnologia; cursos de especialização lato sensu e stricto sensu. A utilização das 

TDIC não se restringiu nem a uma disciplina específica, nem a um campo específico 

de estudo. Diferenciados, também, foram os perfis dos alunos de cada curso, entre 

eles: alunos ingressantes e veteranos no ensino superior, estudantes de curso de 



136 
 

especialização e de mestrado, bem como professores em início de carreira e 

profissionais liberais que buscavam maior conhecimento. 

 

b) Planejamento das aulas: 

No relato dos docentes foi possível perceber que cada um, à sua maneira, 

destacou o que julgou mais importante no planejamento de suas aulas. Não 

existindo, portanto, um modelo padrão de planejamento seguido por todos os 

docentes. Sobre esse assunto, os seguintes pontos merecem destaque: 

- Autonomia do docente, na ação de planejar sua aula, foi destacada 

como significativa no momento em que o professor estava refletindo sobre sua ação, 

sobre sua organização e intervenção prática em sala de aula; 

- A necessidade de conhecer a realidade dos alunos, os conhecimentos 

prévios, as dificuldades, os interesses para daí partir para o planejamento da aula. 

Planejamento com função integradora da tecnologia como recurso a uma estratégia 

didática; 

- O planejamento prévio de todos os conteúdos da disciplina antes do 

início do semestre letivo permite ao docente um maior controle sobre sua reflexão e 

prática, maior otimização do tempo e menor possibilidade de improviso. As 

especificidades, que surgirem no decorrer do semestre, foram incorporadas ao 

planejamento com maior critério e segurança pelo professor; 

- Com o planejamento das aulas, procurou-se mobilizar os alunos para a 

necessidade da reflexão, do diálogo e da troca de experiências nas atividades 

presencias e, também, nas atividades desenvolvidas no meio digital; 

- No planejamento da aula, contemplou-se a metodologia da resolução 

de problemas, onde o aluno é estimulado, considerando sua realidade e a realidade 

do curso (disciplinas específicas) que frequenta, a desenvolver projetos articulando 

teoria e prática contemplando a resolução de problemas previamente definidos. 

 

c) Desenvolvimento das aulas: 

No desenvolvimento das aulas, evidenciou-se o caráter conservador e o 

inovador na introdução das TDIC. Conservador, pois algumas práticas pedagógicas 

propuseram o uso dessas tecnologias como repositório, enquanto outras, de 

maneira inovadora, estimularam a reflexão, o diálogo e a resolução de problemas.  



137 
 

Convém destacar que somente um docente relatou, com riqueza de 

detalhes, o desenvolvimento de sua prática em sala de aula. Este docente 

descreveu o caráter conservador e o inovador. Houve o uso das TDIC como 

repositório de informação, no entanto, com contribuição significativa dos estudantes 

ao material disponível. Também houve o uso das TDIC como um recurso facilitador 

e estimulador de uma aprendizagem mais dinâmica, prática e reflexiva.  

Outro docente relatou que, no momento do desenvolvimento da prática 

proposta, contava com o auxílio de alunos bolsistas, o que facilitou sua prática 

pedagógica e otimizou as horas em que permanecia online realizando a orientação 

dos estudantes.  

Em síntese, os docentes relataram que, no desenvolvimento das aulas, 

procuraram:  

- Conhecer a realidade dos alunos e construir um perfil de cada um, 

assim como um próprio da turma; 

- Desenvolver atividades que contemplavam as necessidades 

verbalizadas pelos estudantes; 

- Estimular e orientar trabalhos em grupos para que de forma coletiva, 

integrada e colaborativa pudessem refletir e resolver problemas (metodologia da 

resolução de problemas) que aliavam a teoria ao conhecimento prático; 

- Orientar os estudantes a efetuar pesquisas em blogs e sites a respeito 

de temas previamente definidos e, online, interagirem entre si online antes do 

momento da aula presencial; 

- Elaborar a aula seguindo um planejamento definido previamente pelo 

curso, mas utilizando estratégias que aliavam o conhecimento teórico a prática 

propriamente dita; 

- Incentivar a participação e interação em fóruns online, dos alunos com 

o professor. 

 

d) Atividades realizadas e ferramentas mais utilizadas: 

Nas atividades utilizando as tecnologias digitais desenvolvidas em sala de 

aula relatadas pelos docentes, percebe-se que, apesar dos docentes estimularem o 

uso das tecnologias, as atividades ainda possuíram um caráter individual e pouco 

colaborativo. As atividades relatadas e as ferramentas mais utilizadas evidenciaram 

a utilização das TDIC como:  
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- Instrumento de pesquisa e consulta a repositórios científicos, blogs, 

sites, plataforma moodle e softwares (Arena); 

- Instrumento de facilitação da comunicação entre professor e aluno 

(correio eletrônico, Skype); 

- Instrumento de acesso ao conhecimento científico, às atividades 

extraclasse previamente disponibilizadas pelo docente no ambiente virtual 

(plataforma moodle); 

- Instrumento de gerenciamento e arquivamento de informações em 

bancos de dados, modelagem de ambiente virtual de aprendizagem (softwares de 

planejamento do ambiente virtual como o Indesign); 

- Instrumento e recurso de organização, de melhor apresentação e 

visualização de dados e de informações coletadas (Datashow, máquinas 

fotográficas): 

Merecem destaque as práticas relatadas por três docentes, que se 

valeram da metodologia de resolução de problemas e incorporaram as tecnologias 

digitais como instrumentos de pesquisa e acesso ao conhecimento científico, como 

recurso de incentivo à reflexão e ao trabalho colaborativo, bem como estímulo de 

novas práticas e procedimentos na resolução de problemas. As atividades propostas 

por estes docentes conduziram os estudantes à resolução de problemas vivenciados 

no cotidiano escolar e também no cotidiano profissional. 

 

e) Reação e aprendizagem dos alunos: 

A reação e a aprendizagem dos alunos, frente ao ensino, foram 

analisadas somente nos relatos em que o docente fazia uso das TDIC como 

ferramenta para reflexão de conteúdo, o qual foi manejado com a utilização da 

metodologia de resolução de problemas. 

Partindo do pressuposto que as tecnologias digitais foram incorporadas 

ao desenvolvimento das aulas com o objetivo de facilitar ao aluno o processo de 

análise e tomada de decisões, os docentes relataram que, em um primeiro 

momento, a reação dos alunos às atividades propostas foi de confusão e 

descontentamento. Esses sentimentos eram direcionados à metodologia adotada 

pelos docentes e não, propriamente, ao uso das TDIC. Com o desenvolvimento das 

aulas e o aumento da compreensão dos estudantes acerca do que seria 
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desenvolvido, a confusão cedeu espaço à vivência de um aprendizado colaborativo. 

Nesse desenvolvimento, a função do professor consistia em mediar e orientar. 

 A partir dos relatos, observou-se que a proposição de organizar uma aula 

fora dos moldes habituais de ensino foi geradora de apreensão e insegurança para 

os alunos e tensão para o professor. Superado o impacto inicial, os docentes 

relataram que os estudantes, ao concluírem suas propostas, atingiram os objetivos 

planejados, ou seja, aqueles relacionados à aquisição do conhecimento científico, do 

conhecimento prático e daqueles relacionados a integração das TDIC ao 

aprendizado. Logo, os alunos foram além do conhecimento base do docente e o 

obrigaram a buscar outros para ajudar na mediação das aulas. 

Os docentes que propuseram atividades, onde a tecnologia seria utilizada 

como um recurso para atingir um objetivo previamente definido pelo professor da 

disciplina, relataram: 

- O alcance da aula a partir da utilização das tecnologias digitais foi 

expandido e os alunos não ficaram limitados aqueles conteúdos propostos em sala 

de aula pelo professor; 

- Ainda existe um certo preconceito, por parte do aluno, quando se 

propõe que uma disciplina será, integral ou parcialmente, ofertada na modalidade a 

distância; 

- Determinados alunos sentem mais facilidade de participar e expor suas 

ideias no ambiente virtual. Através do diálogo com o professor oportunizado pelos 

fóruns, o docente pode conhecer melhor determinados estudantes; 

- O fato do professor acompanhar o aluno online, dando devolutivas de 

suas produções, o tornou mais motivado e mais interessado no processo de ensino 

e aprendizagem; 

- A grande maioria dos estudantes atingiu os objetivos de aprendizagem 

previamente definidos pelos docentes. 

Ainda que planejando aulas e utilizando propostas de atividades 

diferenciadas aos alunos, os docentes entrevistados não discordaram quando se 

referiram ao fato de que a incorporação das TDIC só tem a contribuir no 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Referindo-se ao tipo de 

avaliação e aprendizagem dos alunos, relataram: 
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- Os alunos, a partir das atividades propostas, compreenderam como 

integrar as tecnologias ao cotidiano da sala de aula e como ela pode ser 

estimuladora de novas práticas; 

- A partir do conhecimento específico do curso e da incorporação da 

tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, os alunos conseguiram 

transportar a teoria aprendida para o cotidiano, além de refletir sobre sua ação; 

- A utilização das tecnologias digitais em sala de aula demonstrou aos 

alunos que a aprendizagem colaborativa pode ser uma realidade; 

- Os alunos superaram os objetivos de aprendizagem propostos e foram 

além daqueles conteúdos propostos pelas disciplinas no programa do curso. 

 

f) O que faria diferente: 

Quando questionados sobre o que fariam de diferente, os docentes 

descreveram que foi possível perceber a preocupação dos professores em relação à 

aprendizagem dos estudantes. Para tanto, afirmaram que se fossem repetir a 

experiência relatada considerariam as seguintes alterações: 

- Teriam sempre como ponto de partida de sua prática o contexto 

vivenciado pelos alunos, suas necessidades e feedbacks e trabalhariam no sentido 

de articulá-lo às necessidades do curso que frequentam; 

- Oportunizariam mais autonomia aos alunos no desenvolvimento das 

atividades previamente propostas; 

- Explorariam melhor as interações entre os alunos possibilitadas pela 

ferramenta fórum e pela ferramenta wiki; 

- Consultaria a instituição de ensino superior onde atua sobre o fato de 

ter transformado uma disciplina, que deveria ser desenvolvida de forma integral no 

regime presencial numa disciplina mista, ou seja, desenvolvida com parte da carga 

horária a distância e parte da carga horário em regime presencial sem autorização 

prévia. 

Um dos docentes entrevistados afirmou que, contra seu desejo e por 

exigência da instituição de ensino e do curso onde atua, teve que incluir no 

planejamento de suas aulas uma avaliação escrita individual como requisito para 

comprovar a aprendizagem dos estudantes. E, outro docente relatou que não faria 

alterações na aula relatada pois considerou que a proposta atingiu a contento os 

objetivos de aprendizagem estabelecidos  
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4.4. 4º. Foco: Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC): os 

riscos, os limites e as possibilidades no desenvolvimento do trabalho 

docente. 

 

É incontestável que as TDIC favoreceram a emergência de novas formas 

de conhecimento e que a escola, ainda que há passos lentos, tenta compreender o 

seu papel frente a essa gama de transformações. Castells (1999), afirma que a 

tecnologia assume o papel de destaque em todos os segmentos da sociedade e 

vem se tornando indispensável ao indivíduo que necessita manipular a informação e 

se apropriar do conhecimento. Almeida (2009) 

 

O impacto da evolução tecnológica provoca transformações 
substanciais na evolução do conhecimento científico, na cultura, na 
política, na vida em sociedade e no trabalho, exigindo pessoas cada 
vez melhor preparadas e atualizadas para lidar em suas atividades 
com o conhecimento vivo e pulsante que emerge de experiências do 
cotidiano, da esfera educativa ou do mundo do trabalho. (ALMEIDA, 
2009, p. 76) 

 

Ainda que segundo Almeida (2009), a evolução tecnológica esteja 

atrelada à evolução do conhecimento científico, Levy (2008) questiona o fato de 

diversos estudiosos referirem-se à tecnologia como um “projétil (pedra, obus, 

míssil?) e a cultura, ou a sociedade, a um alvo vivo... “(LEVY, 2008, p. 21). Para o 

autor “as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura” (2008, p. 

22) e a influência gerada por elas está atrelada ao uso, à motivação e ao objetivo 

atribuídos a ela, ou seja, segundo Levy (2008) 

 

A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma 
evolução geral da civilização. Uma técnica é produzida dentro de 
uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas 
técnicas. [...] Uma técnica não é boa, nem má (isto depende dos 
contextos, dos usos e dos pontos de vista), tampouco neutra (já que 
é condicionante ou restritiva, já que de um lado abre e de outro fecha 
o espectro de possibilidades). Não se trata de avaliar seus 
“impactos”, mas de situar as irreversibilidades às quais um de seus 
usos nos levaria, de formular projetos que explorariam as 
virtualidades que ela transporta e de decidir o que fazer dela. (LEVY, 
2008, p. 25-26). 

 

E, na perspectiva de analisar a lógica de que a evolução tecnológica não 

é neutra e encontra-se atrelada a diversos contextos, bem como influenciada pelas 
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políticas públicas de inserção e estímulo do uso das TDIC, Larrosa (2001) alerta 

para o fato de que os termos “sociedade da informação”, “sociedade do 

conhecimento” e “sociedade da aprendizagem” estejam sendo utilizados como 

sinônimos “como se o conhecimento se desse sob a forma de informação, e como 

se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar informação” 

(LARROSA, 2001, p. 2). Para o autor, a sociedade não tem mais tempo para a 

“experiência” por causa da necessidade da “opinião”, uma vez que o cidadão 

informado também é aquele que opina. Neste aspecto, Larrosa (2001) tece críticas 

ao afirmar que o cidadão informado opina sobre tudo e qualquer coisa e, nesta 

atitude, acaba sacralizando a lógica de que a experiência como forma de conhecer, 

a experiência como algo que toca o indivíduo não pode acontecer numa sociedade 

da informação. Outro fator destacado pelo autor é a falta de tempo, referindo-se a 

ela afirma: 

 

Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa [...]. A 
velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão 
pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, 
impedem a conexão significativa entre acontecimentos. Impedem 
também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente 
substituído por outro que igualmente nos excita por um momento, 
mas sem deixar qualquer vestígio. O sujeito moderno não só está 
informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável 
de notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente 
insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado e já se tornou 
incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo 
o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe 
acontece. Por isso a velocidades e o que ela provoca, a falta de 
silêncio e de memória, é também inimiga mortal da experiência. 
(LARROSA, 2001, p. 3) 

 

Segundo Larrosa (2001), os aparatos educacionais não têm contribuído 

para a informação se transformar em conhecimento vivenciado e experienciado. O 

autor afirma que embora os indivíduos encontrem-se em formação permanente  

 

e acelerada, da constante atualização, da reciclagem sem fim, é um 
sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mercadoria, 
um sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre que 
aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem 
que seguir o passo veloz do que se passa, que não pode ficar para 
trás, por isso mesmo, por essa obsessão por seguir o curso 
acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo. E na escola o 
currículo se organiza em pacotes cada vez mais numerosos e cada 
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vez mais curtos. Com isso, também em educação estamos sempre 
acelerados e nada nos acontece. (LARROSA, 2001, p.3) 

 

 Referindo-se às TDIC, os docentes entrevistados posicionaram-se 

alegando que existem aspectos no trabalho com a tecnologia que não contribuem 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, e citaram, a invasão da privacidade 

e do cotidiano familiar do docente, uma vez que o trabalho com as tecnologias 

demandam mais horas de trabalho, planejamento e da vida do professor, a falta de 

credibilidade e de critério de diversas fontes disponíveis para a pesquisa na internet 

diferentemente da credibilidade de um texto impresso e a quebra do sigilo. 

Entretanto, ao analisarmos o exemplo citado por Levy (2008) a respeito 

da utilização e da apropriação das tecnologias é possível compreender melhor os 

aspectos citados pelos docentes: 

 

O desenvolvimento das cibertecnologias é encorajado por Estados 
que perseguem a potência em geral, e a supremacia militar em 
particular. É também uma das grandes questões da competição 
econômica mundial entre as firmas gigantes da eletrônica e do 
software, entre os grandes conjuntos geopolíticos. Mas, também, 
responde aos propósitos de desenvolvedores e usuários que 
procuram aumentar a autonomia dos indivíduos e multiplicar suas 
faculdades cognitivas. Encarna, por fim, o ideal de cientistas, de 
artistas, de gerentes ou de ativistas da rede que desejam melhorar a 
colaboração entre as pessoas, que exploram e dão vida a diferentes 
formas de inteligência coletiva e distribuída. (LEVY, 2008, p. 24) 

 

 No pensamento do autor, a tecnologia não é boa e nem má, ela é fruto 

de uma construção humana e que, portanto, não é relevante discutir os impactos 

gerados por ela, visto que sua apropriação é particular a cada usuário, ou seja, a 

invasão da privacidade e das horas de lazer do docente só acontece porque existe a 

permissão deste para que ocorra, assim como o fato dos documentos serem 

impressos também não significa que os mesmos são resultados de uma pesquisa 

série e criteriosa. No entanto, Levy (2008, p.28) alerta para o fato de que “quanto 

mais rápida é a alteração técnica, mais nos parece vir do exterior”, ou seja, as 

profundas e velozes modificações oportunizadas pelo desenvolvimento tecnológico 

acaba por criar um sentimento de impotência no docente a respeito da apropriação e 

utilização dos aparatos tecnológicos na vida privada.  

E Machado (2008) esclarece 
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É importante ter em vista que a mudança tecnológica também é obra 
dos usuários de tecnologia, que a transformam e a adaptam quando 
tomam decisões visando aumentar a confiabilidade e a rentabilidade 
destes recursos ou diminuir os riscos implicados (por exemplo, sobre 
meio ambiente), levando à produção de novos saberes nascidos 
destas iniciativas e experiências práticas. Daí porque há necessidade 
de dar atenção também ao “diálogo” entre os conhecimentos 
tecnológicos escolarizados e os que nascem dessas iniciativas e 
experiências práticas extraescolares. (MACHADO, 2008, p. 17) 

 

O docente entrevistado Beta (2014), referindo-se à inserção das 

tecnologias afirma: 

 

A entrada das tecnologias digitais de informação e comunicação tem 
sido muito invasiva, acelerada e vertiginosa. A gente está ficando 
cada vez mais refém das tecnologias pois elas demandam muito 
mais horas de trabalho, planejamento e da vida do professor. (BETA, 
2014) 

 

O avanço das tecnologias no espaço escolar, e, também no universitário, 

tem gerado um desconforto referente à prática da docência propriamente dita. 

Kenski (2013) referindo-se a este sentimento de “invasão do espaço” relatado pelo 

docente, reflete: 

 

Para que a escola realize um ensino de qualidade é necessário muito 
mais do que possuir avançados equipamentos disponíveis. É 
necessário também muito mais do que a boa vontade ou a 
submissão do professor [...]. É necessário muito mais do que os 
breves cursos de “introdução” aos programas e softwares que a 
escola dispõe para uso didático. É necessário, sobretudo, que os 
professores se sintam confortáveis para utilizar esses novos 
auxiliares didáticos. Estar confortável significa conhece-los, dominar 
os principais procedimentos técnicos para sua utilização, avaliá-los 
criticamente e criar novas possibilidades pedagógicas, partindo da 
integração desses meios com o processo de ensino. (KENSKI, 2013, 
p. 77) 

 

A autora indica que a preparação do docente para o uso das tecnologias 

na prática pedagógica deve englobar a preocupação desse relativa ao conhecimento 

técnico, e, também, relativa à “reflexão profunda sobre as concepções do que é 

saber e sobre as formas de ensinar e aprender” (KENSKI, 2013, p. 45) quando da 

apropriação e utilização desses recursos tecnológicos. 

Fundamentados na análise de Kenski (2013), Moran, Masetto e Behrens 

(2013) e Lucas e Muñoz (2010), de que o conhecimento técnico da tecnologia deve 
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aliar-se a uma intervenção pedagógica crítica do docente, perguntou-se aos 

docentes se eles encontravam alguma limitação no trabalho com as tecnologias e a 

partir das informações coletadas construiu-se um quadro de síntese, onde 

classificou-se as limitações encontradas em: limites operacionais, limites 

institucionais e limites cognitivos. 

Os limites operacionais, cujo resumo encontra-se no quadro 12, referem-

se as dificuldades técnicas, que englobam da falta de equipamentos até a ausência 

de instalações apropriadas, de trabalho. 

 

Quadro 12: Limites Operacionais apontados pelos entrevistados 

Tipo do Limite Apontamento dos entrevistados 

Operacionais 

- Dificuldades técnicas (queda ou lentidão na conexão);  
- Ausência de condições de trabalho (instalações físicas, 

equipamentos obsoletos, ou carência de equipamentos e de 
conexão com a internet); 

- Dificuldade com videoconferências internacionais; 

- Necessidade de licença para software comercial porque se 
você não tiver a licença para o uso você não pode instalar o 
programa principalmente numa instituição pública. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Referindo-se a esses limites, a docente Capa (2014) afirma: 

 

Aqui na Universidade, no ensino a distância, os professores não têm 
recursos próprios, por exemplo, se eu quiser trabalhar a distância no 
curso de licenciatura, ou num curso de formação continuada, eu 
tenho que usar os meus equipamentos pessoais [...], é muito 
complicado trabalhar numa situação desta onde eu não consigo nem 
fazer minhas reuniões, se eu ligo o computador as lâmpadas 
estouram, cai o disjuntor, a internet não funciona corretamente [...]. 

 

E o docente Gama (2014) se posiciona: 

 

[...] as vezes cai a conexão com a internet, você tem alguns limites 
operacionais, técnicos e, às vezes, um software comercial você tem 
que ter a licença para o uso, este também é um limite porque se você 
não tiver a licença para o uso você tem esta barreira [...]. 

 

No ano 2000, o Livro Verde, que se configura na proposta de política 

pública encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a fim de consolidar a 
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implantação do Programa Sociedade da Informação no Brasil, relata que um dos 

grandes desafios para o uso das tecnologias da época consistia  

 

[...] na implantação de uma infraestrutura adequada em escolas e 
outras instituições de ensino. Tal infraestrutura se compõe 
basicamente de: • computadores, dispositivos especiais e software 
educacional nas salas de aula e/ou laboratórios das escolas e outras 
instituições; • conectividade em rede, viabilizada por algumas linhas 
telefônicas e/ou um enlace dedicado por escola à Internet. 
(TAKAHASHI, 2000, p. 45) 

 

Fazendo menção às dificuldades relativas à infraestrutura nas escolas e 

demais instituições de ensino no país, este documento afirmava também que a 

ampliação desta infraestrutura era pouco atraente do ponto de vista econômico, visto 

que exigia um investimento econômico significativo primeiramente “para sua 

aquisição e, posteriormente, para manutenção e atualização do parque instalado, e, 

também, adição do custo do serviço de comunicação e de acesso à Internet”. 

(TAKAHASHI, 2000, p. 45) 

Nota-se atentamente que, decorridos quase quinze anos da proposta de 

implantação da “Sociedade da Informação no Brasil – Livro Verde”, aliada à 

declaração do governo federal neste ano de 2015, a qual aponta a democratização 

do ensino em todos os níveis como meta a perseguir e utilização do lema: “Brasil, 

pátria educadora”, as instituições de ensino superior ainda sofrerem com a falta, ou 

com a obsolescência, das tecnologias digitais. É fato que, a Universidade possuir um 

parque de máquinas e a licença de softwares de última geração não se traduz em 

garantias para a efetivação de uma educação de qualidade, no entanto, alijar o 

professor dos instrumentos básicos e condições para a efetivação de sua prática 

pedagógica com certeza não garantirá que um ensino de qualidade que estimule a 

criatividade e autonomia se efetive. 

Os limites institucionais, cujo resumo está apresentado no quadro 13 

referem-se àquelas dificuldades percebidas pelos docentes que de alguma forma 

encontram-se atreladas à postura, ou a um conjunto de decisões da instituição de 

ensino superior: 
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Quadro 13: Limites Institucionais apontados pelos entrevistados 

Tipo do Limite Apontamento dos entrevistados 

Institucionais 

- Ainda, os limites institucionais são tempo e espaço; 
- A gente não tem como dar um suporte a muitas pessoas, a 

grandes demandas, então a gente trabalha um pouco com 
demandas anunciadas, referindo-se ao trabalho na SEaD 
(Secretaria Geral de Educação a Distância); 

- Ainda poucas pessoas vêm nos procurar no SEaD (Secretaria 
Geral de Educação a Distância); 

- O processo de inserção destas tecnologias dentro das 
concepções de ensino e da aprendizagem que nós temos 
desenvolvidos nos nossos cursos. 

- Instituição não investe no professor; 
- Divergências metodológicas com coordenadores de curso; 
- Rejeição dos professores da Universidade com relação a 

novas metodologias e novas formas de ensinar. 
 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

O posicionamento dos docentes referente às dificuldades, ou aos limites, 

encontrados no trabalho com as TDIC aponta para dois aspectos relevantes: no 

primeiro os professores entrevistados reconhecem a existência, no interior das 

universidades, daqueles profissionais que necessitam de uma formação crítica e 

aprofundada a respeito do uso das tecnologias como um meio de potencializar a 

prática pedagógica, no entanto, o tempo e o espaço destinados a tal formação são 

insuficientes e acabam por dificultar a inserção das tecnologias de forma alinhada ao 

projeto político pedagógico do curso e da instituição de ensino superior.  

Um segundo aspecto demonstra que a concepção de uso das tecnologias 

digitais como um recurso, não é unânime entre os docentes, demonstrando, 

portanto, que existem resistências por parte dos professores quanto ao uso das 

tecnologias digitais e às novas formas de aprendizagem que elas possibilitam, e, 

também, resistência quanto à prática pedagógica de colegas professores que 

utilizam as tecnologias como forma de potencializar a aprendizagem dos alunos. 

Referindo-se a resistência por parte de alguns docentes no trabalho com 

as TDIC, a docente Lâmbda (2014) afirma: 

 

[...] existe uma resistência muito grande porque é difícil compreender, 
porque eu fui formada a minha vida inteira assim então eles acham 
que isso não vai dar certo, a tecnologia tem que entrar na vida das 
pessoas na formação. Para você saber, nós temos uma disciplina e 
tem professores que lutam contra o nosso trabalho, mas trabalho a 
gente prova trabalhando, nada de embate. 
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Imbernón (2010), a respeito do campo educacional, afirma que as 

inovações ainda são introduzidas de forma lenta, e, que fatores como ambiente de 

trabalho, incentivo profissional, formação entre outros interferem significativamente 

nele. Outra condição relatada pelo autor, que contribui para que a inovação aconteça 

lentamente, relaciona-se à visão da inovação como algo imposto, fruto de uma 

necessidade externa ao cotidiano docente. Assim, afirma Imbernón (2010), 

 

O professor, ou a professora, não deveria ser um técnico que 
desenvolve, ou implementa, inovações prescritas, mas deveria 
converter-se em um profissional que deve participar ativa e 
criticamente no verdadeiro processo de inovação e de mudança, a 
partir de e em seu próprio contexto, em um processo dinâmico e 
flexível. (IMBERNÓN, 2010, p. 21) 

 

Quando se fala em aprendizagem mediada pelas TDIC, se propõe que o 

conhecimento não se encontra na posse do professor de forma única e exclusiva. O 

docente possui a função de mediar, intervir, questionar e problematizar a realidade 

quando em sala com os alunos, mas a grande diferença reside no fato de que os 

estudantes podem buscar a informação e o conhecimento em outros lugares e se 

valendo de recursos variados. A função do docente passa a ser a de mediador, e, 

seu valor perante aos estudantes, se encontra no fato de conseguir trabalhar com os 

diversos tipos de dados que os alunos apresentam, e, construir, com a participação 

deles, uma síntese crítica. Na fala da docente entrevistada Lâmbda (2014) é 

possível perceber que perduram no meio acadêmico posturas que compreendem o 

professor como o detentor do saber, e, o aluno como o receptáculo que irá receber o 

conhecimento, ou, então, que compreendem a inovação como algo definido de 

forma externa e descontextualizada, não sendo, portanto, necessário sua adoção no 

contexto pedagógico. 

Coutinho e Lisbôa (2011) ajudam a esclarecer os desafios impostos ao 

docente na sociedade do século XXI,  

 

O desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso; o que 
se lhe pede é que seja capaz de desenvolver nos estudantes as 
competências para participar e interagir num mundo global, 
altamente competitivo que valoriza o ser-se flexível, criativo, capaz 
de encontrar soluções inovadoras para os problemas de amanhã, ou 
seja, a capacidade de compreendermos que a aprendizagem não é 
um processo estático, mas algo que deve acontecer ao longo de toda 
a vida. (COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 05) 
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Imbernón (2010) também contribui para a reflexão quando afirma que 

assumir a complexidade da tarefa educativa requer do docente uma atuação 

fundamentada que possibilite a aplicação inovadora das tecnologias digitais e, ao 

mesmo tempo gere, uma atitude dialética a respeito da necessidade da atualização 

permanente da prática educativa. 

Os limites cognitivos na prática pedagógica, cujo resumo está no quadro 

14, referem-se às dificuldades que os docentes encontram na incorporação das 

tecnologias na prática pedagógica de maneira crítica, ultrapassando a dimensão 

técnica. 

 

Quadro 14: Limites Cognitivos apontados pelos entrevistados 

Tipo do Limite Apontamento dos entrevistados 

Cognitivos 

- Provocar a mudança de pensamento do professor que 
frequenta o curso de formação; 

- Entender como utilizar a tecnologia nos processos de 
aprendizagem e não a tecnologia em si; 

- Compreender como utilizar a tecnologia de maneira a não ser 
uma concepção de educação bancária do Paulo Freire, de 
depósito de informações. 

- As pessoas sabem o que podem fazer com as tecnologias, 
mas não sabem como fazer. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Os limites destacados pelos docentes estão diretamente relacionados ao 

processo de compreensão desse a respeito do uso das tecnologias digitais, 

demonstrando que possuir o conhecimento do conteúdo, o conhecimento 

pedagógico e o conhecimento da tecnologia de forma isolada não se constituem em 

garantias de uma prática docente eficiente e inovadora em sala de aula. Mishra e 

Koehler (2006) propõe que somente a partir da integração dos três tipos de 

conhecimento e das relações, que se estabelecem a partir dessa integração, será 

possível ao professor planejar uma atuação pedagógica com cientificidade e 

criticidade e para utilizar a tecnologia como um recurso real de aprendizagem 

significativa para os alunos. 

Os limites instrumentais, institucionais e cognitivos citados pelos docentes 

oportunizaram a abertura de outro tipo de questionamento, aquele a respeito do 

conhecimento que possuíam sobre as ferramentas tecnológicas, se eram 

suficientes, ou não, para o desenvolvimento da prática pedagógica no ensino 
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superior, e, apesar da existência de um tempo de prática profissional significativo, o 

que necessitavam ainda aprender a respeito das TDIC, a fim de melhorar sua prática 

pedagógica. E o que se obteve a partir do questionamento “O que você sabe no 

momento, sobre o uso dessas ferramentas é suficiente para o enfrentamento dos 

desafios da prática docente no ensino superior?” está descrito no quadro 15: 

 

Quadro 15: Conhecimento sobre as TDIC apontados pelos entrevistados 

É suficiente no momento. Não é suficiente. 

“Creio que para as atividades formativas 
que coordeno e desenvolvo na atualidade, 
o conhecimento que tenho sobre as 
ferramentas são suficientes”. (CAPA, 2014) 

 

“As ferramentas, o recurso é apenas um 
recurso. As ferramentas são importantes 
para qualquer coisa desde que ela tenha 
um objetivo para o seu uso, então toda a 
ferramenta é importante se você vê um 
bom uso para aquilo então qualquer tipo de 
ferramenta é importante e eu vejo que se 
todos soubessem usá-las iriam se 
beneficiar em muito. A ferramenta é fácil a 
partir do momento que eu vejo uma função 
para ela”. (LÂMBDA, 2014) 
 

“O que eu sei da ferramenta sim, eu tenho 
segurança naquilo que eu sei. O desafio é a 
cultura, a cultura docente com referência à 
formação de formadores e a cultura do 
alunado, a ferramenta não é o desafio”. 
(SIGMA, 2014) 

 

“Eu acho que sim. A minha preocupação 
não é com a tecnologia, a minha 
preocupação é criar situações, criar 
contextos de aprendizagem, eu preciso 
fazer com que esses estudantes se 
interessem e que esse interesse possa ser 
revertido naquilo que eu gostaria que eles 
aprendessem”. (ÔMEGA, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

“Não, eu acho que eu preciso aprender 
muito, que tem muita coisa que aprender no 
sentido de articular, naquela visão do 
TPACK”. (ALFA, 2014) 

 

“Não é, eu acho que os desafio para a 
prática do ensino superior são problemas 
estruturais e de uma projeção do que nós 
queremos na formação entendeu, então eu 
acho que essas coisas assim precedem a 
tecnologia e se a gente tiver de certa forma 
consciente disso, de que [...] as tecnologias 
vêm no sentido de potencializar e aumentar 
significativamente as nossas interações, aí 
sim elas podem nos trazer elementos, até 
para a gente saber quando nós não 
precisamos dela [...]”.  (BETA, 2014) 

 

“Não, mas as tecnologias não vão resolver 
todos os desafios do ensino superior, são 
muitas variáveis envolvidas no processo [...] 
mas temos que aproveitar o potencial 
destas tecnologias no processo de ensino, 
de uma maneira mais aprofundada”. 
(GAMA, 2014) 

 

“Não. A tecnologia é assim, o movimento 
dela de expansão é tão dinâmico como a 
luz. As coisas vão explodindo rapidamente 
e vão se disseminando, então eu sei muito 
pouco e eu não sei muito pouco só porque 
eu não dou conta de saber o todo, mas 
porque também eu tenho que ser seletiva”. 
(DELTA, 2014) 

 

“Não, tem muita coisa que eu acho que eu 
precisaria aprender, que eu gostaria de 
aprender e que eu gostaria de 
experimentar. O uso das tecnologias é um 
processo de trabalho, de pesquisa 
permanente e que a gente tem que também 
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estar aberto para inovações, e a gente tem 
que ir atrás destas inovações [...]. 
(OMICRON, 2014) 

 

“Acho que nunca é, não porque a todo o 
instante tem ferramentas novas surgindo 
com novas potencialidades, nunca vai ser. 
Eu e coloco na posição de que o que eu sei 
nunca é suficiente porque sempre tem algo 
novo surgindo com outras potencialidades 
que deveriam ser estudadas e exploradas e 
pesquisadas para ver até que ponto elas de 
fato merecem ser incorporadas à prática 
docente”. (UPSILON, 2014) 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Observa-se que o questionamento feito foi compreendido de forma 

diversa pelo grupo de docentes entrevistados. O grupo de docentes que respondeu 

ter conhecimento suficiente a respeito das TDIC referiu-se somente ao 

conhecimento tecnológico, ou de acordo com Mishra e Koehler (2006), o 

conhecimento a respeito das formas de se compreender e utilizar a tecnologia em 

sala de aula, ou, o conhecimento técnico de avaliação e utilização de softwares e 

demais equipamentos na prática docente. O grupo que respondeu possuir 

conhecimento insuficiente a respeito das TDIC, (60% dos entrevistados), referiu-se 

ao uso da tecnologia como um meio, para atingir um determinado objetivo. Ainda 

que possa aparentar existir uma possível discordância entre a forma de 

compreender o conhecimento a respeito das tecnologias, os docentes entrevistados 

são unânimes a respeito das tecnologias e de suas possibilidades no contexto 

educacional, como podemos observar nos seguintes posicionamentos: 

 

A tecnologia pode te fazer mais rápido, ela pode te dar informações 
instantâneas, ela pode te facilitar processos de visualização de 
certos fenômenos que ajuda significativamente as vezes a 
compreensão do fenômeno ou a elucidação de um fato ou de uma 
coisa assim. Ela pode te encurtar caminhos e isso é bom, ela tem 
possibilidades de alcance, ela te dá tudo isso, mas se não tiver as 
pessoas que tenham substância para ensinar e se o aluno não tiver 
essa vontade mais fundamental de aprender, se essa ligação entre o 
ensinar e o aprender não estiver sendo cuidada eu acho que ela faz 
um processo de aumentar as quantidades, aumentar a velocidade 
dessas coisas todas, mas ela não pode aumentar a qualidade 
daquilo que você ensina e daquilo que você aprende. (BETA, 2014) 
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O que ela traz é um avanço na cultura do ensinar e do aprender, se 
aprende e se ensina de maneira diferente, porque eu tenho recursos, 
eu tenho imagens, eu tenho simuladores, jogos, games, uma série de 
momentos, circunstâncias, elementos que me trazem uma 
abordagem de conhecimento diferente. Neste sentido [...] a 
tecnologia oferece avanços, porque ela traz experiências 
diferenciadas e complementares, diferentes do convencional. 
(DELTA, 2014) 
  
Elas podem contribuir, depende de vários fatores, depende do 
professor, depende da infraestrutura, elas podem contribuir para a 
ampliação da base de conhecimento, dos alunos e também do 
próprio professor porque quando você prepara uma aula utilizando 
um software você aprende muita coisa. (GAMA, 2014) 
 
A tecnologia é fundamental. Contribui em tudo desde que o professor 
saiba usar. (LÂMBDA, 2014) 
 
Ela contribui se ela é bem utilizada e se tem uma relação estreita 
entre a tecnologia, o conteúdo que está sendo ministrado, os 
objetivos de ensino. (OMICRON, 2014) 
 
Ela alarga os parâmetros da sala de aula, geográficos e temporais, 
ela amplia as possibilidades de interlocução. (UPSILON, 2014) 

 
 

O professor tem que entender que ele vai usar a tecnologia junto 
com seu aluno para que o aluno tenha acesso a informação mas 
para que ele possa a partir disso construir novos conhecimentos, 
esse pulo que é o detalhe do uso da tecnologia, senão o aluno faz 
cópia e cola e não é isso que a gente espera. (ÔMEGA, 2014) 
 
Eu acho que contribui mas se a gente não tiver ela também dá para 
fazer um ensino de qualidade, eu fui educada, tive uma educação 
escolar sem o uso destas tecnologias e sempre tive um ótimo 
aproveitamento, sempre aprendi muita coisa. (CAPA, 2014) 
 
Tecnologia usada com espírito crítico, articulada com o 
conhecimento específico e não como ferramenta pontual. (ALFA, 
2014) 
 
Se eu não agregar valor com a tecnologia, se ela não for me trazer 
realmente contribuições, eu não vou usar a tecnologia. A tecnologia 
serve para potencializar a educação e eu não uso a educação para 
potencializar a tecnologia. (SIGMA, 2014) 

 

No depoimento dos professores é possível perceber que a utilização das 

TDIC aparece atrelada à ação de um docente que compreende criticamente o 

potencial desse recurso e que em sua prática supere o uso técnico e tradicional da 

tecnologia. Interpretando o relato dos entrevistados a luz do pensamento de Kenski 
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(2015), percebe-se que a autora reforça a necessidade de um uso diferenciado da 

tecnologia e afirma: 

 

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, 
no entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas 
pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as 
especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir 
que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão 
ou o computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente 
correta a tecnologia escolhida. (KENSKI, 2015, p. 46) 

 

As inovações tecnológicas podem contribuir significativamente para 

transformar a sala de aula num lugar de aprendizagens mais dinâmica que utiliza as 

tecnologias de forma mais criativa. Há lógica, portanto, quando observamos as 

universidades efetuarem investimento no desenvolvimento de uma infraestrutura 

tecnológica adequada, mas, também, não podemos prescindir de docentes que 

consigam educar de forma inovadora, que planejem e implementem projetos de 

aprendizagem os quais estimulam o desenvolvimento dos estudantes numa esfera 

global, enfim, “[...] que inspirem professores e alunos a gostar de aprender, para 

sempre”. (KENSKI, 2015, p. 67) 

Haja visto o posicionamento dos docentes que elencaram as 

possibilidades, os riscos e os desafios enfrentados a partir da incorporação das 

tecnologias digitais no contexto pedagógico, questionou-se os entrevistados se estes 

utilizavam a tecnologia em sala de aula, como se dava esta utilização bem como se 

achavam necessário adquirir outros conhecimentos a respeito das TDIC, a fim de 

melhorar sua prática de ensino. Explicitando como utilizam as TDIC em sala de 

aula6, os docentes relataram diversas realidades, conforme apresentado no quadro 

16: 

 

Quadro 16: Síntese do relato dos docentes: como utiliza as TDIC em sala de aula 

Entrevistado Síntese 

Alfa Utiliza a tecnologia. A partir do momento que conheceu a educação a 
distância é que potencializou o uso das tecnologias em sua prática 
pedagógica. Em seu trabalho, nas disciplinas em caráter presencial, utiliza 
o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio para trabalhar 
interações, fóruns de discussão, vídeos, entre outros. A docente afirma 
que, antes de iniciar o trabalho em uma turma de alunos, efetua uma 
sondagem a respeito dos conhecimentos prévios dos alunos e destaca que 

                                                           
6
 Um docente não respondeu a este questionamento em virtude de sua falta de tempo 
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a familiaridade dos estudantes com os ambientes virtuais é um fator que 
facilita o trabalho com as tecnologias. Na prática relatada pela docente a 
internet é indicada aos alunos como fonte de pesquisa que deve ser 
explorada para a concretização de atividades extraclasse. 

Beta Utiliza o computador e o aparelho de Datashow em sala de aula. Afirma 
que devido aos alunos não possuírem conhecimento aprofundado a 
respeito da plataforma moodle, acabou por subutilizar este recurso em sala 
de aula. Utiliza os ambientes de aprendizagem mais como repositórios. 

Gama Destaca a importância de uma ação planejada e compartilhada por parte 
dos docentes. A frequência em cursos de capacitação contribui para 
aumentar a base de conhecimento do professor. Utiliza a disciplina em que 
atua como docente no ensino superior e as tecnologias digitais de 
informação e comunicação para desenvolver projetos relacionados ao 
cotidiano dos estudantes. Os estudantes, valendo-se do conhecimento 
teórico adquirido em sala de aula, aliado ao uso das tecnologias digitais 
procuram desenvolver projetos que transformam o cotidiano da 
comunidade. 

Capa Afirma que apesar da universidade em que atua não disponibilizar recursos 
tecnológicos adequados, utiliza recursos próprios em sua prática 
pedagógica. Relata utilizar todos os recursos disponibilizados pela 
plataforma moodle, seja nos cursos presenciais, ou nos cursos a distância. 
Utiliza as ferramentas tecnológicas para estimular a reflexão e estabelecer 
um canal de comunicação efetivo com os estudantes. Atua em cursos de 
capacitação de docentes e orienta que a apropriação das tecnologias 
digitais se dê de forma alinhada ao planejamento que se pretende realizar. 
Destaca que após ter trabalhado com a educação a distância, sua forma de 
compreender o ensino, bem como a clientela que este atende, se 
transformou, por isso, tentar a transposição do método de ensino 
presencial para a distância é fracassar no processo de ensino. No ensino 
presencial, utiliza as tecnologias digitais como apoio, ou seja, como forma 
de tornar a aula mais criativa e dinâmica. 

Lâmbda Trabalha com projetos de inclusão digital. Desenvolve objetos de 
aprendizagem em libras. Nos cursos de capacitação de docentes, em que 
atua, procura reforçar que inclusão deve se estender a todas as pessoas e 
que é fundamental ao docente aprender a ensinar e a se comunicar com as 
pessoas. As tecnologias digitais são fundamentais no processo de 
comunicação entre as pessoas. 

Sigma Faz a diferenciação entre tecnologia como ambiente de aprendizagem, e, 
tecnologia como recurso, e em sua prática pedagógica, utiliza as 
tecnologias nas duas formas relatadas. Afirma que a tecnologia, como 
ambiente de aprendizagem, oferece um apoio diferenciado ao aluno, pois 
existem diversos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem disponíveis 
e gratuitos. A tecnologia como recurso deve estar à disposição do docente 
que não deve limitar a sua prática pedagógica aos modelos 
tradicionalmente aceitos. 

Ômega Utiliza o ambiente virtual de aprendizagem como estímulo ao pensamento 
criativo e autônomo dos estudantes. 

Omicron No início de sua prática docente teve a oportunidade de trabalhar com 
crianças e docentes sobre o “Logo”. O trabalho com as tecnologias digitais 
é recente e, somente nos últimos anos, as tecnologias passaram a chegar 
nas Universidades. 

Upsilon Utiliza os ambientes virtuais (moodle) como apoio as disciplinas presenciais 
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que ministra. Afirma que o moodle é utilizado nas aulas presenciais como 
um repositório de informações, mas que se estivesse ministrando 
atividades a distância, as tecnologias digitais atuariam como um espaço de 
interação. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas 

 

A partir da síntese dos relatos, é possível observar que os docentes 

apontam elementos significativos relativos à prática da docência utilizando as 

tecnologias digitais, são eles: 

a) Importância do diagnóstico: refere-se à necessidade de o docente 

efetuar uma sondagem dos estudantes antes de propor um trabalho que utilize as 

TDIC em sala de aula. A sondagem colabora para apontar o nível de conhecimento 

inicial da turma, bem como seus limites, dificuldades e potencialidades. Segundo 

Fernández (2005), o diagnóstico 

 

ayuda a una persona o grupo de ellas para la toma de decisiones, 
diseño de actividades de intervención, una guía del tratamiento 
oportuno, establecimiento de un proyecto o plan de lo que la persona 
desee o pueda efectuar, etc. (FERNÁNDEZ, 2005, p. 86) 

 

O diagnóstico é o ponto de partida do professor para que este estruture 

uma prática que esteja adequada à realidade de seus alunos. Diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos alunos e reconhecer que os estudantes possuem 

bagagem de conhecimento e de habilidades diferenciadas é fundamental quando se 

pretende desenvolver um processo de ensino moderno, eficiente e adequado à 

realidade e à necessidade dos alunos. 

b) Importância de uma ação didático-pedagógica planejada: destaca a 

necessidade de uma ação docente planejada e articulada com o diagnóstico da 

turma de estudantes. Ao planejar sua ação, o docente adquire mais clareza do lugar 

onde se encontra, de onde quer chegar e que meios utilizará para atingir os 

objetivos pretendidos. Planejar significa projetar, traçar, desenhar uma determinada 

ação. Planejamento docente colabora para que a ação do professor esteja 

alicerçada ao projeto pedagógico do curso e da instituição onde trabalha, e, também, 

permite que o docente possa refletir sobre sua própria prática. Leal (2005, p. 1) 

afirma que o planejamento é um ato político-pedagógico porque revela intenções e a 

intencionalidade, expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. 
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c) Acompanhamento do docente que se encontra em processo de 

formação para o uso das tecnologias digitais: refere-se ao fato de que as rápidas 

e constantes mudanças promovidas pela era tecnológica têm exigido que o docente 

adquira novas habilidades a respeito do uso dos recursos tecnológicos, e, também, 

que se mantenha em constante processo de reflexão e atualização de sua prática. 

Por este motivo, Bettega (2010) relata a necessidade dos cursos de formação 

articularem a prática pedagógica com a reflexão, com o propósito de transformar a 

ação pedagógica docente. Mizukami (2014, p. 152) amplia a discussão quando 

afirma: “Mais que aprender a lidar com a tecnologia e com os ambientes virtuais de 

aprendizagem, julgo que o domínio do conteúdo específico constituiu o principal 

estruturador das atividades de ensino [...], ou seja, ao docente, cabe compreender 

que ampliar a base do conhecimento significa aliar um amplo e significativo cabedal 

de conhecimento específico da área em que atua ao mesmo tempo que constrói 

uma ponte com as tecnologias digitais. Para a construção da ponte entre o 

conhecimento específico e as tecnologias digitais, Huling-Austin (1990, in Garcia, 

1999) destaca a necessidade da atuação do professor mentor, nos programas de 

formação de professores. O professor mentor atuaria na orientação do docente, que 

se encontra em processo de formação, para o uso das tecnologias digitais no 

processo de incorporação das tecnologias com função de elementos 

potencializadores da aprendizagem. 

d) Utilização da tecnologia digital com um propósito (repositório ou 

ambiente virtual de aprendizagem): refere-se a ideia de que a tecnologia seja 

utilizada como um instrumento para atingir determinado objetivo. Segundo os 

docentes entrevistados, o conhecimento técnico de como utilizar as tecnologias é de 

fato necessário, entretanto, não deve ser o foco da intervenção docente. As 

tecnologias são coadjuvantes de um processo maior, o qual torna o processo de 

ensino e aprendizagem acessível e mais dinâmico para todas as pessoas. Segundo 

Masetto (2010, p. 175), “o professor é o profissional da educação capaz de organizar 

situações de aprendizagem, de fazer a gestão das condições de aprendizagem e 

das relações entre o grupo de aprendizes¨. Na prática pedagógica, a utilização das 

tecnologias digitais não se constitui em uma obrigação por parte do docente, este 

deverá, a partir de seu planejamento reflexivo, adotá-las ou não. Bezerra, Silva e 

Dantas (2012) referindo-se à utilização das tecnologias, mais propriamente dito, aos 

ambientes virtuais de aprendizagem, afirmam: 
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[...] os recursos e as atividades disponíveis nos ambientes virtuais de 
aprendizagem configuram suas potencialidades para a mediação 
pedagógica. Entretanto, seu potencial somente se realiza quando tais 
recursos e atividades são articulados por meio de metodologias de 
ensino adotadas e/ou delineadas pelos docentes. Isso porque, o 
êxito da ação educativa e desses processos de comunicação [...] 
está vinculado à concepção de ensino que orienta a mediação 
pedagógica, tanto em termos didáticos quanto metodológicos. Ou 
seja, a inserção de qualquer tecnologia, por si só, não assegura a 
consecução dos objetivos do ensino e da aprendizagem. (BEZERRA; 
SILVA; DANTAS, 2012, p. 5) 

 

A utilização das tecnologias digitais precisa estar atrelada aos objetivos 

pedagógicos, que se pretende alcançar, e, também, colaborar para que o aprendiz 

estabeleça conexões entre o conhecimento que possui e os novos conhecimentos 

que irá adquirir. Utilizar as tecnologias digitais para estimular a pesquisa e o acesso 

do aluno aos repositórios, que armazenam gratuitamente a informação científica, ou 

para utilizar as tecnologias como estímulo à interação entre os alunos e à 

aprendizagem compartilhada, depende necessariamente da intencionalidade e da 

compreensão que o docente possui a respeito da tecnologia, de sua função na 

prática pedagógica, do entendimento de sua função em sala de aula e como deve se 

desenvolver sua a ação pedagógica. 

Levando em consideração a forma como se apropriam das tecnologias 

em sua prática pedagógica, os docentes elencaram um rol de conhecimentos que 

avaliam ser necessário aprender para potencializar a prática da docência e estimular 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. São elas: 

- Aprendizagens de caráter técnico: aprender sobre o moodle (versões 

novas oferecidas), sobre o software Articulate (software para o ensino de 

Matemática), sobre as ferramentas de interação nos ambientes de aprendizagem, 

sobre a linguagem de programação e design; 

- Aprendizagens de caráter pedagógico e formativo: aprender sobre 

a fusão do ensino presencial com o virtual (Blend), sobre o trabalho com Matemática 

na modalidade à distância, sobre como mudar as maneiras de formar os 

professores, sobre o uso da tecnologia no ambiente de aprendizagem, sobre como 

funciona o PLE (Personal Learning Environment - Ambiente Pessoal de 

Aprendizagem), sobre o uso da ferramenta com “objetivo”, aproveitando o potencial 

das tecnologias no processo de ensino de maneira mais aprofundada e articulando o 

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge); sobre como criar situações 
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e contextos de aprendizagem para que os estudantes se interessem em aprender; 

sobre o potencial das tecnologias para alunos com deficiência, como trabalhar mais 

colaborativamente no virtual. 

Observando as necessidades relacionadas pelos docentes é possível 

perceber que o conhecimento das TDIC, tanto da dimensão técnica quanto da 

dimensão pedagógica formativa, é fundamental, necessário e não pode ocorrer 

distanciado pois, o conhecimento técnico de como funciona a ferramenta, e/ou um 

software, oportuniza ao docente compreender as possibilidades de um determinado 

recurso, e a compreensão de como incorporar as tecnologias pedagogicamente 

contribui para estimular o desenvolvimento de uma aprendizagem mais dinâmica, 

colaborativa e significativa. 

 

4.5. 5º. Foco: Um programa de desenvolvimento profissional na perspectiva 

dos docentes entrevistados. 

 

Outro dado relevante na entrevista com os docentes foi quando estes se 

posicionaram a respeito dos programas de desenvolvimento profissional delineando, 

em linhas gerais, como acreditavam que tais programas deveriam ser 

implementados de forma que as TDIC fossem incorporadas ao cotidiano do docente 

provocando mudanças qualitativas na prática docente e no processo de ensino e 

aprendizagem. As seguintes sugestões retratam o depoimento dos docentes: 

a) A Universidade frente aos programas de desenvolvimento 

profissional: a sugestão dos docentes considera, primeiramente, os cursos de 

graduação. Existe a necessidade de planejá-los tendo como ponto de partida as 

necessidades deste novo século, sem necessariamente perder de vista que o 

processo formativo não pode ignorar a premissa que as tecnologias devem 

aproximar as pessoas, e que o que se busca no século XXI é a instauração de uma 

nova forma de pensamento integrador, o qual compreenda que o desenvolvimento 

de novas habilidades só tem sentido se estas forem utilizadas pelos indivíduos para 

atuar crítica e qualitativamente na sociedade. 

O docente Beta (2014) referindo-se a forma como as TDIC são 

introduzidas em seu ambiente de trabalho afirma: 
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[...] a minha universidade tem um sistema de informação muito 
aparelhado, mas não quer dizer que ele seja eficiente, porque, na 
verdade, esse sistema de informação foi acoplado na universidade e 
ele, de certa forma, comanda muitos processos, mas as pessoas, 
que são usuárias deste sistema, não tem consciência do que esse 
sistema pode favorecê-las [...]. A universidade tem computador, mas 
o papel continua gastando do mesmo jeito. Você pode economizar 
mais papel, não precisa ter tanta máquina. Você pode ter menos 
máquina, então eu acho [...] que um processo de informação numa 
sociedade, numa comunidade, ele é estratégico. Estratégico para a 
sobrevivência, para a manutenção e para a progressão desta 
sociedade, então quando o sistema de informação só vem como um 
amontoado de maquinarias é um mais evoluído do que o outro. Ele 
simplesmente coloca as pessoas como consumidores de uma 
tecnologia, mas não como seres pensantes de um sistema 
estratégico para sua própria sobrevivência. 

 

Na afirmação do docente é possível perceber que a introdução das 

tecnologias no ambiente de trabalho pouco tem provocado reflexões a respeito da 

sua utilização e da finalidade no processo de ensino e aprendizagem. Percebe-se 

ainda que a transformação desta forma de compreender as tecnologias precisa 

imediatamente ser alterada, ou, como afirma Boff (2001, p. 17) “precisamos de um 

novo paradigma de convivência que funde uma relação mais benfazeja para com a 

Terra e inaugure um novo pacto social entre os povos no sentido de respeito e de 

preservação de tudo o que existe e vive”. 

Também se referindo ao compromisso da Universidade, o docente 

Ômega (2014) afirma que as ações de formação continuada deveriam estar 

pautadas em uma cultura de impregnar a tecnologia. Segundo o docente Ômega 

(2014), 

 

[...] a tecnologia está impregnada em quase todos os setores da 
economia, menos na escola, porque quando você vai num banco ver 
o saldo, você vai utilizar a tecnologia e você não pensa mais que o 
caixa irá te dar o teu saldo num pedaço de papel. Você não pensa 
mais que você vai ter que utilizar um computador, não sua frio, não 
entra em pânico, porque aquilo ali já está impregnado, e isso só se 
torna perene, se perpetua, se você tiver programas de formação que 
tenham um acompanhamento sistemático desses professores em 
contexto de atuação nas escolas. (ÔMEGA, 2014) 

 

Acredita o docente, que investir nos mestrados profissionais talvez seja 

uma possível solução para que as tecnologias sejam de fato introjetadas pelos 

professores em formação. Por ter um caráter mais específico, os mestrados 
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profissionais, se bem articulados, podem melhor articular a teoria e a prática, assim 

como auxiliar no programa de desenvolvimento profissional, ou, como afirma o 

docente 

 

[...] um professor com um bom mestrado profissional, que tenha essa 
formação muito bem-feita, ele pode ser um agente na escola de 
mudança, ele pode fazer a diferença, e ele pode favorecer 
transformações, além de se criar uma massa de pessoas melhor 
formadas, que compreendem melhor o que é uma escola, que usam 
a tecnologia, que tem outra concepção de ambiente de 
aprendizagem. (ÔMEGA, 2014) 

 

Também relatam os entrevistados que a adoção, por parte da 

Universidade, de políticas de incentivo do trabalho docente, no sentido de oferecer 

condições de trabalho adequadas, subsidiar tecnicamente o docente e facilitar a este 

o acesso às tecnologias, contribuem para a incorporação qualitativa das tecnologias 

no contexto pedagógico. Outra ação destacada pelos docentes, e considerada por 

estes como de suma importância, refere-se à necessidade da Universidade rever a 

carga horária de trabalho do professor, pois a medida que o docente incorpora as 

tecnologias em seu contexto de trabalho, passa a existir um maior fluxo de trabalho, 

maior planejamento de intervenções pedagógicas também. Ou, como afirma a 

docente Capa (2014) 

 

[...] quem trabalha com formação de professores a distância, como 
eu trabalho, você tem que ter uma disponibilidade imensa, uma 
paciência imensa e um didática muito..., uma forma de ensinar muito 
acessível para que essas pessoas não se desestimulem e realmente 
aprendam e permaneçam no curso. 

 

Saviani (2009) aludindo à necessidade de que o docente tenha a seu 

dispor condições favoráveis para o desempenho de sua profissão afirma: 

 

[...] a questão da formação de professores não pode ser dissociada 
do problema das condições de trabalho que envolvem a carreira 
docente, em cujo âmbito devem ser equacionadas as questões do 
salário e da jornada de trabalho. Com efeito, as condições precárias 
de trabalho não apenas neutralizam a ação dos professores, mesmo 
que fossem bem formados. Tais condições dificultam também uma 
boa formação, pois operam como fator de desestímulo à procura 
pelos cursos de formação docente e à dedicação aos estudos. 
(SAVIANI, 2009, p. 153) 
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Nas considerações dos docentes é possível perceber que não basta 

alardear a necessidade da utilização das tecnologias digitais para o desenvolvimento 

das aulas, sem proporcionar ao professor condições de trabalho e razões para que 

continue investindo e acreditando na importância de sua profissão. 

 

b) Programas de desenvolvimento profissional: orientações 

pedagógicas e metodológicas: as orientações pedagógicas e metodológicas para 

os programas de desenvolvimento profissional correspondem à forma como os 

docentes entrevistados acreditam que os cursos de formação devem se estruturar, 

com a intenção de oportunizar aos professores uma formação que contemple as 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e, ao mesmo tempo, esteja 

adequada às necessidades e exigências do século XXI.  

 

Primeira orientação: A necessidade dos professores deve ser o ponto de 

partida de um programa de formação. 

 Considerando a realidade do professor como ponto de partida de um 

programa de desenvolvimento profissional, os docentes afirmam: 

 

Eu acho que os programas para desenvolvimento profissional de 
professores do ensino superior têm que estar muito atentos aos 
aspectos, às premissas epistemológicas dos processos de formação 
dos atores sociais, que estão ali no ensino superior, dos nossos 
alunos, dos nossos pares, e aos fundamentos epistemológicos 
ontológicos. (UPSILON, 2014) 
 
Eu acho que qualquer programa de formação tem que respeitar as 
individualidades, as idiossincrasias, as singularidades, o processo de 
cada um e vislumbrar mais os interesses e o significado da pessoa 
para ver que formação ela quer. Então, talvez pudesse agrupar as 
pessoas por interesse em relação a tecnologia e aí promover uma 
formação, que não fosse uma formação fechada em si, mas que ela 
tivesse uma proposta de ser uma formação em serviço, junto e 
acompanhada. (DELTA, 2014) 
 
Eu acho que tem que fazer esta formação que atenda a era que nós 
estamos vivendo, que é a era digital. [...] tem que valorizar as 
diferenças e valorizar as diferenças é o potencial de cada um e aí 
tem que ser uma formação que começa da sua visão enquanto 
educador, do uso da tecnologia que ela vai favorecer isto é um novo 
método para que se use esta tecnologia, aprender que nós estamos 
numa sociedade inclusiva [...] (LÂMBDA, 2014) 
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Partir da realidade, ou conhecer o lugar de onde o professor fala, 

compreender suas angústias e dificuldades, é ponto crucial no depoimento dos 

docentes entrevistados. Segundo os entrevistados, não se trata apresentar um 

programa de desenvolvimento profissional previamente formatado com roteiro pronto 

e respostas, que não correspondem às dúvidas dos docentes em formação. A 

docente Delta (2014), comentando a esse respeito, posiciona-se: 

 

Para mim, a formação não pode ser um pacote muito fechado. Os 
pacotes têm que ter uma ligação, um projeto que envolva o fazer e o 
acompanhamento deste fazer, avaliação do próprio professor, o 
próprio pesquisador do seu fazer, tem que fazer parte do significado 
pessoal do professor e esses significados tem que estar imbricados 
com esse grande projeto. (DELTA, 2014) 

 

Um curso de formação, para sagrar-se eficiente, precisa ouvir os docentes 

em suas necessidades e traduzi-las em propostas de ação e reflexão. O docente 

envolvido com um processo de formação deve ver sentido na mudança de sua 

prática, por isso a necessidade de criar reais possibilidades de uma formação crítica, 

que estimule o docente em seu processo de desenvolvimento profissional.  

 

Segunda orientação: Formação instrumental do Docente para o uso das 

tecnologias. 

No discurso dos docentes, a necessidade da formação instrumental 

aparece vinculada à necessidade de acesso do professor às inovações tecnológicas. 

Ainda que o acesso à internet tenha se ampliado significativamente na última 

década, a formação de muitos docentes pouco contemplou as TDIC, justificando 

assim a necessidade de uma formação instrumental inicial. A docente Sigma (2014) 

argumenta: ”Primeiro, instrumentalização tecnológica do professor, porque quem 

forma o aluno não foi formado [...]. E a docente Capa (2014) expõe: 

 

[...] é claro que eu tenho que dar toda essa formação sobre as 
ferramentas que a gente vai utilizar no curso. Então, na primeira 
unidade do meu curso existe o uso destas ferramentas, desde o 
acesso (como ele vai entrar no computador, tudo isso tem que 
ensinar) e na escola ele não tem computador. 

 



163 
 

Adquirir a competência instrumental das tecnologias é importante, no 

entanto, Cysneiros (1999) alerta para as formas como tem presenciado a utilização 

das tecnologias em sala de aula: 

 

O fato de se treinar professores em cursos intensivos, e, de se 
colocar equipamentos nas escolas não significa que as novas 
tecnologias serão usadas para melhoria da qualidade do ensino. Em 
escolas informatizadas, tanto públicas como particulares, tenho 
observado formas de uso que chamo de inovação conservadora, 
quando uma ferramenta cara é utilizada para realizar tarefas que 
poderiam ser feitas, de modo satisfatório, por equipamentos mais 
simples (atualmente, usos do computador para tarefas que poderiam 
ser feitas por gravadores, retroprojetores, copiadoras, livros, até 
mesmo lápis e papel). São aplicações da tecnologia que não 
exploram os recursos únicos da ferramenta e não mexem 
qualitativamente com a rotina da escola, do professor ou do aluno, 
aparentando mudanças substantivas, quando na realidade apenas 
mudam-se aparências. (CYSNEIROS, 1999, p. 15-16) 

 

É fato que o acesso às tecnologias digitais não garante por si só o 

aumento da qualidade de ensino, nem a melhoria da prática de ensino do docente. 

No entanto, possuir o conhecimento tecnológico aliado ao conhecimento prévio do 

docente sobre a tecnologia mais adequada a facilitar a compreensão e a 

aprendizagem dos estudantes é fundamental quando se pretende avançar num 

processo formativo, o qual considere que a aprendizagem crítica se efetive somente 

a partir da intersecção entre o conhecimento do conteúdo, o conhecimento 

pedagógico e o conhecimento tecnológico. 

 

Terceira orientação: Formação pedagógica do docente para o uso das 

tecnologias. 

Apesar das tecnologias fazerem parte do cotidiano dos professores, o 

desafio destacado pelos docentes entrevistados corresponde à dificuldade da 

integração das tecnologias, no âmbito educacional, de forma que estas incentivem e 

estimulem aulas mais dinâmicas, desafiadoras e também novas práticas por parte 

dos docentes. Nesse sentido, as docentes Upsilon (2014), Capa (2014) e Delta 

(2014) posicionam-se demonstrando sua compreensão a respeito dos cursos de 

formação e a incorporação das tecnologias digitais: 

 

Utilizar as tecnologias tentando superar um programa de 
desenvolvimento profissional que esteja circunscrito a 
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instrumentalizar o professor a utilizar a ferramenta “a, b, c ou d”. 
Obviamente que esta dimensão tem que estar contemplada, mas os 
programas devem ir além desta esfera operacional melhor dizendo 
mas superar e trabalhar com a reflexão sobre os limites e 
possibilidades destas tecnologias. (UPSILON, 2014) 

 
É preciso mudar a ideia do professor sobre o que é o ensinar e o 
aprender, porque a gente perpetua estas práticas rançosas que a 
gente está vendo. A gente não vai avançar, então, tem que ter uma 
formação pedagógica junto com a formação tecnológica a longo 
prazo, mesmo porque estas ferramentas estão em constante 
atualização. (CAPA, 2014) 

 
[...] é preciso trabalhar o fazer do professor, não adianta você chegar 
com uma fórmula mágica, um site, ou um blog, achando que vai 
trazer alguma novidade para ele usar. Ele não vê sentido nenhum, 
nenhum significado, tem que trabalhar o fazer [...] no qual ele possa 
avaliar, onde ele tem o desafio de utilizar, junto, em formação com o 
curso, aquilo sendo o processual e é difícil as universidades 
pensarem nisto. (DELTA, 2014) 

 

Referendando o depoimento dos docentes, o documento elaborado pela 

Unesco intitulado Padrões de Competência em TDIC para professores: diretrizes de 

implementação, versão 1.0 do ano de 2009 (p. 1), afirma: 

 

Os professores na ativa precisam adquirir a competência que lhes 
permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de aprendizagem 
com apoio da tecnologia. Estar preparado para utilizar a tecnologia e 
saber como ela pode dar suporte ao aprendizado são habilidades 
necessárias no repertório de qualquer profissional docente. [...] As 
escolas e as salas de aula, tanto presenciais quanto virtuais, devem 
ter professores equipados com recursos e habilidades em tecnologia 
que permitam realmente transmitir o conhecimento ao mesmo tempo 
que se incorporam conceitos e competências em TDIC. (UNESCO, 
2009, p. 1) 

 

A tecnologia necessita estar incorporada no currículo escolar com o 

objetivo de estimular novas aprendizagens, entretanto, Beraza, Sabucedo e Alonso 

(2014) destacam que a mudança na prática docente resulta da combinação das 

oportunidades, da capacidade do docente e da tomada de decisões. E Orozco 

(2013), abordando o tema da formação docente, afirma: 

 

La evidencia ha mostrado que la mejora de la calidad de los 
aprendizajes no se impone con leyes, ya que podemos tener el 
currículo más perfecto y unas extraordinarias y nuevas orientaciones 
metodológicas que deseamos que los educadores incorporen en el 
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aula, pero si ellos no lo asumen reflexivamente y de manera 
participativa, nada cambiará. (OROZCO, 2013, p. 37-38) 

 

Na afirmação do autor é possível perceber que a tomada de consciência a 

respeito de suas carências e dificuldades, bem como da necessidade de uma 

formação continuada permanente, deve partir primeiramente do professor.  

 

Quarta orientação: Programa de Mentoring como sugestão para os 

programas de formação em serviço. 

Os docentes entrevistados acreditam que os programas de 

desenvolvimento profissional devem ser desenvolvidos no formato dos programas 

de Mentoring. Segundo Santos (2007), o mentor é um profissional que auxiliará no 

desenvolvimento profissional de alguém que está em início de carreira, ou, como 

afirma “o mentoring envolve a participação de uma pessoa experiente (mentor) para 

ensinar e preparar outra pessoa (orientado) com menos conhecimento, ou 

familiaridade, em determinada área, ou assunto” (SANTOS, 2007, p. 252). 

Os docentes entrevistados posicionam-se da seguinte forma em relação 

aos programas de mentoria: 

 

[...] o fazer docente sendo acompanhado por uma formação, ou por 
consultores, e assim por diante, que demandasse junto um estudo, 
uma pesquisa, uma mudança de prática (DELTA, 2014) 
 
É formação contínua de educadores em serviço, no lócus de 
trabalho, ao mesmo tempo que ele tem o curso, ele aplica. Você 
pega o resultado e discute o resultado, reflexão na ação. (SIGMA, 
2014) 
 
Para os professores já formados seria uma ação de formação 
continuada, eu acho que seria política da própria instituição que 
estimulem [...] técnica e pedagogicamente os professores para que 
eles experimentem articular os seus conhecimentos específicos com 
o que tem disponível de tecnologia, [...] e aí ele tenha de alguma 
maneira centros, núcleos de apoio [...] que possam subsidiá-lo, 
podem ser através de programas de formação como a gente tem 
aqui a distância [...] (ALFA, 2014) 
 
[...] ter programas que estejam pautados numa cultura de tecnologia, 
impregnar a tecnologia. E isso só se torna perene, se perpetua se 
você tiver programas de formação que tenha um acompanhamento 
sistemático desses professores em contexto de atuação nas escolas. 
Aluno-professor que está sendo formado, ele é acompanhado em 
atividades na escola, e o que mais se assemelharia hoje é o grande 
foco dos mestrados profissionais que tem uma duração um pouco 
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maior e que permite o acompanhamento desse professor, mas 
principalmente em contexto da escola (ÔMEGA, 2014) 
 

Para Sánchez, Chiva e Perales (2015) ao levarmos em consideração a 

formação docente é possível perceber que as necessidades postas a universidade 

na atualidade são diferentes daquelas de uma década atrás, por este motivo os 

autores destacam ser vital aos programas de formação docente propostas que 

estimulem o desenvolvimento profissional dos professores como o programa de 

mentoria e afirmam: 

 

[...] el professorado com mayor trayectoria que frecuentemente es 
quien acompanha tambíén en el proceso de investigación en general 
y en la tesis doctoral en particular, introduce al novel en la 
universidad, en sus reglas internas, y le introduce también en la 
docência, y en sus claves específicas para el contexto concreto 

donde se desarrolla. (SÁNCHEZ; CHIVA; PERALES 2015, p. 36) 
 

Sobre os programas de mentoria as autoras Reali, Tancredi e Mizukami 

(2010) afirmam que o acompanhamento dos professores iniciantes também pode se 

desenvolver online, como por exemplo o Programa de Mentoria do Portal dos 

Professores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Segundo as autoras, 

o programa de mentoria online da UFSCar considerou  

 

ideias referentes ao caráter processual e social do aprender a 
ensinar e a ser professor; que professores, dependendo da fase da 
carreira que se encontram, demandam ações formativas específicas 
e que as interações sociais não mais necessitam estar confinadas a 
um espaço geográfico específico ou limitado, uma vez que as 
pessoas podem interagir umas com as outras em qualquer espaço e 
em qualquer tempo, como se dá via Internet. (REALI; TANCREDI; 
MIZUKAMI, 2010, p. 481) 

 

Moreno (2014) chama a atenção que num programa de mentoria deve se 

estabelecer a aprendizagem dialógica entre mentor e aluno, quando duas pessoas 

diferentes debatem igualitariamente argumentos diferentes pois  

 

[...] la actividad transformadora de la persona que aprende se 
produce a través delá relación que consegue estabelecer con el 
mundo y com los otros. Aprender es um modo de salir del mundo 
cerrado de la persona, suficiente para sí mismo pero inconcluso; a 
través de la experiência del tú, el yo de la persona que aprende 
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reconoce y construye significados y toma forma. (MORENO, 2014, p. 
12-13). 

 

Para a autora, quando se estabelece uma relação autêntica de 

reciprocidade entre mentor e aluno, o processo de mentoria enriquece o 

desenvolvimento profissional de todos os envolvidos no processo. 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O final do século XX inaugurou uma fase de transformação no cenário 

mundial a partir da emergência do paradigma tecnológico. Neste novo paradigma, a 

volatilidade e rapidez na propagação de informações e conhecimentos, alavancados 

pelo surgimento das redes de comunicação globais, tem estabelecido inúmeras 

necessidades aos indivíduos que almejam, não apenas fazer parte, mas estar 

incluídos na sociedade.   

As transformações estimuladas por este novo paradigma também se 

fazem sentir no campo educacional e, especificamente, no ensino superior. Devido à 

competição e à necessidade de aumentar a produtividade, as universidades têm 

falhado em oportunizar uma formação adequada aos indivíduos que por ela passam. 

Todavia, caberia ao ensino superior um compromisso efetivo no que tange à adoção 

de uma política educacional comprometida com a formação de sujeitos críticos e 

aptos para atuar na vida em sociedade. Em suma, para a educação superior cumprir 

seu papel no processo de melhoria da sociedade, ela deverá levar em consideração 

a importância de se manter em equilíbrio as necessidades do setor produtivo, do 

capital financeiro e, também, do indivíduo como sujeito inserido em um contexto 

cultural. 

Decorridos mais de duzentos anos desde a criação dos primeiros cursos 

superiores no Brasil, a política de formação docente, adotada por grande parte das 

instituições de ensino superior, mesmo utilizando as TDIC, continua reproduzindo as 

antigas fórmulas, o que não corresponde às necessidades reais desse século.  

Assumir a profissão docente atualmente requer do profissional uma 

preparação diferenciada para transitar em um campo onde as transformações 

ocorrem constantemente, não bastando apenas concluir o ensino superior; mas sim 

estar disposto a refletir sobre a sua ação e ter comprometimento com a 

transformação de sua prática.  

Assumir-se como protagonista de sua prática é condição sine qua non 

para que a ação educativa do docente não se restrinja à implementação e execução 

de programas educativos definidos alheios a sua participação. No entanto, ao 

assumir a posição de personagem principal de sua prática, o docente sempre se 

encontrará imbricado em seus valores, suas crenças e motivações. Enfim, a 

formação do docente deve superar o conceito de treinamento, pois, a construção 
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desse profissional está embasada na reflexão, logo, ele será responsável pelo seu 

processo de formação, o qual não é definido pelo tempo ou espaço; ele é contínuo. 

O processo formativo não é unicamente autônomo, ou seja, ainda que o 

docente contribua individualmente para seu processo formativo, ele também está 

sujeito a processos formativos conduzidos e planejados por especialistas. 

Concluindo, a formação oferecida nas instituições de ensino superior deveria 

fornecer não só o conhecimento teórico, mas também aquele necessário em 

situações complexas enfrentadas durante a prática cotidiana do professor.  

Fez-se notória a importância do conhecimento prévio no desenvolvimento 

da prática do professor durante o desenvolvimento desse trabalho. O conhecimento 

que o docente possui da matéria que ensina e como o transforma a fim de se tornar 

compreensível aos alunos é o que constitui a base de conhecimento fundamental 

para a prática docente. Essa base resulta da conexão existente entre sete 

categorias estabelecidas: 1. Conhecimento do conteúdo; 2. Conhecimento 

pedagógico (conhecimento didático geral); 3. Conhecimento do currículo; 4. 

Conhecimento dos alunos e de suas características; 5. Conhecimento do contexto 

educativo; 6. Conhecimento didático do conteúdo e 7. Conhecimento das finalidades 

e objetivos e valores educacionais. Finalmente, tem-se que o planejamento da ação 

pedagógica é realizado considerando as seguintes fases: compreensão crítica sobre 

o conteúdo e estratégias para facilitar o seu ensino; reflexão sobre os caminhos 

utilizados para transformar o conteúdo em aprendizagem aos alunos; compreensão 

das ações que serão efetuadas até o momento do ensino; reflexão sobre as ações, 

materiais e técnicas propostas para o ensino, bem como o seu conhecimento a 

respeito da matéria ensinada. No entanto, numa sociedade, em que o avanço 

tecnológico é constante, não há como ignorar a influência das TDIC no 

processamento e distribuição de conhecimento. 

 A entrada das tecnologias digitais no campo da educação tem 

oportunizado aos indivíduos um maior acesso, disseminação e circulação do 

conhecimento, o mesmo não ocorre com a apropriação desse.  O auxílio para o 

assenhoramento desse conhecimento compete às instituições sociais, assim como a 

apropriação do potencial das TDIC, a fim de estimular o indivíduo a ingressar em um 

processo formativo de maneira crítica e reflexiva. O surgimento das TDIC não 

redundou em melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem e, tampouco, 

suscitou nos docentes uma transformação da sua prática. Isso ocorreu devido à 
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política de informatização brasileira ter sido realizada à revelia das necessidades da 

comunidade escolar, e, por exigir do docente (sem a ele oportunizar) uma base de 

conhecimento pedagógico sobre o conteúdo tecnológico que possibilite a integração 

dos conhecimentos científico, pedagógico e tecnológico.  

Devido à necessidade de se pensar na relação entre ensino e tecnologia, 

foi desenvolvido o Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK – 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Tecnológico), o qual pretende além de 

pensar na relação acima, também reflete como essa relação pode apoiar a 

aprendizagem e transformar o processo de formação dos docentes. 

Compreender a trajetória de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional de professores do ensino superior, que utilizam as tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC) em sala de aula, foi o problema que motivou o 

desenvolvimento deste estudo. Logo, não se trata, portanto, de apontar iniciativas 

que ensinem como incorporar as tecnologias de forma diferenciada na prática 

pedagógica, mas de analisar trajetórias de ensino/aprendizagem e desenvolvimento 

profissional dos docentes caracterizados acima. 

 A fim de desvelar um caminho que melhor conduzisse para a 

compreensão dessa problemática, partiu-se da premissa que para estimular a 

aprendizagem significativa, a partir do uso das TDIC, é fundamental que o docente 

possua uma base de conhecimento a respeito da realidade da sala de aula em que 

se encontra inserido, de como o processo de ensino e de aprendizagem acontece 

nos indivíduos, os objetivos que se pretende alcançar, pois, partindo desta 

compreensão, o docente orientará toda sua prática pedagógica fazendo, ou não, uso 

das tecnologias digitais.  

Percebe-se pelo exposto acima, portanto, que o potencial educativo das 

tecnologias digitais se encontra mais relacionado à compreensão que o docente 

possui destas, e não ao fato das tecnologias possuírem naturalmente um caráter 

transformador da aprendizagem. No entanto, uma compreensão mais crítica quanto 

à utilização das tecnologias digitais não é uma ação que ocorre naturalmente, para 

isso os estudantes e futuros docentes contam com o ensino superior como um 

espaço de reflexão e de formação crítica e científica.  

Isto posto, com o intuito de entender os elementos contribuintes à 

formação do profissional docente e os que lapidaram sua prática pedagógica, 

analisaram-se as concepções relacionadas à profissão docente/educação, os 



171 
 

desafios atuais postos pela profissão docente, o início das experiências com 

tecnologia, bem como as dificuldades e formas de enfrentamento no uso da 

tecnologia. 

A partir dos relatos efetuados pelos docentes, sujeitos desse estudo, 

acerca de sua prática, construiu-se cinco focos de análise, os quais ajudaram a 

compreender a prática pedagógica desses professores a partir da incorporação das 

TDIC nas experiências educativas.  

No primeiro foco, denominado Políticas Públicas de Inclusão das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação Básica e no 

Ensino Superior: Um contraponto com a realidade, observou-se que os docentes 

evidenciaram a existência de políticas públicas que almejam fazer a integração das 

tecnologias digitais na educação. No entanto, parte destas políticas permanecem 

apenas no campo das intenções, e, as que foram implementadas tiveram como foco 

prioritário os programas educacionais de distribuição de equipamentos eletrônicos. 

Esses programas objetivam resultados imediatistas e prometem o aligeiramento no 

processo de formação profissional. Logo, mesmo resultando experiências positivas, 

eles são muitas vezes descontinuados e/ou substituídos. 

No decorrer do raciocínio exposto acima, temos que as políticas públicas 

propõem programas de “tamanho único”, ou seja, desconsideram a realidade e as 

necessidades educativas do lugar onde será implementado. Nestes programas, o 

debate sobre como as tecnologias podem transformar o contexto educativo fica 

reduzido e cede importância às questões técnicas, distribuição de material 

tecnológico.  

Em suma, os sujeitos dessa pesquisa reafirmam a necessidade das 

políticas públicas de incorporação das TDIC considerarem a lógica de que, uma 

educação de qualidade que faça uso das tecnologias digitais, necessita 

comprometer-se com a formação de sujeitos críticos que estejam aptos para 

enfrentar, ativamente, as transformações deste novo século e não apenas adaptar-

se a vida em sociedade. 

O segundo foco, denominado Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação: Contribuições para a docência no Ensino Superior, apresenta análise 

de como os docentes demonstram o entendimento acerca das contribuições 

proporcionadas pelas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Foi 

reforçado que o uso dessas não se constitui em um ato neutro por parte do docente. 
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Ao valer-se de tal recurso, é impreterível considerar que o uso das tecnologias está 

diretamente relacionado à intencionalidade (objetivo) do que se pretende realizar, 

por isso a importância da incorporação das tecnologias ser realizada de forma crítica 

e reflexiva, potencializando uma educação de qualidade. 

Com vistas à questão da apropriação crítica dos aparatos tecnológicos 

por parte do docente, além de oportunizar um incremento do ensino, é deflagradora 

de experiências diferenciadas e processos de aprendizagem mais ricos. Os sujeitos 

entrevistados destacam a necessidade dos cursos superiores passarem por um 

processo de reestruturação em âmbito curricular, metodológico e pedagógico. Essa 

reestruturação deve contemplar a ideia de que na busca por uma educação de 

qualidade não basta a disponibilização de equipamentos tecnológicos a professores 

e alunos, é fundamental considerar que o trabalho com as tecnologias requer, por 

parte do docente, um maior tempo de estudo e planejamento, pesquisa permanente, 

bem como um maior número de horas de trabalho.  

Os docentes em seus relatos destacam que a presença das tecnologias 

digitais de informação e comunicação oportunizam: um maior estímulo; envolvimento 

e participação dos estudantes no processo de ensino; incremento no processo de 

interação entre professor-aluno e aluno-aluno; possibilidade de visualização de 

fenômenos; um acompanhamento mais próximo e intenso do aluno, além do 

alargamento do espaço (geográfico e temporal) da sala de aula. 

Ainda revelam os docentes, que para haver a incorporação das 

tecnologias digitais de informação e comunicação na prática pedagógica é 

necessária a adoção de uma nova postura em sala de aula. Não apenas estar 

aberto às inovações tecnológicas, mas ser capaz de planejar sua prática pedagógica 

extraindo o maior proveito possível das tecnologias digitais. Sem ignorar que o papel 

fundamental do docente consiste em aliar, em sua prática, o conhecimento 

específico da sua área, o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico 

para facilitar sua ação no processo de ensino e potencializar a aprendizagem. 

Neste foco os docentes revelaram que a aprendizagem das tecnologias 

se deu, num primeiro momento, em caráter individual, solitário e espontâneo. Num 

segundo momento, os entrevistados relataram que houve a necessidade de buscar 

um aprimoramento do conhecimento que já possuíam. Para isso, citaram que a 

observação da utilização das tecnologias digitais por pessoas mais experientes, a 

frequência em cursos de graduação, pós-graduação, cursos de formação, cursos 
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livres e cursos específicos para o manejo de determinados softwares, bem como a 

pesquisa e o estudo permanente em fontes teóricas, contribuíram para que a 

incorporação das tecnologias digitais de informação e comunicação se efetivasse na 

prática pedagógica. 

No terceiro foco, nomeado como a Prática Docente a Partir da 

Incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: Relatos de 

Experiência, os docentes refletiram acerca de uma experiência desenvolvida em 

sala de aula e que julgaram ter sido bem sucedida no quesito de incorporação das 

TDIC na prática pedagógica.  

A síntese deste foco de análise demonstrou que cada docente 

desempenha a função da docência em cursos onde possuem formação específica, 

fator que contribuiu para que o docente propusesse uma maior gama de atividades 

diferenciadas aproveitando-se do potencial dinâmico e inovador das tecnologias 

digitais. Os docentes relatam possuir autonomia para planejar as atividades e as 

intervenções didático-pedagógicas em sala de aula. Destacaram que conhecer a 

realidade da turma de alunos onde a prática pedagógica será desenvolvida, bem 

como planejar antecipadamente as atividades e os procedimentos que serão 

realizados no decorrer do semestre, oportuniza ao docente um maior grau de 

controle e segurança acerca do andamento de sua prática. 

Com relação ao desenvolvimento das aulas, durante o relato de 

experiência dos professores, os docentes relatam utilizar as tecnologias digitais ora 

como repositório, ora como ferramentas de diálogo, reflexão e troca de experiências 

entre eles e os alunos. No entanto, as atividades retratadas demonstram que os 

docentes propõem uma quantidade significativa de atividades que utilizam as 

tecnologias digitais apenas como instrumentos de pesquisa. Referindo-se à relação 

dos alunos, os docentes destacam que quando as tecnologias digitais são utilizadas 

com objetivos claros, e, quando os alunos compreendem tais objetivos, o trabalho 

ganha vigor, mais qualidade e os alunos ultrapassam os objetivos de aprendizagem 

propostos pelos docentes. 

No quarto foco, denominado Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação: os Riscos, os Limites e as Possibilidades no Desenvolvimento do 

Trabalho Docente; os docentes evidenciam que o advento das tecnologias digitais 

provocou significativas transformações na vida em sociedade, no mundo do 

trabalho, na produção do conhecimento. Considerando esta gama de 
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transformações, relatam perceber que os aparatos tecnológicos, quando 

incorporados de forma acrítica pelos sujeitos, pouco tem contribuído para estimular 

práticas inovadoras e transformadoras da realidade, uma vez que contribuem para 

estimular um comportamento superficial e consumista nos indivíduos. 

Ainda se referindo aos riscos, aos quais o sujeito se encontra exposto ao 

valer-se dos aparatos tecnológicos, os docentes afirmam que houve uma invasão 

rápida e excessiva de tais recursos, o que acabou por provocar uma sensação de 

impotência e insegurança no docente, o qual ainda não se sente confortável e 

preparado para desenvolver sua prática.  

No trabalho com as tecnologias digitais, os docentes identificaram os 

limites que interferem no desenvolvimento de sua prática. São eles: os limites 

operacionais, os limites institucionais e os limites cognitivos. Os limites operacionais 

relacionam-se às dificuldades técnicas sentidas pelos docentes. Eles contemplam a 

falta de equipamentos atualizados, a dificuldade de conexão com a internet, bem 

como a necessidade de licença para utilização de softwares em sala de aula. Os 

limites institucionais correspondem às dificuldades que as instituições de ensino 

superior possuem ao planejar e implementar um projeto político pedagógico. Um 

projeto que contemple a necessidade de formação continuada dos docentes em 

sentido ampliado, que considere uma formação para o uso instrumental dos 

recursos tecnológicos e, também, uma formação pedagógica que contemple a 

incorporação crítica das tecnologias digitais no contexto pedagógico. Os limites 

cognitivos são aqueles relacionados à dificuldade do docente em compreender o uso 

pedagógico e potencializador da aprendizagem favorecido pelo uso das tecnologias 

digitais. Os limites cognitivos evidenciam a necessidade de o docente integrar o 

conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento da 

tecnologia, a fim de desenvolver uma prática eficiente e inovadora em sala de aula. 

Com relação às possibilidades oportunizadas a partir do trabalho com as 

tecnologias, os docentes foram unânimes em afirmar que as tecnologias ampliam as 

possibilidades no contexto educacional. No entanto, destacam que, para haver um 

aumento de qualidade do processo de ensino desenvolvido, é imperativo que o 

docente possua uma base de conhecimento que lhe garanta incorporar a tecnologia 

além do seu aspecto instrumental. Para transformar a sala de aula no espaço 

expandido de aprendizagens mais dinâmicas é impossível prescindir de docentes 

que consigam educar de forma inovadora. Para que este intento seja alcançado, se 



175 
 

torna fundamental considerar a importância do diagnóstico da realidade, da 

utilização das tecnologias com propósito de estimular práticas dinâmicas e 

colaborativas de aprendizagem, de uma ação didático-pedagógica planejada por 

parte do professor, bem como do acompanhamento do docente que se encontra em 

processo formativo. 

O quinto foco, denominado Orientações para um Programa de 

Desenvolvimento Profissional na Perspectiva dos Docentes Entrevistados, fez um 

compêndio das sugestões fornecidas pelos professores para a proposição de um 

curso que integre as tecnologias digitais e supere o caráter instrumental de uso 

delas. Assim, na ótica dos docentes, os seguintes deveriam ser considerados:  

- Cursos superiores que levassem em consideração, e tivesse como 

ponto de partida, as necessidades formativas deste novo século, ou seja, um 

pensamento integrador e estimulador de novas práticas e novas atitudes 

(comportamento sustentável) perante à sociedade;  

- O compromisso em aliar o conhecimento teórico ao conhecimento 

prático, tal como o exemplo dos mestrados profissionais;  

- Políticas de incentivo do trabalho docente, no sentido de oferecer 

condições de trabalho (técnicas e pedagógicas) adequadas, bem como a jornada de 

trabalho do docente, uma vez que a incorporação das tecnologias digitais na prática 

pedagógica requer também a revisão nas formas de compreender e planejar 

curricularmente os cursos superiores; 

- Programas de desenvolvimento profissional, que pretendam incorporar 

as tecnologias digitais, devem proporcionar orientações metodológicas e 

pedagógicas que considerem a realidade formativa dos docentes; 

- Programa de mentoring como sugestão de programa de formação em 

serviço para os docentes. 

Com o término desse trabalho foi possível obter as seguintes 

considerações finais: 

- A partir dos relatos coletados percebeu-se que os docentes que hoje 

utilizam as tecnologias digitais em sua prática pedagógica em sala de aula, outrora 

iniciaram de forma individual e solitária sua aprendizagem. Tendo a curiosidade 

como estímulo motivador, os entrevistados aprenderam sobre as tecnologias digitais 

num processo livre e assistemático, ou seja, aprenderam a mexer, mexendo. Esta 

aprendizagem inicial foi o que fundamentou as primeiras ações dos docentes 
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entrevistados. A primeira forma de utilização das tecnologias digitais aconteceu 

primeiramente na esfera da vida pessoal. Entretanto, no momento em que os 

aparatos tecnológicos passaram a estar disponíveis nas universidades e surgiram os 

primeiros cursos de aperfeiçoamento e especialização, os docentes entrevistados 

buscaram juntamente com o conhecimento técnico e instrumental um conhecimento 

científico que fundamentasse a utilização das tecnologias em sala de aula e 

observou-se, por parte dos docentes, um compromisso constante com a construção 

de uma base de conhecimento a respeito das tecnologias digitais que esteja 

adequado com o século em que vivemos. Num processo ininterrupto de pesquisa, 

atualização e formação, os docentes entrevistados transformaram um conhecimento 

de senso comum num conhecimento científico e agora trabalham no sentido de 

incorporar as tecnologias digitais em sala de aula, superando seu caráter 

instrumental. É importante ressaltar que a experiência na utilização das TDIC foi 

adquirida em paralelo à experiência da docência significando, portanto, que prática 

da docência se transforma a medida em que o docente se apropria das tecnologias 

digitais em sua prática pedagógica e vice-versa.  

- A experiência profissional adquirida na prática da docência através dos 

anos foi um elemento citado nos relatos dos docentes. O tempo de permanência 

numa mesma instituição, bem como o tempo de experiência e prática dos docentes 

nessas mesmas instituições atuam como fatores significativos no que se refere a 

credibilidade e autonomia do docente em sua prática pedagógica. Em outras 

palavras, o tempo que o docente possui numa mesma instituição universitária lhe 

confere maior credibilidade, autonomia e liberdade no exercício da prática da 

docência. Os docentes relataram possuir um nível maior de autonomia na 

organização e planejamento das disciplinas que lecionam, autonomia esta que lhes 

permite, em vários casos, transformar a forma de oferta da disciplina lecionada, ou 

seja, uma disciplina ofertada em caráter presencial foi alterada e passou a ser 

ofertada com uma carga horária de 50% presencial e 50% a distância sem haver a 

necessidade de submeter tal transformação à avaliação da coordenação do curso 

e/ou de esferas maiores da instituição.  

- É possível considerar como TPACK esta transformação da disciplina a 

que alguns dos docentes entrevistados submeteram os alunos, pois a medida que a 

disciplina foi ofertada diferentemente da proposta inicial, a incorporação das 

tecnologias digitais ocorreu em um aspecto diferente do caráter instrumental. Pelo 
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relato dos docentes foi possível perceber que os estudantes desenvolveram 

atividades diferenciadas, foram sujeitos de suas elaborações teóricas e superaram 

os objetivos previstos pelas disciplinas. 

- As tecnologias digitais de informação e comunicação estão presentes no 

cotidiano dos cursos superiores universitários e também no cotidiano dos docentes 

deste nível de ensino. Entretanto, o acesso, bem como a disponibilidade de 

equipamentos modernos para o desenvolvimento da prática pedagógica, não se dá 

de forma igual para todos os docentes. Verificou-se no relato dos entrevistados a 

percepção de que em uma mesma instituição o acesso e a disponibilidade de 

equipamentos se dá de forma diferenciada a docentes que desenvolvem a mesma 

função de docência na instituição;  

- Para ocorrer a incorporação das tecnologias digitais de informação e 

comunicação na prática pedagógica é fundamental que o docente possua segurança 

no conhecimento específico que leciona, pois, somente quando o professor possui 

clareza dos objetivos, que pretende atingir com sua prática no ensino de 

determinado conteúdo, é que conseguirá propor atividades dinâmicas;  

- A partir da base de conhecimento de Shulman constatou-se que a 

incorporação das tecnologias digitais no processo de ensino requer do docente a 

capacidade de integração do conhecimento específico, do conhecimento pedagógico 

e do conhecimento tecnológico em sua prática pedagógica. Da intersecção destes 

três tipos de conhecimento, resultará o TPACK (conhecimento pedagógico do 

conteúdo tecnológico), que pretende integrar ensino e tecnologia, a fim de estimular 

aprendizagens mais dinâmicas por parte dos alunos e estimular uma prática docente 

diferenciada; 

- As tecnologias digitais, por elas próprias, não têm o poder de trazer 

maior qualidade ao processo de ensino e aprendizagem. Os docentes em sua 

prática são os que definirão as possíveis contribuições e os benefícios da utilização 

das tecnologias digitais. Assim, quanto mais planejada for a ação do docente, e, 

quanto mais claro estiverem os objetivos a serem alcançados, tão maior será a 

contribuição das tecnologias digitais no processo de ensino e de aprendizagem dos 

alunos; 

- As tecnologias digitais de informação e comunicação contribuem para a 

ampliação das possibilidades de comunicação dos indivíduos, bem como para o 

compartilhamento e distribuição de informação e conhecimento; 
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- É importante que o docente possua, não somente acesso às 

tecnologias digitais, mas também conhecimento tecnológico de como retirar uma 

maior contribuição de tais recursos quando da sua utilização, pois a democratização 

das tecnologias digitais aprofundou a necessidade de aperfeiçoamento por parte dos 

docentes; 

- O potencial das tecnologias digitais no processo de incentivar práticas 

mais dinâmicas e dialógicas está diretamente relacionado à qualidade da mediação 

do docente no processo de ensino e aprendizagem; 

- Ensinar e aprender utilizando as tecnologias digitais de informação e 

comunicação significa dizer que o docente atua como mediador da aprendizagem e 

o aluno como um sujeito ativo de sua aprendizagem; 

- O advento das tecnologias digitais ampliou a necessidade dos cursos 

superiores de se reorganizarem a respeito das formas de organização curricular, 

tempo de duração, formas de condução do processo de ensino e de avaliação bem 

como os modelos utilizados para sua difusão; 

- Os programas de desenvolvimento profissional, que visam a formação 

do docente para o uso das tecnologias digitais, necessitam aliar a formação 

instrumental e a formação pedagógica do docente. A incorporação das tecnologias 

digitais no âmbito pedagógico é processual e sistemática, requerendo, também, o 

compromisso do docente com a transformação da sua prática pedagógica; 

- O Programa de Mentoring se constitui em alternativa para os 

programas de desenvolvimento profissional de professores que buscam incorporar 

as tecnologias digitais de forma crítica e eficiente à prática docente. No programa de 

mentoring um docente mais experiente faz o acompanhamento de outro docente, 

que se encontra iniciando em sua profissão, com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento sistemático e intencional das competências necessárias à prática 

pedagógica; 

- A partir do relato dos entrevistados foi possível constatar que quando a 

incorporação das tecnologias digitais se dá em níveis mais avançados, além de 

acontecer a transformação da compreensão do docente acerca dos benefícios de 

tais recursos, há uma transformação radical na prática docente e uma reestruturação 

mais coerente do processo de ensino e de aprendizagem. 

- E, por fim, embora não tenha se observado um nível alto e mais 

elaborado na utilização do potencial das tecnologias digitais por parte da maioria dos 



179 
 

entrevistados, pois em um nível elementar de apropriação das tecnologias seu uso 

limitou-se a consulta, organização e disponibilização de documentos e em nível mais 

avançado as tecnologias foram utilizadas na resolução de problemas ou como 

recursos que facilitam a representação do conhecimento, percebeu-se que os 

docentes se encontram num processo de pesquisa e estudo constante a fim de 

encontrar estratégias pedagógicas em que as tecnologias digitais sejam melhor 

incorporadas na prática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta Convite 
 

 

 

Tradição e Pioneirismo na Educação 

  

Prezado Professor  

  

Sou estudante do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie sob a orientação da Professora Doutora Maria da Graça Nicoletti 

Mizukami e o trabalho de pesquisa que ora desenvolvo situa-se na linha Formação 

do Educador para a Interdisciplinaridade com tema “Aprendizagens da docência 

de professores de ensino superior que utilizam as tecnologias digitais de 

informação e comunicação em suas aulas”.  

Considerando a sua relevante contribuição para a Educação seja na 

adoção de posturas inovadoras de ensinar que aliam a tecnologia ao fazer 

pedagógico quanto no compromisso de utilizar a tecnologia na criação de 

possibilidades educativas e estimular a aprendizagem significativa, gostaria de 

entrevistá-lo. Seu conhecimento e sua experiência são contribuições fundamentais 

para a execução desta pesquisa e também auxiliarão no meu processo de formação 

como docente. 

Agradeço desde já sua colaboração. 

  

Marilia Pizzatto Bratti 
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ANEXO C – Roteiro da Pesquisa 
 
1ª. Parte: Caracterização 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade: ______ 

Instituição em que trabalha atualmente: _________________________________________ 

Curso em que trabalha atualmente: _____________________________________________ 

Disciplinas que trabalha atualmente:_____________________________________________ 

 

Titulação: 

Graduação:  _______________________________________________________________  

Instituição: _________________________________________________________________ 

 

Pós-graduação Lato Sensu: ___________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________________________ 

 

Pós-graduação Mestrado: ____________________________________________________ 

Instituição: ________________________________________________________________  

 

Pós-graduação Doutorado: ___________________________________________________ 

Instituição: ________________________________________________________________  

 

Pós-Doutorado: _____________________________________________________________ 

 

Educação a Distância:  

Tem experiência em Educação a Distância? ___________________________________ 

Quanto tempo? _________________________________________________________ 

Qual? _________________________________________________________________ 

Que tipo? (Descrever as experiências) _______________________________________ 

Em quais instituições? ____________________________________________________ 

Usa ou usou as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em sala de 

aula? (Detalhar) _________________________________________________________ 
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2ª. Parte: A entrevista 

 

Considerando o cenário nacional como você analisa o crescente uso das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e as políticas de inclusão digital na educação 

em geral e no ensino superior em específico? 

Em que a utilização das TDIC contribui para a melhoria do ensino? 

Desde quando você utiliza as TDIC em suas atividades docentes? Por que se interessou 

pelo uso dessas ferramentas? 

Como, com quem e com quais fontes você aprendeu a utilizar as TDIC em suas aulas? 

Quais ferramentas você utiliza? Quais delas você utiliza com maior frequência? Como você 

as utiliza? Por que? 

Que resultados, de maneira geral, você tem obtido com o uso das TDIC em suas aulas? De 

exemplos? 

Que facilidades e limites você tem para desenvolver seu trabalho com as TDIC em seu 

contexto de trabalho? 

O que você sabe no momento, sobre o uso dessas ferramentas é suficiente para o 

enfrentamento dos desafios da prática docente no ensino superior? 

O que você acha necessário aprender ainda sobre as TDIC de forma a melhorar seu 

ensino? Explique. 

Que sugestões você daria para programas de desenvolvimento profissional de professores 

do ensino superior para o uso das TDIC? 

 

Relato de Experiência:  

 

Pense em uma experiência bem sucedida utilizando as TDIC nas suas aulas. Faça uma 

narrativa detalhada de como a planejou, executou e avaliou este processo: 

 

Qual disciplina: _____________________________________________________________ 

Que curso: ________________________________________________________________ 

Que contexto: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Que tipo de aluno: __________________________________________________________ 

Como foi o planejamento da aula:   
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Como foi o desenvolvimento das aulas?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Quais atividades foram realizadas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Que tipo de ferramentas foram utilizadas e por que motivos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Como os alunos reagiram? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Quais os desempenhos dos alunos em termos de aprendizagem e participação e outras 

informações que você julga pertinente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Se você fosse repetir essa experiência, que modificações faria e por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO D – Organização em Blocos 
 

 

 

... 

 

 


