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Resumo 
Esta pesquisa se propôs a observar como professores e alunos do Curso de Pedagogia de 
uma Universidade particular da cidade do Rio de Janeiro percebem a utilização das TIC em 
sua prática pedagógica, com o objetivo de: (a) analisar se o Curso valoriza a prática 
pedagógica com as TIC; (b) investigar se os professores valorizam e se utilizam das TIC; 
(c) E, caso sejam utilizadas, se os graduandos em Pedagogia percebem pertinência em sua 
utilização. Como recomendações deste estudo, indicamos: (a) valorizar a inserção das TIC 
no planejamento das atividades desenvolvidas, considerando-se, a necessidade da inclusão 
digital; (b) investir na atualização e manutenção dos equipamentos, incluindo a aquisição 
de novos aparelhos; (c) buscar promover a formação continuada do professor em serviço, 
visto que é com o seu trabalho que o Projeto Político Pedagógico da Instituição é colocado 
em prática; (d) valorizar a postura do educador consciente de seu papel em relação ao 
aprendizado de seu aluno, e o uso de uma tecnologia sem perder a humanização dessa 
relação; (e) divulgar o presente trabalho a fim de favorecer que a prática pedagógica 
auxiliada pelas TIC seja potencializadora na construção do conhecimento.  
  
Palavras-Chave: formação de professores, tecnologia, práticas pedagógicas 
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1. INTRODUÇÃO      

Esta pesquisa se propôs a observar como professores e alunos do Curso de Pedagogia 

de uma Universidade particular da cidade do Rio de Janeiro percebem a utilização das TIC em 

sua prática pedagógica, com o objetivo de: (a) analisar se o Curso de Pedagogia valoriza a 

prática pedagógica com as TIC; (b) investigar se os professores da graduação valorizam e se 

utilizam das TIC; (c) E, caso sejam utilizadas, se os graduandos em Pedagogia percebem 

pertinência em sua utilização.  

A questão estudada começou a se delinear quando os pesquisadores perceberam, em 

estudos anteriores, que o posicionamento do educador diante da tecnologia dependerá da 

experiência pessoal e profissional que teve ao longo de sua vida. Portanto, sua formação inicial 

e educação continuada são cruciais para o desenvolvimento do fazer pedagógico necessário a 

esse novo paradigma educacional emergente (Alarcão, 2003; Perrenoud, 2000).  

É necessário partir de um quadro sinóptico da evolução da sociedade para se buscar 

entender qual o papel do conhecimento educacional e dos procedimentos utilizados em sala 

de aula, num mundo em que a tecnologia avança, muitas vezes em detrimento do humano. 

Sabe-se que as transformações revolucionárias da ciência e da técnica, com as 

conseqüentes modificações na produção e nos serviços, produzirão ainda mais mudanças 

nas relações sociais. Adam Schaff (1993, p.19-28) dizia, em 1993, que já nos 

encontrávamos em meio a uma acelerada e dinâmica revolução da microeletrônica e da 

energia termonuclear.  

Esta nova revolução industrial não mais substitui a força física do homem pela 

energia das máquinas. Mas sim, as capacidades intelectuais do homem são ampliadas 

inclusive substituídas por autômatos que eliminam o trabalho humano. A diferença, 

segundo Adam Schaff, está em que a primeira revolução industrial (final do séc. XVIII) 

conduziu a diversas facilidades e a um incremento no rendimento do trabalho humano, a 

segunda, por suas conseqüências, aspira a eliminação total deste.    

As manifestações resultantes dessas mudanças profundas, não apenas tecnológicas, 

mas abrangendo toda a esfera da vida social são: perigos de guerra, depressões 

econômicas, desemprego. Ainda segundo Schaff (1993), o desemprego estrutural afetará 

massas inteiras da população, sobretudo os jovens, aos quais a nova tendência tecnológica 

privará da oportunidade de trabalho, no sentido tradicional da palavra, desde o início da 
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sua vida produtiva. Assim, algumas possíveis soluções são discutidas, entre elas, a 

educação permanente para mantê-los no mercado. 

Percebe-se, então, que a educação deve responder à necessidade de um novo perfil 

de qualificação de mão - de - obra, onde inteligência, conhecimento e domínio das 

tecnologias são fundamentais. 

Logo, para observar como os professores e alunos percebem a utilização das TIC em 

sua prática pedagógica, optou-se por trabalhar no âmbito do paradigma qualitativo, com o 

Construtivismo Social. Tendo a análise de dados realizada através da Análise de Conteúdo e, 

dentro desta, na modalidade de Análise Temática, visto que para Bardin (2000, p. 153) dentre 

as diversas alternativas para a categorização, esta é “rápida e eficaz na condição de se aplicar a 

discursos directos (significações manifestas) e simples”.  

 

2. A PRÁTICA PEDAGÓGICA CONSTRUCIONISTA E AS TIC  

Ao discutir o processo ensino-aprendizagem percebe-se que só aprende realmente o 

indivíduo que apreende a informação, ressignifica-a e a transforma em conhecimento. A linha 

descrita enquadra-se nos princípios do construcionismo, “que pressupõe [...] característica de 

mediação pedagógica, [...] de diálogo e de debate entre os participantes, utilização de técnicas e 

máquinas que permita visualizar um problema, sua possível solução” (Masetto, 2003, p. 163). 

Reforçando este aspecto, esta pesquisa optou por trabalhar com a união das linhas de Piaget e 

Vygotsky, pois somos seres individuais e sociais. Linha muito fecunda que se abre a partir 

dessa postura é a defendida por Daniels (2003) que apresenta o aporte de Bidell para a 

discussão da integração prática do construtivismo de Piaget e do método dialético de Vygotsky. 

A atividade do aprendiz tem lugar de destaque tanto na obra de Piaget quanto na de 

Vygotsky.  Moraes diz que, no mundo da sociedade da informação, onde a velocidade a as 

informações são efêmeras, transitórias, em que o incerto, a evolução e a acelerada mudança são 

a única certeza existente, “o desenvolvimento da autonomia, da cooperação e da criticidade é o 

que há de mais fundamental”. (2000, p.223)  

Tapscott nos diz que temos dados em estado bruto que são fatos empíricos 

desorganizados. Quando são organizados e definidos de forma inteligível, transformam-se em 

informação e, a informação, que foi interpretada e sintetizada, apreendida e ressignificada, 

torna-se conhecimento. “E o conhecimento que transmite reflexões profundas, trans-históricas, 
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pode transformar-se em sabedoria. A nova tecnologia permite que galguemos a cadeia 

alimentar do conhecimento, se quisermos.” (1999, p.30 e 31),  

As TIC não são neutras e sua inserção nos espaços educacionais está diretamente 

ligada com o espaço físico, com a economia escolar, com a formação de professores, com as 

relações sociais na comunidade escolar. “São relações dialéticas, onde tecnologias influenciam 

pessoas e pessoas adaptam tecnologias a condições ambientais, sociais, às necessidades e 

limitações de cada situação”. (Cysneiros, 2004b, p. 3)  

É necessário que se tenha, então, a percepção de como a tecnologia é vista pelos alunos 

que estão freqüentando as escolas e universidades.  Se bem jovens, eles não se interessam em 

discutir a tecnologia, simplesmente elas fazem parte do seu cotidiano, uma vez que eles são 

“nativos digitais”. Até para os jovens que não tiveram contato com as TIC, as mudanças são 

sempre bem vindas, pois, em geral, são mais abertos a novidades e aceitam o novo como 

possibilidade de realizarem outras escolhas. Já os alunos mais velhos, de uma geração anterior, 

os “imigrantes digitais”, em geral, mostram-se mais resistentes, porque as situações 

desconhecidas causam-lhes inseguranças e ansiedades.  

Logo, o uso do computador será eficaz e eficiente para a aprendizagem, dependendo da 

abordagem pedagógica e da relação que o educador estabelecer com a máquina. 

   

3. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O USO DAS TIC  

Na sua formação inicial, o educador não foi contemplado com um estudo – tanto 

teórico quanto prático – relacionado à aplicabilidade do computador no ambiente escolar. Seus 

conhecimentos, que em sua maioria, foram adquiridos através de ambientes não escolares ou 

de iniciativa própria, não garantem um devir pedagógico coerente com o esperado. (Tapscott, 

1999; Wild, apud Ramal, 2002).  

Dessa maneira, as concepções de aprendizagem diante das TIC variam de acordo com 

a visão pedagógica que o professor adquiriu ao longo de sua formação sobre o assunto. Para 

evitar esse tipo de variação, segundo os padrões individuais ou os modismos é essencial o 

“desenvolvimento de concepções teóricas [...] que fundamentem o uso dessas tecnologias [...] 

Porém a teorização deve ser continuamente enriquecida pela prática (e vice-versa), para não 

cairmos no discurso acadêmico de quem não tem vivência [...] nem na descrença daqueles que 

tem experiência, mas não renovam suas teorias. (Cysneiros, 2004a, p. 2 e 3)  
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A interação entre a prática e a teoria se viabiliza, naturalmente, a partir da 

disponibilidade das instituições em criar espaços para as discussões docentes sobre a práxis 

usada no seu ambiente em relação ao uso das TIC, transformando sua estrutura cristalizada em 

uma organização mais dinâmica. No entanto, o papel do professor é crucial para o sucesso 

dessa transformação. Segundo Valente e Almeida  

a possibilidade de sucesso está em se considerar os professores não apenas 
como os executores do projeto, responsáveis pela utilização dos 
computadores e consumidores dos materiais e programas escolhidos pelos 
idealizadores do projeto, mas [...] como parceiros na concepção do trabalho. 
(2003, p.11)  

   

Diante dessa perspectiva, percebe-se ou um educador inseguro, resistente diante dessa 

tecnologia, ou deslumbrado por ela, acreditando que esta será a nova panacéia da educação, 

que resolverá todos os problemas, inserindo-a em seu cotidiano escolar sem um estudo mais 

profundo dos aspectos positivos e negativos em relação ao seu uso. (Belloni, 2001; Moran, 

2003; Valente, 2003b, 2003c)  

   

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1. DADOS COLETADOS – CORPO DISCENTE       

O estudo iniciou-se com uma distribuição de questionários para os alunos de 2º período 

(Grupo Iniciante - GI), que estão cursando a disciplina de Informática, primeira disciplina 

oficialmente direcionada para a discussão das TIC na educação e com a turma de 6º período, 

alunos do Grupo Concluinte (GC). Buscando enriquecer a discussão, o questionário também 

foi distribuído para o grupo do 3º período, alunos que estão na metade do curso.  

Os questionários foram preenchidos durante a aula de informática para o GI e na aula 

de “Comunicação, Tecnologia e Educação”, com alunos do 6º período.  O número 

significativo de questionários preenchidos foi um dado relevante para o estudo, uma vez que 

representa a maioria dos alunos que estuda nesses períodos.  

O universo dos alunos pesquisados estende-se de 17 a 59 anos, concentrando grande 

parte na faixa de 22 a 31 anos, mostrando assim que é um grupo jovem. Pôde-se perceber que 

61% do GC e 45% do GI utilizam o computador diariamente contra 8% do GI e 0% do GC 

que o utilizam apenas esporadicamente, sendo na maioria uma utilização para edição de texto e 

utilização do correio eletrônico.  Estes dados nos mostram que a proporção dos alunos que tem 
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algum contato com a tecnologia informática é muito maior do que a do grupo que não faz essa 

utilização. Contudo, numa primeira análise, o computador estaria sendo utilizado apenas como 

uma “máquina de escrever” e como um “sistema de correio” mais moderno.  

   

4.2. DADOS COLETADOS – CORPO DOCENTE  

A metade dos professores participantes da pesquisa encontra-se na faixa etária de 39 a 

45 anos, mostrando-se um grupo jovem, fato que pode ser considerado positivo se levantarmos 

a hipótese de que, possivelmente, estão mais abertos à formação continuada e à discussão da 

utilização da tecnologia. Porém, como o curso teve sua primeira turma ingressando em agosto 

de 2004 e formada em julho de 2007, viu sua equipe sendo ampliada a cada semestre. Assim, 

pode-se afirmar que ainda está em curso um projeto de implementação de uma “Identidade” do 

professor de Pedagogia desta Instituição.  

Considerando a formação acadêmica dos professores, a maioria possui Mestrado em 

Educação, sendo que deste grupo, dois são Doutores. Quanto à utilização do computador, 

todos o usam para fins pessoais e no trabalho, com uma periodicidade diária. Em sua 

totalidade, o grupo faz uso dos programas para a edição de texto e correio eletrônico. A 

maioria usa programa de planilha e apresentação de slides e poucos usam o editor de imagem.  

   

4.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS E DAS ENTREVISTAS  

Após a leitura atenta dos dados coletados nos questionários e na transcrição das 

entrevistas, emergiram dois temas e subtemas que serão desenvolvidos e analisados a seguir.  

 

TEMA 1 – UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELA 

UNIVERSIDADE  

Observa-se nas falas abaixo o destaque para a pouca utilização dos recursos oferecidos, 

que foi, em parte, explicada pela escassez e precariedade dos recursos disponíveis para o curso 

de pedagogia, fato que atrapalha o desenrolar do processo.  

A7 - O laboratório da faculdade é obsoleto, ou seja, tem pouca capacidade e 
com isso atrasa muito a aula, faz com que todos fiquem dispersos e o 
professor acaba não conseguindo conduzir sua aula. A meu ver, é 
lamentável. (GI)  
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A3 - A professora pediu para os alunos entrarem em uma plataforma de um 
curso à distância. Quando um aluno conseguiu entrar, ninguém mais 
conseguiu porque os computadores travaram. (GC)  
A13 - Na minha opinião, os mais utilizados são o retroprojetor e a televisão. 
Os professores utilizam muito em sala de aula, mas infelizmente ambos são 
de má qualidade. É uma pena que os outros recursos não sejam bastante 
utilizados, até porque são ultrapassados. (GI)  

 
  A coordenadora ratificou o pensamento dos participantes, destacando que os materiais 

estão desgastados e precisando de manutenção. Destacou também que é necessária a aquisição 

de um número maior de equipamentos para atender a atual demanda. De acordo com este 

estudo, o retroprojetor é, dentre os recursos tecnológicos disponíveis, o mais usado. A 

coordenadora ressalta que é de fácil manuseio e é o que se encontra em melhor estado e em 

maior número. Segundo os comentários a seguir, ele auxilia o trabalho do professor, pois 

facilita a compreensão dos alunos.  

A3 - Auxilia na visualização, ajudando na melhor compreensão.  (GI)  
A18 - As aulas são passadas através do retroprojetor ao invés de serem 
escritas no quadro. (GC)  

   

Outro aspecto foi a falta de conhecimento ou habilidade do professor em manuseá-los 

de maneira construcionista, conforme alguns relatos feitos:  

A12 - O que era passado em ficha, atualmente é feito no computador. (GC)  
A19 - Entendo que o objetivo seria a dinamização da aula, mas não quer dizer 
que tenha sido alcançado sempre. (GC)  
A33 - Preguiça de escrever no quadro! Preguiça de elaborar outro tipo de 
aula. Geralmente são textos enormes e o professor lê o que está na 
transparência. Muito chato! (GC)  

   

A coordenadora relata que há um grupo de professores que usa sempre os recursos, 

mas o outro grupo não vê necessidade em usá-los, fato ratificado no tema a seguir. 

   

TEMA 2 – A VALORIZAÇÃO DAS TIC NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS   

Visão do aluno  

Na visão da maioria dos alunos – cerca de 89% do GI e 61% do GC – poucos 

professores usaram o computador para auxiliar as suas práticas pedagógicas. A diferença 

percentual encontrada nos dois grupos é justificada pelos alunos do grupo iniciante estarem 

ainda entre o 1º e o 3º períodos e não terem passado ainda por alguns professores que se 
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utilizam esse recurso. No entanto, no pequeno grupo que cita a sua utilização, percebem-se três 

tipos de uso: para reprodução do ensino tradicional, para dinamizar a aula, e para a pesquisa na 

internet. 

 A utilização do computador como reprodução do ensino tradicional nos remete a 

Valente quando afirma que “a qualidade construcionista dependia do uso que cada professor 

era capaz de fazer do editor de texto [...] não só de um saber técnico, mas também de uma 

concepção sobre o uso da linguagem escrita” (2001, p. 65). A tecnologia vai apenas 

potencializar a prática já existente, se era uma prática tradicional, esta se manterá. Essa 

reflexão foi ratificada na prática com a fala de uma aluna:  

A24 - O que era passado em ficha, atualmente é feito no computador. (GC) 
  

Faz-se, então, necessário um olhar mais crítico ao uso do computador na sala de aula, 

pois não basta inseri-lo em um processo de aprendizagem já organizado, informatizando-o, 

pois, assim, pode-se acabar por potencializar o ensino tradicional.  

Porém, na fala dos participantes também são encontrados alguns exemplos para as 

outras duas modalidades de utilização do computador em sala de aula citadas no quadro acima:  

A17 - A professora de pesquisa e prática pedagógica nos ensinou os meios 
da internet para a educação, a professora de informática nos ensinou a usar 
melhor os programas. (GI)  
A22 - A utilização foi feita pela professora de informática, não só para 
dinamizar a aula, mas para que pudéssemos aprender a usar como recurso 
para nos auxiliar em nossas práticas educativas. (GI)  
A14 - Em todas as aulas que foram utilizados os recursos, foram 
significativos e dinamizaram as aulas, apesar de terem sido poucas em 
relação a um momento de grande tecnologia vivida pela maioria dos alunos. 
(GC)  

   

Notou-se, tanto no GI quanto no GC, duas visões sobre as TIC dentro das práticas 

pedagógicas, sendo uma positiva, encantado com o “novo mundo” oferecido pela universidade 

e outra mais crítica, esperando mais do que a aprendizagem instrumental. Destacam-se alguns 

relatos abaixo:  

A13 - Foi interessante as vezes que usamos o computador. (...) Me ajudou 
bastante, pois o que sei hoje, foram nessas aulas que aprendi. (GI)  
A1 - (...) Aprendi coisas primordiais no uso de informática que antes eu não 
utilizava por desconhecer. Hoje, posso fazer trabalhos com animação e criar 
uma animação dinâmica. (GC)   
A5 - Poderia ser usada a tecnologia para na prática mostrar a sua 
importância. (GC)  
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A8 - Ainda existem discussões sobre o uso das tecnologias normalmente 
acompanhadas com as frases “não podemos negar o uso”; “é um mal 
necessário (no caso da internet)”; “deve ser controlado” etc. Mas todas com 
abordagens superficiais ficando em torno somente das discussões. Um ou 
outro professor procurou demonstrar concretamente como utilizar dentro da 
educação. (GC)  

   

A coordenadora destaca que existem realmente dois grupos: um que está sendo 

alfabetizado tecnologicamente e outro que já é familiarizado com a utilização das TIC. O 

primeiro fica maravilhado com tudo que aprende. Porém, o outro se sente ressentido em não 

poder ir além das discussões e espaças práticas pedagógicas com as TIC. Mas, infelizmente, 

reconhece que é questão difícil de resolver sem um maior investimento nesse setor.    

Também foi notado um posicionamento diferenciado, entre o GI e o GC em relação à 

discussão sobre o uso das TIC nas práticas pedagógicas no decorrer do questionário. No 

primeiro grupo, evidencia-se maior satisfação com a aprendizagem do que no segundo.  

Nas pequenas entrevistas feitas com os alunos do GC, este fato ficou mais evidente:  

A1 -  No 1º e no 2º períodos a aprendizagem em relação à tecnologia foi 
aprender a mexer no computador. Não me acrescentou nada, não discutimos 
nada sobre o uso pedagógico.  
A4 - A aprendizagem foi instrumental nos dois primeiros períodos. Não 
houve prática pedagógica.  

   
A coordenadora justificou essa diferença relatando que aconteceram duas mudanças, 

sendo uma na grade curricular e outra com a troca de professores. Afirma que houve um 

remanejamento na tentativa de resolver um problema, sobretudo, de "espaço físico", isto é, 

retirou-se a disciplina de informática do 1º período, no qual há sempre um número elevado de 

alunos e foi dobrada a carga horária do 2º período, onde normalmente há uma redução nesse 

número. Desse modo, os alunos ficaram com a mesma carga horária, porém concentrada em 

um único período. Assim, obtiveram um maior equilíbrio entre o número de computadores e o 

de alunos, ocasionando um aumento na qualidade das aulas.  

Em relação ao professor de informática, tanto os alunos quanto a coordenação não 

estavam satisfeitos com a visão pedagógica/metodológica do professor. Com a troca efetivada, 

houve um ganho de qualidade na aprendizagem, pois o professor em questão tem procurado 

atender não só a capacitação instrumental, mas também a discussão pedagógica do seu uso. Os 

itens citados pela coordenadora foram também percebidos por um dos alunos entrevistados  
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A4 -  Houve uma mudança na grade curricular e também de professor. (...) Já 
estou saindo da faculdade defasada em relação às turmas que estão entrando.  

   

Visão do professor   

Em relação à utilização de tecnologia na prática pedagógica, pode-se constatar que há 

uma maior aplicabilidade dos recursos analógicos em detrimento dos digitais, pois talvez o 

professor sinta-se mais à vontade em utilizar as tecnologias analógicas por imaginar que 

permitam um trabalho mais linear, portanto mais tradicional.  

A coordenadora aponta duas questões para serem analisadas com relação ao uso das 

TIC por parte do professor. A primeira é a resistência em inserir, por exemplo, as TIC em suas 

discussões e práticas desenvolvidas em sala. “Os professores não se sentem pertencentes a 

essa questão tecnológica”. Esse pensamento é ratificado pelas falas dos alunos a seguir  

A33 - Somente a professora de informática utilizou o computador, até então. 
(GI)  
A15 - Alguns professores ainda não detêm a prática da utilização de algumas 
tecnologias e por isso se fecham para a sua existência, talvez, por medo de 
uma substituição de seu trabalho pela tecnologia ou por simplesmente não 
serem humildes para aprender ainda mais. (GC)  

   

Outra questão é o fato dos recursos estarem obsoletos/estado precário. Assim, os 

professores se desestimulam em usá-los.  

Coordenadora - um professor reservou o laboratório de informática, para 
explorar um site em uma atividade com os alunos. Na hora, não conseguiu 
desenvolvê-la, pois o site era pesado e os computadores travaram. Foi 
decepcionante para os alunos e para o professor.  
P1 - Planejei aulas para serem desenvolvidas na sala de Informática, porém, 
não consegui realizá-la em função do tamanho do espaço, quantidade e 
qualidade dos computadores.  

   

Todos os professores destacaram que o uso dos recursos tecnológicos foi para 

dinamizar as aulas, 40% afirmaram que usam para a demonstração de material e ainda 30% 

utilizam como entretenimento para os estudantes.  

Quanto à regularidade, foi constatado que, do grupo, 60% usam em algumas aulas e 

40% em quase todas as aulas. Foi notada a ausência de observações sobre o uso dos recursos 

midiáticos nas práticas pedagógicas. Apenas a fala a seguir tece algum comentário  

P8 - Nas disciplinas de Metodologia, [o computador e a internet] 
apresentam-se regularmente como demonstração e ao mesmo tempo como 
apoio técnico.  
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Observou-se que o tema do uso das tecnologias para auxiliar as práticas pedagógicas 

foi abordado superficialmente por 30% dos professores  

P5 - Foi abordado apenas superficialmente em face da pouca disponibilidade 
de equipamentos.  
P9 - O assunto apareceu em algumas situações em que exemplos de práticas 
pedagógicas auxiliadas pela tecnologia foram mostradas aos alunos, 
propiciando discussões sobre a importância, outros exemplos, etc  

   

 Dos educadores, 60% discutiram o tema, conforme se verifica nas falas a seguir  

P1 - Trabalho com as disciplinas Conteúdo e Metodologia do Ensino da 
Matemática e Informática aplicada à educação – em ambas pode ser 
explorado o uso de diversas tecnologias já citadas anteriormente que 
facilitam o processo de ensino-aprendizagem e contextualização.  
P2 - Esta discussão, na minha disciplina, é bastante interessante porque 
abordamos a utilização da calculadora e do computador no ensino da 
Matemática: “pode? não pode? por quê?”  
P3 - Trabalho na Federal com a disciplina da infância e a influência da mídia 
e da tecnologia em seu desenvolvimento e aqui com duas disciplinas 
chamadas Projetos Multidisciplinares onde abordo a temática do cotidiano 
escolar onde questões da mídia e das tecnologias são bastante pontuadas.  
P10 - Esse tema faz parte de unidades desenvolvidas nos 2º, 3º e 5º períodos,  
respectivamente: Didática I (Competências do Professor), Didática II (Novas 
Atitudes Docentes) e Escola e Currículo (Currículo por Projetos).  

   

Apenas 10% não abordaram o tema em suas aulas. Diante desse quadro, nota-se 

uma abertura por parte dos professores para a discussão teórica. Embora, na prática, 

perceba-se que a utilização ainda não ocorra. Talvez seja possível afirmar que a 

incoerência, em algumas ocasiões observadas, entre o discurso pedagógico do professor e a 

sua prática em sala, às vezes muito direcionada, demonstra um desejo desse professor para 

que sua atividade seja transformada. Nesse sentido, é preciso garantir a sua formação 

continuada para que possa haver uma constante reflexão acerca das experiências vividas 

em sala de aula e no planejamento com os demais colegas. (Guimarães, 2005)  

Considerando a busca do conhecimento em relação ao uso das TIC nas práticas 

pedagógicas, percebe-se no grupo um movimento pessoal em adquiri-lo ou aprofundá-lo, 

conforme mostra o quadro abaixo.  

 

Situações de aprendizagem ou discussão sobre o uso das TIC nas práticas Professores 
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pedagógicas 
Cursos de aprofundamento/especialização  30% 
Formação permanente oferecida pela Instituição  20% 
Leituras particulares  60% 
Reuniões pedagógicas  40% 
Simpósios  30% 
Trocas de experiências com colegas  90% 
   

Embora a troca de experiências com os colegas assim como as leituras particulares 

demonstrem uma vontade do professor em se atualizar, estas assumem um estudo de caráter 

informal, individualizado. Entende-se que essa procura seja importante, mas é necessário, 

primeiramente, um estudo teórico na busca da compreensão do real motivo para se utilizar o 

computador dentro das práticas pedagógicas. Nesse sentido, Ramal destaca a falha de 

significado, pesquisada por Wild, quando se estuda o uso do computador na aprendizagem,  

(...) nos cursos de formação de professores, muitas vezes, a aproximação à 
informática educativa se dá apenas na capacitação para o uso, quando 
deveria privilegiar a construção de sentido sobre esse uso e sobre suas 
aplicações nos processos educativos, conferindo uma experiência cultural e 
não só instrumental (apud RAMAL, 2001, p. 257).  

   

A formação inicial desse grupo não abordou práticas pedagógicas com recursos 

midiáticos, muito menos a teoria que as fundamentam. Os conhecimentos adquiridos em 

ambientes fora do contexto institucional, como os citados no quadro, não garantem o uso 

pedagógico desses instrumentos.  

No momento em que as TIC fazem parte da sociedade contemporânea, isso determina 

um empenho dos professores na sua formação continuada a fim de estarem em equilíbrio com 

essa nova estrutura social.  

Entretanto, de acordo com Nóvoa (1991, p.30), a escola deve ser o lugar de referência 

para a articulação entre a formação continuada e o desempenho profissional, mas este objetivo 

só terá credibilidade se a mesma for estruturada pela instituição a partir de problemas, de 

projeto de ação e não sobre conteúdos acadêmicos.  

  

Visão institucional   
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Para que aconteça uma mudança neste quadro, a instituição deve se conscientizar do 

seu papel de fomentadora da presente discussão e de ser, também, um lócus privilegiado para 

que o corpo docente possa trocar experiências e criar  pensamento comum a respeito do tema.  

A interação entre a prática e a teoria se viabiliza, naturalmente, a partir da 

disponibilidade das instituições educacionais de criar espaços para as discussões docentes 

sobre a práxis usada no ambiente escolar em relação ao uso das TIC. Alinhado a esse 

pensamento, Valente e Almeida (2003, p. 11) afirmam que "as práticas pedagógicas 

inovadoras acontecem quando as instituições se propõem a repensar e a transformar a sua 

estrutura cristalizada em uma estrutura flexível, dinâmica e articuladora."    

No entanto, o papel do professor é crucial para o sucesso dessa transformação. 

Segundo os mesmos autores “a possibilidade de sucesso está em se considerar os professores 

não apenas como os executores do projeto, mas principalmente como parceiros na concepção 

de todo o trabalho”. (2003, p.11)  

Alinhada a esse pensamento, a coordenadora destaca que o paradigma institucional 

precisa ser modificado acerca da visão sobre a tecnologia. Ela enfatiza que alguns cursos 

sequer discutem o assunto, muito menos há a prática dentro do laboratório. “Em Direito, não 

há discussão, não passam perto do laboratório, os de administração passam um pouco. O curso 

de Comunicação Social tem um laboratório só para uso deles, com computadores mais 

modernos e com programas específicos. A universidade encara a tecnologia como uma 

especificidade do curso e não como uma ferramenta pedagógica de ensino/aprendizagem.”  

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

A partir de um olhar construcionista, entende-se que as TIC apenas potencializam o 

uso que o homem é capaz de idealizar para elas. Embora tenham evoluído rapidamente, não se 

fez um estudo crítico acerca de sua utilização dentro do cotidiano social, muito menos no 

pedagógico. Dessa maneira, elas foram inseridas e utilizadas, amplamente, nos diversos 

espaços, inclusive nos de aprendizagem, valorizando apenas o uso instrumental, técnico, sem 

maiores reflexões sobre as suas potencialidades e até mesmo as suas conseqüências. Portanto, 

mudou-se a forma de apresentar as situações – a tela do computador no lugar do extrato de 

banco – mas não a concepção em relação ao uso que se faz delas.     
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Constata-se, então, uma transformação comportamental na sociedade, principalmente 

nos ambientes escolares, tendo como peça principal dessa mudança o papel atribuído à 

tecnologia, mas não como um modismo passageiro, e sim como uma profunda mudança 

organizacional sem volta.     

A mudança citada repercute, no fazer pedagógico da instituição pesquisada, já que ela 

é um espaço de aprendizagem para futuros professores. A visão da coordenação do curso de 

Pedagogia e as alterações já realizadas no currículo parecem conduzir o grupo de docentes a 

um caminho de mudanças metodológicas na utilização das TIC em suas aulas.  

Entretanto, o posicionamento dos educadores sobre o uso pedagógico das tecnologias é 

feito a partir de experiências pessoais e profissionais com a tecnologia. Sem o estudo 

aprofundado da maioria dos professores sobre o uso das TIC no ambiente de aprendizagem, 

constatou-se uma subutilização da máquina por parte de um grupo, que parece utilizá-lo, ainda, 

como uma máquina de ensinar, tornando-se um quadro de giz ou livro digitalizados com o 

objetivo de transmitir conteúdos ou medi-los simplesmente. Essa visão instrucionista só 

disfarça o modelo tradicional da educação em algo mais “atual”.  

Nesse sentido, Belloni (2001, p. 9) categoriza as TIC em duas dimensões 

indissociáveis: a de “ferramentas pedagógicas [...] e de objeto de estudo complexo e 

multifacetado, exigindo abordagens criativas, críticas e interdisciplinares; sem esquecer que se 

trata de um “tema transversal” de grande potencial aglutinador e mobilizador”  

A utilização das TIC observada no presente trabalho parece privilegiar a dimensão de 

ferramenta, sendo a mais largamente percebida pelos graduandos. A preponderância dessa 

dimensão pode nos mostrar que ainda há um investimento a ser feito na formação do educador 

e no oferecimento dos equipamentos, para que seja possível se ultrapassar a teorização e, 

realmente, utilizar-se do potencial “aglutinador e mobilizador” das TIC.  

Por essa razão, no momento em que o tema pesquisado aparece em sala há um grupo 

persistindo em permanecer com os alunos somente na discussão teórica de sua utilização, outro 

subutilizando-a e, poucos, utilizando-a devidamente.  

Contudo, é possível afirmar que a coordenação do Curso de Pedagogia muito valoriza 

a prática pedagógica com as TIC, mesmo que a Instituição pareça ainda não investir 

suficientemente na formação permanente de seus profissionais e na aquisição de equipamentos 

tecnológicos. É importante ressaltar que um dos grandes motivos da dificuldade em integrar as 
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TIC no ambiente educacional pesquisado é a quantidade restrita de equipamentos 

disponibilizados e a precariedade de seu estado de funcionamento. A coordenadora relatou a 

existência de um laboratório de informática que seria “mais novo, com equipamentos mais 

modernos e softwares mais sofisticados”, mas que só pode ser utilizado por um outro curso, 

que, segundo a Instituição, “precisa mais”. Pode ser possível afirmar, também, que, um grupo 

de professores, a seu modo, vem buscando soluções para esta questão, embora, como a própria 

coordenação reconheça, ainda não seja suficiente, pois falta-lhes um apoio da Instituição.  

Contudo, percebe-se um movimento de transformação na Instituição e a sua abertura 

para a mudança através da ampla permissão fornecida aos pesquisadores para a realização 

deste trabalho e o pedido da devolução dos resultados aos sujeitos da pesquisa. Porém, sabe-se 

que “toda e qualquer mudança demanda investimento de tempo para estabelecer suas bases e 

poder começar a crescer e é necessário permanecer atento ao novo aluno que começa a 

desabrochar, porque é ele quem vai alimentar o novo professor.” (Miosso, 2003, p. 106)  

Um dos caminhos apontados neste estudo implica no investimento na formação 

continuada dentro da instituição, visando uma apropriação por parte do educador do seu papel 

diante das tecnologias. O incentivo por parte da Universidade para que o educador se 

mantenha familiarizado com a máquina, o auxílio na utilização pedagógica de multimeios e a 

troca de experiências pedagógicas entre a equipe docente, são fundamentais para o sucesso do 

uso das TIC nas práticas pedagógicas. Tardif ressalta que “já é tempo de os professores 

universitários da educação começarem também a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre 

suas próprias práticas de ensino.” (2000, p. 21)  

Como recomendações deste estudo, indicamos: (a) valorizar a inserção das TIC no 

planejamento das atividades desenvolvidas na Instituição, considerando-se, em especial, a 

necessidade da inclusão digital; (b) investir na atualização e manutenção dos equipamentos, 

incluindo a aquisição de novos aparelhos; (c) buscar promover a formação continuada do 

professor em serviço, visto que é com o seu trabalho que o Projeto Político Pedagógico da 

Instituição é colocado em prática; (d) valorizar o educador que assume uma postura consciente 

de seu papel em relação ao aprendizado de seu aluno, e o uso de uma tecnologia sem perder a 

humanização dessa relação; (e) divulgar o presente trabalho para as comunidades escolares, e, 

em especial, para a Instituição envolvida na pesquisa, a fim de favorecer que a prática 
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pedagógica auxiliada pelas TIC seja vista como potencializadora da construção do 

conhecimento.  
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